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Uitnodiging 
 

Landelijke Kennis- en Netwerkdag 
LTO Bomen, Vaste Planten & Zomerbloemen 

Woensdag 18 december in Ede 
 

Beste kwekers van bomen, vaste planten en zomerbloemen en genodigden,  

 

Wij nodigen u van harte uit voor onze landelijke kennis- en netwerkdag. Deze dag staat in het teken van de 

toekomst; een groene toekomst én de toekomst van jouw bedrijf!  

Dagvoorzitter is Linda Hoogendoorn - Veelenturf, directeur Stichting Varb 

 

De toekomst is groen  

Maar wat betekent dit voor de verduurzaming op de bedrijven? Welke vraagstukken komen op je af, op het 

gebied van substraat, gewasbescherming, mineralen, plastic, verpakkingen en afval? Met de leden van de 

vakgroep en de cultuurgroepen en met Jo Ottenheim van Nefyto en Piet Boonekamp van Artemis gaan we 

hierover in gesprek 

 

Jouw bedrijf, jouw toekomst 

Met vakgroeplid Caroline Michels, specialist arbeid bij LTO Nederland Peter Loef en Johan Zwemmer van 

Flynth praten we over de toekomst van jouw bedrijf. Hoe blijf je goed ondernemen, hoe vind en bind je 

personeel en hoe ga je om met bedrijfsopvolging.  

 

Aanmelden 

U kunt hier uw aanwezigheid doorgeven.  

 

Kosten  

Voor leden van LTO Noord, ZLTO en LLTB  en genodigden zijn geen kosten verbonden aan deze dag. Voor 

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

 

Locatie 

De Landelijke Kennis- en Netwerkdag LTO Bomen, Vaste Planten & Zomerbloemen vindt plaats bij 

Bloemen- en plantenveiling Plantion, Wellensiekstraat 4 in Ede. 

 

Graag tot ziens op 18 december!  

 

Met vriendelijke groet, 

 
Henk Raaijmakers, Voorzitter LTO Vakgroep Bomen, Vaste planten & Zomerbloemen 

  

http://www.ltobomenenvasteplanten.nl/
https://s.businessmonitor.nl/TakeSurvey.asp?SurveyID=943m790J3o4KG2
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Programma Kennis- en netwerkdag 18 december  
 

12:00 – 15:00 uur jaarvergadering cultuurgroepen 
14:45 – 21:00 uur landelijke kennis- en netwerkbijeenkomst 

 

12.00–15.00   Jaarvergadering cultuurgroepen 

U bent van harte welkom om deel te nemen aan een van de jaarvergaderingen van de 

cultuurgroepen Fruitgewassen, Vaste planten en Zomerbloemen, Laanbomen en Bos- & 

haagplantsoen. De agenda’s van deze jaarvergaderingen worden apart verzonden. 

 
14.45-15.15 

 

Ontvangst kennis- en netwerkdag 
  

15.15 -15.45  Highlights vakgroep bomen, vaste planten & zomerbloemen 2019 en 

2020  

Door Henk Raaijmakers, vakgroepvoorzitter  

 

15.45–16.20  Introductie dagvoorzitter en presentatie cultuurgroepen 

 

16.20–17.30 

16.20 – 16.45  

De toekomst is groen 

De werkgroep duurzaamheid, een werkgroep van de vakgroep, heeft de  
duurzaamheidsvraagstukken voor onze sector in beeld gebracht en werkt aan oplossingen. 
De werkgroep deelt met u haar eerste resultaten substraat, gewasbescherming, 

mineralen, plastic, verpakkingen en afval 

 

16.45–17.30 Gewasbescherming in de toekomst 

Piet Boonekamp, directeur Artemis* en Jo Ottenheim secretaris Nefyto**, laten zien welke 
ontwikkelingen er zijn op het gebied van gewasbescherming en biostimulanten. Kunnen 
we plagen en ziekten met biologische bestrijders in de open teelten voldoende bestrijden? 
Hoe ziet ons middelenpakket er straks uit?  

 

17.30–18.45  Buffet; gelegenheid tot netwerken 

 

18.45–20.00 

18.45 - 19.05 

 

 

19.10 - 19.30 

 

 

19.35 - 19.55  

Jouw bedrijf, jouw toekomst 

Vakmanschap en ondernemerschap in een familiebedrijf, met Caroline Michels, 

bestuurder van de LTO vakgroep 

 

Personeel vinden en binden, met Peter Loef,  specialist arbeid bij LTO Nederland en 

Glastuinbouw Nederland 

 

Continuering van het bedrijf door de volgende generatie en/of door niet-familieleden, 

met Johan Zwemmer, specialist Opvolging & samenwerking bij Flynth. 

 

20.00–21.00  Afsluiting van de dag  en napraten bij de borrel 

 

* Artemis behartigt de belangen van producenten en distributeurs van biologische bestrijders, bestuivers en van gewasbescherming van natuurlijke oorsprong. 

**Nefyto behartigt de gemeenschappelijke belangen van bedrijven die chemische & biologische gewasbeschermingsmiddelen ontwikkelen voor de Nederlandse markt. 

http://www.ltobomenenvasteplanten.nl/

