
Congres 

20 en 27 juni 2012 

op de Floriade in Venlo

Bomen, essentieel 

voor een vitale 

groene stad



Dit congres gaat in op de laatste ontwikkelingen en onderzoeksresultaten op het 

gebied van de rol van bomen in de vitale stad en de maatschappelijke en economische 

waarde daarvan.

In het programma van De Groene Stad organiseert de LTO Cultuurgroep Laan-, Bos- en Parkbomen 

in samenwerking met het Gebruikswaardeonderzoek Laanbomen, Praktijkonderzoek Plant en 

Omgeving en Plant Publicity Holland met steun van de Raad voor de Boomkwekerij en het 

Productschap Tuinbouw het congres ‘Bomen, essentieel voor een vitale groene stad’. 

Het congres vindt plaats op 20 en 27 juni op de Floriade in Venlo.

Onderwerpen en sprekers zijn

- Jelle Hiemstra (PPO-Bomen) over Juiste boomkeuze, sleutel tot succes. In de presentatie zal 

worden ingegaan op de resultaten van 15 jaar Gebruikswaardeonderzoek Laanbomen.

- Leendert Koudstaal over Bomen maken de stad meer waard en gezond!. Koudstaal is 

bomenspecialist bij de gemeente Den Haag. 

- Henk Kuijpers ‘projectleider TEEB Stad’ (20 juni) en Ursula Kirchholtes van ingenieursbureau 

Witteveen + Bos (27 juni) over The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) Stad. 

TEEB Stad is een methode om de maatschappelijke baten van groenblauwe maatregelen als 

vanzelfsprekend mee te nemen in de besluitvorming over inrichtingsplannen.

Dagvoorzitter is Bert Gijsberts, voorzitter van de Branchevereniging VHG.

Identiek programma verdeeld over 2 dagen

De organisatie kiest ervoor om het congres op twee dagen aan te bieden om door de groepsgrootte 

te beperken de discussie en interactie tussen de sprekers en publiek te bevorderen. Het programma 

op beide dagen is identiek. U kunt zelf een keuze maken op welke dag u het congres wilt bijwonen.

TIP:
Vanaf de parkeerplaats van de Floriade wordt u per bus naar 
de entree gebracht. Hou rekening met ongeveer 20 minuten 
extra reistijd. Vanaf 8.45 uur rijden er shuttlebussen.

Bomen, essentieel voor 
een vitale groene stad

9.00 uur  ontvangst koffie/thee

9.30 uur  Jelle Hiemstra  Juiste boomkeuze, sleutel tot succes

9.55 uur  Leendert Koudstaal Bomen maken de stad 

 meer waard en gezond!

10.20 uur  koffie/thee

10.40 uur  Henk Kuijpers (20 juni) en Ursula Kirchholtes (27 juni).  

 Redeneren, rekenen en verdienen met de baten  

 van natuur en water

11.10 uur  discussie o.l.v. Bert Gijsberts

11.55 uur  aanbieding 1e exemplaar Gebruikswaardeboek Laanbomen 

12.00 uur  lunch en netwerken

Na afloop bent u in de gelegenheid om de Floriade te bezoeken.

Kosten

€ 40.- excl. BTW  (inclusief congres, de ontvangst, de lunch en bezoek aan de Floriade, exclusief 

parkeren). U kunt zich tot uiterlijk 8 juni 2012 aanmelden op www.zlto.nl/laanbomencongres. 

Na de aanmelding ontvangt u een toegangskaart die geldig is voor het bijwonen van het congres 

en het bezoeken van de Floriade. Tevens ontvangt u de bijbehorende faktuur. 

Heeft u vragen, dan kunt contact opnemen met de secretaris van de Cultuurgroep Laan-, Bos- en 

Parkbomen LTO, John Janssen,  (john.janssen@zlto.nl) of 06-29520265.

Locatie congres: Venrayseweg 180  5928 RH Venlo

Programma


