
Na het winnen van de Green Innovation Award op de Boom Innovatie Dag 

merk je pas hoeveel impact het winnen van deze prijs heeft. Naast de buzz 

die op de digitale snelweg ontstaat (het lijkt wel of iedereen continu alles 

in de gaten houdt), merken wij ook in de ‘gewone’ omgeving veel positieve 

aandacht. Zo is een rondje op de beurs ineens extra aangenaam, omdat 

je meerdere keren wordt gefeliciteerd door bekende en minder bekende 

relaties. 

Maar wat voornamelijk belangrijk is, is dat wij kunnen laten zien dat onze 

markt nog steeds vernieuwend is. De afgelopen jaren hebben wij niets te 

klagen gehad wat betreft aandacht voor daktuinen. We kunnen eerder 

spreken van voordelen die we kunnen stapelen tot een compleet pakket, 

dat op vele vlakken een bijdrage aan een positief klimaat levert. 

Zoiets als een Green Innovation Award daagt de producenten uit om 

producten te ontwikkelen die buiten de functionele voordelen van een 

daktuin kijken naar de totale toepassing. Innoveren zit in onze genen. 

Onze innovatie uit de jaren 70 van de vorige eeuw, de vormvaste 

drainagelaag met een ‘eierdoosstructuur’ voor optimale lucht, drainage 

en waterhuishouding, is wereldwijd miljoenen keren toegepast en bijna 

even vaak gekopieerd. Maar wij blijven investeren in R&D, testen en 

ontwikkelingen die soms jaren in beslag nemen en tot deze successen 

leiden.

Jammer genoeg is de prijs in de huidige markt vaak bepalend voor 

opdrachtgevers; een veel gehoord probleem dat zelfs invloed heeft op het 

voortbestaan van bedrijven. Deze prijsdruk veroorzaakt echter niet alleen 

zorgen over een gezonde financiële situatie, maar wakkert ook innovatie 

aan. Door innovatie kun je je onderscheiden en nieuwe markten aanboren.

Dus naast de vele publiciteit, felicitaties en mooie plaatjes zorgt deze prijs 

ook voor een bevestiging dat wij nog steeds een koploper zijn! Bedankt, 

iedereen!
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LINDNER TRACTOREN

              
 • Laag eigen gewicht
 • Kleine draaicirkel door 4-wiel besturing
 • Vrijzicht cabine
 • 102 PK (75 kW) 4-cil. Perkins Turbo motor
 • ZF traploze cvt-transmissie
 • zeer laag zwaartepunt

NIEUW

Kom naar de Duport huisshow op 27 , 28 en 29 november a.s.


