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BEDRIJVENROUTE 
VOOR HOVENIERS

26 & 27 MAART 2020
KAMPEN

09:30 - 17:00 UUR

EXPEDITIE 
WOODVISION

ECOLAN
FACTORY TOUR

MBI
XPERIENCE

ECOLAN® factory tour

ECOLAN® is producent van topkwaliteit EPDM vijverfolie voor duurzame, 
waterdichte bekleding van vijvers en waterbassins. De medewerkers nemen 
je graag mee voor een leerzame factory tour. Je neemt een kijkje bij het 
productieproces en ondertussen beantwoorden de adviseurs al je vragen over 
het aanleggen van een (zwem)vijver. Een unieke kans om de basis voor de 
droomvijver van je opdrachtgever te leggen!

MBI Xperience

MBI is Nederlands grootste producent van sierbestrating. In de vestiging in 
Kampen worden de tegels van het merk GeoSteen® gemaakt. MBI zet ook 
haar deuren open en voel zelf het geweld van de grote steenpersen! In de 
grote showtuin vind je naast GeoSteen® ook alle designs van GeoCeramica®, 
inclusief het nieuwe formaat MAXXIMA. En wil je meer weten over de verschillen 
tussen betontegels en keramische tegels? Kom dan naar de kennissessie. 

Expeditie Woodvision

Woodvision ontwikkelt en produceert kwalitatief hoogwaardige 
tuinhoutproducten onder de merken Woodvision en Hillhout. Kom mee 
op expeditie Woodvision en ontdek de 6.500 tuinhoutproducten op een 
opslagterrein van 70.000 m2 groot. Je kennis over hout wordt bijgespijkerd 
en je krijgt een inzichtje in het impregneerproces. Doe kennis op om je 
opdrachtgever de juiste houtsoorten te kunnen adviseren. 
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 OPEN BEDRIJVENROUTE 
VOOR HOVENIERS

26 & 27 MAART 2020 / KAMPEN

Programma

09:30 UUR

10:00 UUR

10:30 UUR

11:30 UUR

12:00 UUR

13:00 UUR

14:00 UUR

15:00 UUR

16:00 UUR

Koffie staat klaar

Kennissessie*

MBI Xperience**

Kennissessie*

Lunch

MBI Xperience**

Kennissessie*

MBI Xperience**

Netwerkborrel

-

Koffie staat klaar

Factory tour**

-

Lunch

Factory tour**

-

Factory tour**

-

-

Koffie staat klaar

Expeditie Woodvision**

-

Lunch

Expeditie Woodvision**

-

Expeditie Woodvision**

-

TOELICHTING

* Deze kennissessie over sierbestrating duurt ca. 30 minuten.Je kunt vrij inlopen.

** De fabrieksbezoeken duren ca. 60 minuten. Omdat er een maximum zit aan het aantal 
personen dat wij door de fabrieken kunnen begeleiden is aanmelding noodzakelijk. 

Bij MBI is de showtuin van 09:30 tot 17:00 uur geopend en zijn medewerkers aanwezig 
voor persoonlijk advies. Hiervoor is geen afspraak noodzakelijk. 

Van 12:00 tot 13:00 uur kun je op de drie locaties gebruik maken van een lekkere lunch.

Het is geen verplicht programma, je kunt zelf kiezen hoe je dag indeelt en of je naar alle 
rondleidingen gaat.

Verplaatsing tussen de drie locaties (die vlak bij elkaar liggen) doe je met eigen vervoer. 
Waar je de tour ook start, je krijgt een plattegrond en de adressen overhandigd.

Einde van de dag sluiten we af met een netwerkborrel bij MBI. Ook zullen daar Ecolan en 
Woodvision aanwezig zijn met een informatiestand.


