
 

  

  

Bekijk ook onze website: www.ltobomenenvasteplanten.nl  

 

Boomkwekersdag 

 
 
 
 
 

Uitnodiging LTO-Kwekersdag ‘Bomen- en Vaste Planten’  
 

Donderdag 21 december 2017 in Echteld 
 

 
Beste Boomkweker en Vaste Plantenkweker, 
 
Hierbij wil ik u van harte uitnodigen voor de LTO-Kwekersdag ‘Bomen en Vaste Planten’ op donderdag 
21 december 2017 in Echteld. Voor alle deelsectoren binnen de boom- en vaste plantenteelt is er volop 
gelegenheid om samen te zijn, en met elkaar en externe gasten te netwerken. Ook uw partner en 
meewerkende gezinsleden zijn van harte welkom.  
 
In de ochtend houden 3 cultuurgroepen hun jaarvergadering. Alle leden, ook al bent u lid van een 
andere cultuurgroep, kunnen aan een jaarvergadering naar keuze deelnemen. Aan alle deelnemers aan 
het ochtendprogramma wordt een (gratis) lunch aangeboden. Voor de catering is het wel nodig dat u 
het aantal personen via info@ltobomenenvasteplanten.nl opgeeft (voor opgave: zie aparte pagina). 
 
Het middagprogramma is specifiek georganiseerd voor alle deelsectoren binnen de boomkwekerij en 
onze relaties. De LTO vakgroep geeft u een inkijkje naar de toekomst en zal zeker aandacht schenken 
aan de actualiteiten, zoals de laatste ontwikkelingen met betrekking tot Xylella.  
We sluiten de dag als vanouds af met een uitgebreide netwerkborrel voor alle aanwezigen.  
 
Het volledige programma is op de volgende pagina weergegeven.  
  

Wij zien u graag op donderdag 21 december,  

 

Henk Raaijmakers, 

Voorzitter LTO vakgroep bomen en vaste planten 

 
 

 
 

 

 

http://www.ltobomenenvasteplanten.nl/
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Boomkwekersdag 

 

Programma LTO-Kwekersdag ‘Bomen- en Vaste Planten’ 21 december 2017 

Locatie: De Oude Duikenburg - Voorstraat 30 - 4054 MX Echteld 

9.30  Ontvangst deelnemers ochtendprogramma  

10.00 

 

 

 

 

Jaarvergaderingen cultuurgroepen (alleen voor leden LTO-Noord, ZLTO, LLTB) 

• Cultuurgroepen laanbomen & Bos- en Haagplantsoen samen 

• Cultuurgroep Vaste Planten 

Sprekers tijdens de jaarvergaderingen (ALV):  

• Sprekers van Naktuinbouw: actuele zaken 
• Jaap Smit (adviseur bij Cobra Adviseurs, vice voorzitter van de NDV en adviseur 

Floriade Almere) zal ingaan op ontwikkelingen en toekomstperspectief voor 

de sortimentskeuze bij landschappelijke beplantingen. 
• Johan van den Berk, bekend bomenvlogger uit Sint Oedenrode 

presenteert uit zijn bomenvlogs. Korte filmpjes over bomen, die via de 
sociale media verspreid worden. Inmiddels bekijken vele duizenden 
belangstellenden zijn vlogs, waarin hij elke keer een boom centraal stelt. 

Sociale media als mogelijkheid om groen te promoten. 

• Met andere sprekers worden nog afspraken gemaakt 
 

12.00  

--------- 

Lunch deelnemers ochtendprogramma (aanmelden noodzakelijk) 

-------------------------------------------------------------------------------- 

13.15  Ontvangst overige deelnemers middagprogramma  

13.30  Welkom door LTO vakgroep voorzitter Henk Raaijmakers  

13.35  In gesprek met Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland 

14:20  Verkiezing ‘Boom van het Jaar 2018’ 

14.30  Terugblik 2017 en vooruitzicht van de vakgroep door Henk Raaijmakers 

15.00 Uitslag ‘Boom van het jaar 2018’ 

15.10  

 

15.40  

Jaap Smit (adviseur bij Cobra Adviseurs, vice voorzitter van de NDV en adviseur 

Floriade Almere): ontwikkelingen Floriade Almere en Inzending door kwekers   

Afsluiting – netwerkborrel met hapjes tot ca 18.00 

Aanmelding voor deelname: zie volgende pagina  

http://www.ltobomenenvasteplanten.nl/
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Aanmelden  

LTO-Kwekersdag ‘Bomen- en Vaste Planten’ 21 december 2017  

Locatie: De Oude Duikenburg - Voorstraat 30 - 4054 MX Echteld 

 
Aanmelden voor leden van LTO Noord, ZLTO of LLTB 
 

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het ochtendprogramma, het 
middagprogramma of de hele dag. U wordt allen uitgenodigd om samen te komen 

met uw partner, en meewerkende gezinsleden.  
 
Vanwege organisatie en catering vragen we u wel iedereen bij ons aan te melden.  

U kunt zich tot uiterlijk 17 december aanmelden. 
 

In de ochtend houden drie cultuurgroepen (cg) hun jaarvergadering: “de CG laanbomen 
en CG bos- en haagplantsoen”, en de “CG vaste planten”. Ook belangstellende leden met 
een andere teelt mogen deelnemen, mits aangemeld. 

Het programma van de jaarvergaderingen wordt apart verstuurd aan degenen die zich 
aanmelden.  

 

U kunt zich aanmelden op: info@ltobomenenvasteplanten.nl 
 
Bij uw aanmelding svp aangeven:  

1. Met hoeveel personen u komt  
met alle namen en eventueel eigen e-mail-adres 

2. Welk dagdeel u komt: de ochtend, de middag of de hele dag 

a. Als u in de ochtend komt: voor welke vergadering wilt u het programma 
ontvangen? U kunt kiezen uit Cultuurgroep Laanbomen en bos- en haagplantsoen 

(zij vergaderen gezamenlijk) of de cultuurgroep vaste planten. 
 

Voor iedereen die deelneemt aan het ochtendprogramma is er een lunch  

(mits van tevoren aangemeld!). 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Overige gasten en relaties die geen lid zijn van LTO Noord, ZLTO of LLTB ontvangen een 
persoonlijke uitnodiging waarmee zij zich kunnen aanmelden.  
 

Voor vragen: 
Helma Hoff, beleidsspecialist LTO: 06-50528481  

Gerrit Peeters, specialist cultuurgroepen en communicatie: 06-25120007 
Beide zijn bereikbaar via: info@ltobomenenvasteplanten.nl 

http://www.ltobomenenvasteplanten.nl/
mailto:info@ltobomenenvasteplanten.nl?subject=Aanmelding%20Boomkwekersdag%2020%20december
mailto:info@ltobomenenvasteplanten.nl?subject=Boomkwekersdag

