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11 september: Innovatiedag “Bomen voor de toekomst” 
Toekomstperspectief voor duurzaam openbaar groen en boomkwekerij 
 
Op donderdag 11 september 2014 organiseert DLV Plant in samenwerking met het 
Praktijknetwerk Duurzame aanpak van ziekten, plagen en onkruiden en ZLTO een innovatiedag 
‘Bomen voor de toekomst’. Deze dag vol inspiratie en praktische handvatten is bedoeld voor 
boomkwekers en gemeentelijk groenmensen, grootgroenvoorzieners en hoveniers en wordt 
georganiseerd op de innovatieve en inspirerende locatie van Boomkwekerij Ebben BV in Cuijk. 
Bezoekers van het middagprogramma krijgen een rondleiding langs diverse innovaties, proeven 
en demonstraties. Bezoek kan meetellen voor de verlenging van de spuitlicentie.  
 
Beursbezoek en demonstraties 
De Innovatiedag bestaat uit een apart ochtend- en 
middagprogramma. ’s Ochtends wordt een forumbijeenkomst 
gehouden over het belang van functioneel en duurzaam groen. 
Dit programma is vooral bedoeld voor ondernemers en 
beleidsmakers. 
Het middaggedeelte is speciaal voor uitvoerenden in de praktijk 
en staat in teken van innovatie voor duurzame boomteelt en 
duurzaam openbaar groen. Er is een rondleiding langs 
demonstraties, proeven en verschillende themavelden en een 
infomarkt. Naast innovaties  zijn enkele lezingen. Henri Kuppen 
voormalig directeur van Henri Kuppen Boomverzorging en nu 
adviseur van de Nationale Bomenbank gaat in op het voorkomen 
van ziekten en plagen in plaats van deze te moeten bestrijden. Jan 
P. Mauritz van Mauritz Adviseurs en Taxateurs gaat in op een 
toekomstbestendig sortiment.    
In de rondleidingen wordt een onderverdeling gemaakt tussen de 
groenvoorzieners/hoveniers en de boomkwekers bij de 
rondleiding langs de themavelden.  

 
Deelnemen? 
Bent u actief in het openbaar groen of in de boomkwekerij dan 
nodigen wij u graag uit vanaf 13.30 uur op de Innovatiedag 
‘Bomen voor de toekomst’ voor een interessante middag. Deze middag kan meetellen als punt voor de verlenging van 
uw ‘bewijs van vakbekwaamheid’ (spuitlicentie). 

   
 

Innovaties en demonstraties: 
 Duurzame onkruidbestrijding 
 Bodemoptimalisatie 
 Verbetering plantomstandigheden 
 Werken aan schoon water 
 Duurzame aanpak ziekten en plagen 
 Toekomstige sortimentskeuze 
 Inkoopbeleid openbaar groen 
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Locatie 
Boomkwekerij Ebben B.V. 
Beerseweg 45 
5431 LB Cuijk 
 
Programma 
13.30 uur –  Ontvangst en inschrijving spuitlicentie 
13.30 uur – 17.30 uur Infomarkt 
14.00 uur – 17.30 uur Deelname spuitlicentie met rondleidingen, demo’s, lezingen, infomarkt 
 
Aanmeldingsformulier 
 Ik meld mij hierbij aan voor deelname aan het middagprogramma van de Innovatiedag en wil graag dat mijn 
deelname meetelt voor spuitlicentieverlenging. Daarvoor betaal ik dan € 70,- excl. BTW  
 

 Ik meld mij aan voor het ochtend en middagprogramma, inclusief netwerklunch, met spuitlicentie en betaal € 100,- 
excl. BTW  
 

 Ik meld mij aan voor het middagprogramma zonder spuitlicentie en betaal € 65,-  excl. BTW  
 
Adresgegevens: 

Bedrijfsnaam: ………………………………………………………………………………………….. 

Naam deelnemer: ………………………………………………………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Postcode en Plaats: ……………………………………………………………………………… 

Telefoon: …………………………………………………………………………………………… 

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………… 

BTW-nummer  alleen voor buitenlanders …………………………………………………. 

  
Aanvullende gegevens van deelnemer indien sprake is van deelname aan de spuitlicentie: 
 
Licentienummer: ……………………………………………………………………………….. 

Geboortedatum: ……………………………………………………………………………….. 

Ik heb interesse in het spuitlicentieprogramma voor boomkwekers / hoveniers / grootgroenvoorzieners;  
omcirkelen wat van toepassing is. U ontvangt een definitieve uitnodiging per mail. 
 
 Ja, ik machtig DLV Plant om éénmalig bovenstaand bedrag,-- (verhoogd met btw) automatisch van mijn 
(post)bankrekening af te schrijven. IBAN nummer van mijn bankrekening is …………………...................... 
 Nee, ik wil geen gebruik maken van automatische incasso en betaal € 11,50 extra aan administratiekosten. 

 
 
Naam: ……………………………... Handtekening: ………………………………. Datum: …………………….. 
 
 
Uw inschrijving kunt u faxen naar: DLV Plant, team Boomteelt 0411-678751, 
sturen naar: DLV Plant, team Boomteelt Antwoordnummer 16003, 5280 VJ  Boxtel (postzegel is niet nodig), 
of mailen naar m.joosten@dlvplant.nl   

mailto:m.joosten@dlvplant.nl

