
 

 

 

 

Op welke manier kan spuitapparatuur optimaal worden gebruikt met maximale 
effectiviteit en zo min mogelijk milieubelasting? En hoe kan de teler aan de 
wettelijke eisen blijven voldoen zonder afbraak aan de effectiviteit? Tijdens 
deze bijeenkomst, gericht op zowel beleidsmakers als telers, wordt u 
geïnformeerd over nieuwe technieken en ontwikkelingen op het gebied van 
spuittechnieken voor gewasbeschermingsmiddelen en ervaringen uit de 
praktijk. 
 
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Demokwekerij Westland, World 
Horti Center, ZLTO en Glastuinbouw Nederland. De bijeenkomst betreft een 
interactief event met voldoende mogelijkheid voor discussie en 
kennisuitwisseling. 
 
Na het plenaire gedeelte waar onder andere dieper wordt ingegaan op recente 
ontwikkelingen, toelatingsbeleid en precisie gewasbescherming start een 
interactief programma in de onderzoeksafdelingen van Demokwekerij 
Westland met diverse demonstraties en workshops. In 2 workshops vanuit 
INNOSETA* beoordeelt u met elkaar enkele spuittechnieken en 
veiligheidsaspecten. Tijdens de rondgang wordt niet alleen diverse 
spuitapparatuur gedemonstreerd, maar zal ook worden gekeken hoe van 
andere sectoren geleerd kan worden op het gebied van spuittechniek. 
 
PROGRAMMA 
12.30 uur Ontvangst 
13.00 uur Opening door Jeroen Sanders (Demokwekerij Westland) 
13.15 uur Panel ‘toelatingsbeleid, precisie gewasbescherming & 

gewasbeschermingsmonitor’ door Jorrit Koeman (Glastuinbouw Nederland) 
13.40 uur Toelichting rondgang door Jeroen Sanders en Helma Hoff (ZLTO/INNOSETA) 

plus groepsindeling 
14.10 uur Rondgang langs diverse spuittechniek demonstraties en workshops 
15.30 uur Pauze 
15.50 uur Vervolg rondgang  
17.15 uur Borrel 
18.00 uur Einde bijeenkomst 
 

 

   



LOCATIE 
World Horti Center: Europa 1, 2672 ZX Naaldwijk 
 
KOSTEN 
Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. 
 
AANMELDEN 
Meld u aan via het aanmeldformulier. Aanmelden is verplicht en kan tot vrijdag 7 
februari, 12.00 uur, mits er nog plaats is. 
 
ANNULEREN 
Annuleren kan alleen schriftelijk via akerkhof@glastuinbouwnederland.nl.  
 
BEELDMATERIAAL 
Er kunnen foto’s en video’s gemaakt worden ter terugblik of promotie van deze 
bijeenkomst. Als u daar bezwaar tegen heeft dan kunt u dit vooraf aangeven via 
info@glastuinbouwnederland.nl. 
 
MEER INFORMATIE 
Neem voor meer informatie contact op met Annelies Kerkhof, mobiel 06 303 163 67, 
e-mail akerkhof@glastuinbouwnederland.nl of Ysabel van der Meer, mobiel 06 186 296 
14, e-mail ysabelvandermeer@worldhorticenter.nl. 

 

 
 

 

 

Glastuinbouw Nederland is de verkorte statutaire naam van LTO Glaskracht Nederland. 
Hierin werken LTO Noord, ZLTO en LLTB samen op de thema’s Arbeid, Energie, 
Plantgezondheid, Water & Omgeving aan beleidsbeïnvloeding en innovatieprogramma’s 
ten behoeve van het ondernemersnetwerk. 

*  INNOSETA (www.innoseta.eu) is een Europees netwerk dat innovatie, training & advies 
op het vlak van 'Spuittechnieken voor gewasbeschermingsmiddelen' in de Europese 
landbouw wil bevorderen met ZLTO als Nederlandse partner.  

Het INNOSETA project wordt gefinancierd door het Horizon 2020 onderzoek- en innovatie 
programma van de EU. 

 

 

 

 


