
 

  

  

Bekijk ook onze website: www.ltobomenenvasteplanten.nl  

 

 

 

Kennis- en netwerkdag ‘LTO Bomen & Vaste Planten’  

 

Donderdag 20 december 2018,  

Bloemen- en plantenveiling Plantion, Ede  

 

 

 

Beste Boom- en Vaste Plantenkwekers, 

 

Op 20 december 2018 organiseert de LTO Vakgroep Bomen & Vaste Planten een landelijke kennis- en 

netwerkdag. 

We bieden u een afwisselend programma met interessante onderwerpen en sprekers bij bloemen- en 

plantenveiling Plantion in Ede. 

 

Jaarvergaderingen  

Van 12.30 uur tot 14.30 uur houden 4 cultuurgroepen hun (ALV) jaarvergadering.  

Voorafgaand aan de jaarvergaderingen wordt u een lunch aangeboden vanaf 11.45 uur.  

 

Kennis- en netwerkdag voor boom- en vaste plantenkwekers  

Vanaf 15.00 uur de begint de Kennis- en netwerkdag LTO Bomen & Vaste Planten. We praten u bij over 

Technische Innovaties, Klimaat en klimaatverandering, Marktontwikkelingen en duurzaamheid. Zie hiervoor 

het bijgevoegde programma.  

 

Kosten  

Voor leden van LTO en persoonlijk genodigden zijn geen kosten verbonden aan deze dag.  

 

Voor niet LTO-leden zijn de kosten 50 euro per persoon.  

 

Aanmelding  

Voor aanmelding voor (een deel) van deze dag: http://lto.nl/aanmeldenkennisdag 

 

We hopen u te mogen begroeten op 20 december a.s. en zien uit naar uw komst!  

 

Met vriendelijke groet, 

 
Henk Raaijmakers, 

Voorzitter LTO Vakgroep Bomen & Vaste Planten  

http://www.ltobomenenvasteplanten.nl/
http://lto.nl/aanmeldenkennisdag
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Programma Kennis- en netwerkdag LTO Bomen & Vaste Planten 

20 December 2018, Veiling Plantion Ede, Wellensiekstraat 4, 6718 XZ Ede 

 

11.45 uur Ontvangst met lunch 

 

12.30 uur Aanvang drie jaarvergaderingen van 4 cultuurgroepen: 

  1. Cultuurgroep Laan-, Bos- en Parkbomen samen met cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen 

  2. Cultuurgroep Vaste Planten 

  3. Cultuurgroep Fruitgewassen 

 

14.30 uur tot 15.00 uur: Inloop voor de kennisdag met koffie en thee. 

 

15.00 uur Opening door de dagvoorzitter, Dave Marcus van Rabobank Nederland. 

 

15.05 uur Welkomstwoord Henk Raaijmakers, voorzitter van de LTO Vakgroep Bomen & Vaste Planten. 

 

15.30 uur  Technische innovatie: Gaan (precisie)technieken en data gestuurde bedrijfsvoering onze  

                  toekomst bepalen? Door diverse sprekers. 

 

16.30 uur Pauze. 

 

16.50 uur  Klimaat en klimaatverandering: wat betekent de klimaatverandering voor de sector?   

* Houden we droge voeten en voldoende schoon gietwater voor onze teelten?  Door Hasse   

  Goossen, medeauteur Klimaateffect atlas van Nederland.  

* Welke plagen rukken op, en is er een (bio)logische manier om ze te bestrijden. Door Bram 

Klapwijk van Koppert Biological Systems. 

* Wat betekent een ander klimaat voor de groei van bomen en planten en het sortiment? Door 

Jaap Smit, dendroloog en senior adviseur Bomen & Integrale projecten bij Cobra adviseurs.  

 

17.45 uur  Pauze met warm avondeten. 

 

19.00 uur Markt & imago. 

* De duurzame keten: inspanningen door teelt en handel: wat werkt wel en wat werkt niet? Door  

  Matthijs Mesken, directeur VGB.  

* De duurzame keten, hoe vullen wij die in. Door Elise Wieringa, van Royal Lemkes. 

* Verduurzaming van de keten, welk voordeel zit daarin voor mij. Door Henri Potze, directeur van   

  Benefits of Nature. 

 

20.00 uur tot 20.15 uur Afsluiting van de dag. 

http://www.ltobomenenvasteplanten.nl/
http://www.klimaateffectatlas.nl/nl/

