
                                                      

                           
     

Programma 
 

Woensdag 21 maart 2018 van 16.30 - 20.00 uur 
 
Locatie: M van den Oever Kerkeind 12 HAAREN (www.mvandenoever.nl)  

 
Thema: ‘De Waarde van Groen’:  
boom- en plantenkwekerijen als oplossing voor maatschappelijke uitdagingen en 
versterking van de economie 
Bomen en planten verbeteren het woonklimaat, het vestigingsklimaat en het gezondheidsklimaat, vooral in de 
stad (maar ook in de eigen agrarische sector met multifunctioneel landbouw-gebruik en Agroforestry). Groen 
heeft een gunstige invloed op de prijzen van huizen en bedrijventerreinen, het vermindert de luchtvervuiling, 
zorgt voor waterberging, dempt geluidshinder, verkoelt in warme periodes en zorgt voor een rijkere 
biodiversiteit. Boomkwekers aan de N65 creëren in samenwerking met kunstenaars en andere innovatieve 
ondernemers creatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. 

 
Vanaf 16.30 uur ontvangst van 70 gasten met verrassende lekkernijen 
Opening en start programma door dagvoorzitter Geert Wilms en gastheer Marwin Dekkers. 
 
17.00 uur: rondleiding in de ontdekkingstuin  
5 creatieve voorbeelden als bron van  inspiratie: 
1. De www.Groenxylotheek.nl: “Zou onze wereld bestaan zonder groen”? (Krijn Christiaansen en 
Cathelijne Montens KCCM); 
2. BBBtje combineert gezondheid/sport/ontspanning met meer groen (Remy Moelchand); 
3. Mosbol en Moswand; voor gezondere leefomgeving (Eric Klarenbeek en Maartje Dros);  
4. Van GLOW naar GROW, mede geïnspireerd door “Trees of Life (GLOWnext; Dick Rutten)”; 
5. Kippen en Bomen, symbiose voor economie en ecologie (Peter van Agt Fladderfarm mobiel bv). 
 
18.00 uur – 18.30 uur hapje in de loods 
 
18.30 uur -19.30 uur vervolgprogramma ‘Waarde van groen’ in de loods  
1. Release van ‘De waarde van groen’ educatiefilm, door Marwin Dekkers. 
2. Henk Raaijmakers (vrz LTO bomen en vaste planten) met “De boomkwekerij als oplossing”!  
3. Filmpje met Bert Reubens van Vlaamse Agroforestry netwerk en collega Piet Rombouts van 
Agroforestry Netwerk Zuid-Nederland. 
En vier pitches van 2-3 minuten van verschillende innovaties: 

1. Dick Rutten lichtontwerper bij Philips Lighting Benelux: “N65 als kraamkamer vd Groene 
stad aangelicht”; 

2. Eric Klarenbeek, “Designer of the unusual; fijnstofreductie met Mos”; 
3. Mark van Iersel/Huub Biezemans:“CO2-reductie: wij zijn begonnen; nu de markt nog”;  
4. Mattijs van Dalen met “De circulaire boom; duurzaam en groenwaarde inkopen”.  

 
Vanaf 19.30 uur Reflectie en discussie uit de zaal met o.a. gedeputeerde Anne-Marie Spierings en 
ZLTO voorzitter Hans Huijbers 
 
Afronding om 20.00 uur. Daarna uitslagen van de gemeenteverkiezingen! 
 
Aanmelden verplicht: ellie@ivanhoe.nu  
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Opzet Ontdekkingstuin: 
 
 

 
 
 

1. De Groenxylotheek  
 

2. BBBtje (Brabants Bewegings Benkske) 
 

3. Mosbol en Moswand 
 

4. GLOW-GROW 
 

5. Kipcaravan 
 


