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PERFECTE TULP DICHTBIJ
DANKZIJ VERLICHTINGSTECHNIEK
VAN POWERLAMPS

B

OVENKARSPEL - “Onze contacten werken al jaren
aan een ultiem lichtrecept voor het broeien van tulpen. En dat is goed gelukt”, zegt Dennis Koomen van
ledverlichtingsbedrijf Powerlamps. Toch merkt hij op
dat elke cultivar weer anders reageert: “Om beter te kunnen
sturen hebben we samen met enkele tulpenbroeiers zelf een
led-groeilamp ontwikkeld”.

Voor het armatuur is rood, verrood en blauw gebruikt, precies
in de verhouding die voor het ultieme recept nodig is. Verrood is
bijvoorbeeld nodig om de bladspreiding te bevorderen, maar
niet gedurende de gehele broei
noodzakelijk. “Daarom kunnen
de kleuren los van elkaar gedimd worden.” Zo is het lichtrecept voor elke tulp perfect in te
stellen.
Omdat niet elke tulpenbroeier verrood nodig heeft wordt
het armatuur in verschillende
uitvoeringen beschikbaar gemaakt. “Dezelfde hoogwaardige
technologie gebruiken we ook
in andere producten, zoals ledbuizen die oude tl-buizen vervangen, de besparingskansen
zijn enorm.” Powerlamps is te
vinden op de Vaktentoonstelling
eind februari.

Robin de Boer (links) en Dennis Koomen
(rechts) van Powerlamps presenteren
het groeiverlichtingsarmatuur.

De mooiste tulpen van kwekers uit
Drechterland staan in bloei gedurende
de Driebanflora.
De Driebanflora 2018 heeft dit jaar als
thema “Vol Energie “ en is te bewonderen in De Roode Leeuw te Venhuizen.
Naast de tulpen zijn er nog vele andere
bloemen te bewonderen welke in de tuin
in bloemstukken zijn verwerkt. Het thema “Vol Energie” ziet u ook terugkomen
in de tuin met o.a. zonnepanelen, een
windmolen en meerdere zaken die met
energie te maken hebben.
De opening voor genodigden is op
woensdag 7 februari. De opening zal
worden verricht door kunstschilder Ans
Markus. Ze is bekend van haar schilderijen op vele exposities en inzetten voor
diverse goede doelen met workshops.
Ans Markus zal ook een tulp met haar
naam dopen.
Voor het publiek zijn de openingstijden:
donderdag 8 februari t/m zondag 11 februari van 10.00 tot 20.00 uur en de entree bedraagt € 3,00.

Naast de openingstijden zijn er nog extra activiteiten. Donderdagavond een
tulpenkeuring om 19.00 uur. Zaterdag de
tulpenpluktuin waar u zelf een bosje kunt
plukken vanaf 10.00 uur. Op zondag vanaf
10.00 uur een kleine beurs met attracties
en workshops in het voormalige gemeentehuis en in de voorzaal van het café is er
van 13.00 uur tot 20.00 uur live muziek.
We heten u van harte welkom op onze
show in De Roode leeuw Westeinde 1
Venhuizen.
Voor meer informatie over het volledige
programma van de Driebanflora kunt u
terecht op www.driebanflora.nl

Al het Agrarische nieuws uit Flevoland
Op de website van Agrarisch Flevoland (www.agfl.nl) komt al het agrarische nieuws uit
de regio samen. Deze gratis website biedt leuke verhalen en achtergrond-informatie uit
de agrarische wereld van Flevoland. Of het nu gaat om landbouw, visserij, (glas)tuinbouw,
mechanisatie of veeteelt: door de onderverdeling van de website vindt u snel informatie over
verschillende onderwerpen.Heeft u zelf nieuws voor op de website en social mediakanalen?
Lever dit aan via redactie@agwf.nl

