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Vakmensen voor de toekomst 

TRI Groei in Groen levert graag een bijdrage aan de Demodag Hoveniers, door 
zichtbaar te zijn als verbindende spil tussen leerlingen, onderwijs en bedrijfs
leven. Het doel van TRI is om gezamenlijk meer vakmensen klaar te stomen voor 
de groene sector. Dit doen wij onder andere door op een actieve manier bbl
trajecten te begeleiden. 

Op de Nationale Demodag Hoveniers in Biezenmortel laten we producten 
zien die toegepast worden bij de bouw van vijvers, zoals onze energiezuinige 
regelbare vijverpompen, compacte vijverfilters met elektrisch gestuurde 
filter spoeling en een compleet samengebouwde techniekput. Auga ontzorgt 
hiermee de hovenier. In een techniekput zijn alle gewenste apparaten samen-
gebouwd. Dit varieert van een eenvoudige put met alleen een pomp, tot 
systemen met volautomatisch werkende trommelfilters. In feite beperken de 
werkzaamheden van de hovenier zich tot de bouwkundige voorbereidingen 
voor het ingraven van de put en het aansluiten van de leidingen en hoofdvoe-
ding. De techniekput is bij Auga al compleet op functie getest.
  

Begeleiding en service
Als het om zwemvijvers gaat, wordt het systeem aangepast om aan de hier-
voor geldende voorschriften te voldoen. Het grootste pluspunt voor de hove-
nier is niet het gemak van de complete put, maar onze begeleiding en service. 
Goed overleg is van cruciaal belang om een waterproject met succes uit te 
kunnen voeren, en dat met één aanspreekpartner. Daarbij verschuilen we ons 
niet achter een woud van voorwaarden; als er iets fout is, lossen we dat op. 
De Demodag in Biezenmortel is dus niet alleen bedoeld voor het tonen van 
producten, maar vooral om de hovenier duidelijk te maken dat de begeleiding 
van een waterproject – klein of groot – van enorm belang is om het gezamen-
lijk tot een succes te maken.

Via ons netwerk hebben wij diverse scholen, docenten, leerlingen en aangesloten hoveniersbedrijven uitge-
nodigd. Naast zichtbaar zijn via onze stichting, willen we een informerende rol spelen met betrekking tot de 
voordelen van opleiden via TRI, voor zowel leerling als (leer)bedrijf. Samen zorgen we voor de vakmensen van 
de toekomst!

Voor meer informatie over onze visie en aanpak nodigen wij je graag uit in onze stand op de Demodag.

Auga zorgt voor optimale  
begeleiding bij ‘n water
project 

De aanleg van vijvers en zwemvijvers 
vraagt veel aandacht en voorbereiding. 
De aanleg ervan is een bouwkundig 
project, waarbij vele disciplines aan bod 
komen: water, elektriciteit, grondwerk, 
folieverwerking, metselen, filter en 
pompentechniek en leidingwerk. Auga 
is meer dan alleen een leverancier van 
producten. Wij zijn techniekpartner en 
ondersteunen onze klanten met advies 
en begeleiding voor elk type water
project, met producten die we zelf  
ontwikkelen en bouwen. 

Een mooi eindresultaat bereik 
je door samenwerking


