
G L I T C H

gesubsidieerd door de Provincie Limburg

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

SLOTSYMPOSIUM GLITCH
ENERGIE (R)EVOLUTIE IN DE KAS

13:00 - 13:10    Welkom

13:10 - 13:25    GLITCH
13:25 - 13:35   Bestuurders aan het woord
13:35 - 13:55   Keynote: energie evolutie in de 
            glastuinbouw anno 2050

14:00 - 14:05   Korte pauze
14:05 - 14:45   Sessies - ronde 1

14:45 - 14:55   Korte pauze
14:55 - 15:35   Sessies - ronde 2

15:35 - 15:45   Korte pauze
15:45 - 16:25   Sessies - ronde 3

16:25 - 16:35   Korte pauze
16:35 - 17:15    Plenair tafelgesprek met diverse telers 
            en bestuurders over de vervolgstappen 
            die nodig zijn om energierevolutie in 
            gang te zetten

17:20            Afsluiting

Sessies - ronde 1
- Mogelijkheden van een meerlagensysteem 
 voor de teelt van aardbeien
-  Een productieve en kwalitatieve paprikateelt 
 met 10 kuub: hoe werd dit bereikt?
-  Belichting sla

Sessies - ronde 2
- Co-creatie
- Luchtkwaliteit serre
- Mogelijkheden voor energiebesparing bij 
 tomaat door transitie naar led

Sessies - ronde 3
- Efficiënte toepassing van laagwaardige 
 warmte in de glastuinbouw
- Nachtschermen bij tomaat: van ontwikkeling 
 tot praktijktoepassing
- 3 jaar ledtransitie in hogedraad 
 komkommerteelt

PROGRAMMA

Datum: Woensdag 19 mei 2021 
Tijd: 13:00 – 17:30 uur
Locatie: Online

Graag nodigen we u uit om op woensdag 
19 mei 2021 deel te nemen aan het grote 
online slotsymposium van GLITCH. Tijdens 
een middagvullend, digitaal programma 
delen we de meest interessante 
resultaten van drie jaar onderzoek en 
innovatie binnen GLITCH. 

We blikken samen vooruit naar de 
energievoorziening in de glastuinbouw in 
2050 én we gaan met elkaar in gesprek 
over de praktische stappen die nodig zijn 
om de glastuinbouw op korte termijn 
verder te kunnen verduurzamen.

Toepassingen voor de dagelijkse praktijk

Deelname aan het slotsymposium is gratis.

glitch-innovatie.eu/slotsymposium

SLOTSYMPOSIUM GLITCH
Energie (r)evolutie in de kas

Klik hier om u aan te melden voor het slotsymposium

http://glitch-innovatie.eu/slotsymposium
http://slotsymposium.pagedemo.co/

