
 

 

Innogreen cursussen 2023 

Meetellend voor verlenging spuitlicentie “teelt” 

 

Innogreen gaat tot op en in de bodem! 

(natuurlijke bestrijding, de (bodem)structuur, plantweerbaarheid en voeding)  
 

Dit jaar staat de kwaliteit van grond en het nut van de biodiversiteit daarin centraal. Hoe maken we een 

gezonde bodem bij aanleg, wat doet het bodemleven eigenlijk, hoe werkt de voeding in relatie met vocht, 

droogte en temperatuur en plantweerbaarheid. Natuurlijke bestrijding, wat en hoe? Wat kan er en hoe pak 

je dat aan. Hoe kunnen we inboet- of groeiproblemen voorkomen. Een aantal interessante lezingen van   

Ron Ottenhof, Ruud Snijders en Peter Meerwijk. 

 

Groepsindeling, locatie en tijdstip 

Per cursus 15 tot 18 deelnemers. Cursusduur 3 uur.  
U kunt kiezen voor een ochtend- of middagbijeenkomst 
 
Ochtend cursus is van 09.00 tot 12.00 aansluitend broodjes 
Middag cursus is van 15.00 tot 18.00 aansluitend wat warms 
 
Beschikbare data 21, 22 en 23 februari 
 
Kosten: € 65,00 excl. btw per persoon.  

Koffie, thee, koek, hand-out en afmelden bij Bureau Erkenningen inbegrepen.  

Geen verlenging nodig, dan bedragen de kosten € 55,00 excl. btw p.p. 

Geef dit a.u.b. duidelijk aan op het inschrijfformulier. 

 

Voor de 14e keer organiseert Innogreen deze cursusavonden voor hoveniers, groenvoorzieners en 

gemeenten. Onderwerpen: bodemverbetering, bodemstructuur en inspelen op de effecten van 

klimaatverandering. De samenstelling van de bodem wordt hierbij steeds meer van doorslaggevend belang. 

Gewasbescherming, wat kan, wat mag, we richten ons op de inzet van natuurlijke vijanden, feromonen, 

nematoden, meer biodiversiteit en de plaagherkenning van engerlingen, taxuskever, rupsen enz.  

Kortom: een compleet programma voor de professional, met veel voorbeelden uit de praktijk. 

We zien u graag op onze bijeenkomst. 

Met vriendelijke groet,  

team Innogreen. 

 
Opgeven kan middels het opgave formulier. Mail deze naar: info@innogreen.nl 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor T: 0183-509796 

mailto:info@innogreen.nl


Opgave formulier (scannen en mailen a.u.b.) 
 
Innogreen cursus:  Innogreen gaat tot op en in de bodem! 
Locatie INNOGREEN, vierlinghstraat 55 / 4251 LC Werkendam 

Reageer op tijd want vol=vol   

 

1) cursusdatum:........................................       ochtend       middag   (aankruisen aub) 
 

Voorletters + naam cursist ................................................................................................................... 
 

E-mailadres cursist ............................................................................................................................... 
 

Geboorte datum.................................................................................................................................... 
 
Mobiel nr.:.................................................... spuitlicentie pas nummer: ............................................. 
 
Geen spuitlicentie verlenging (aankruisen indien van toepassing) 
 
Werkzaam bij: (naam + plaats bedrijf) ................................................................................................... 
 
E-mailadres bedrijf (factuur)................................................................................................................. 
 
Handtekening: 
 
 
 

2) Cursusdatum: ………………………………        ochtend   middag   (aankruisen aub) 
 
 

Voorletters + naam cursist ................................................................................................................... 
 

E-mailadres cursist ............................................................................................................................... 
 

Geboorte datum................................................................................................................................... 
 
Mobiel nr.: ....................................................... spuitlicentie pas nummer: ........................................ 
 
Geen spuitlicentie verlenging (aankruisen indien van toepassing) 
 
Werkzaam bij: (naam + plaats bedrijf) .................................................................................................. 
 
E-mailadres bedrijf (factuur)................................................................................................................ 
 

Handtekening: 

 

Kosten: € 65,00 excl. btw per persoon. Koffie, thee, hand-out en afmelden bij bureau erkenningen  

inbegrepen.  (zonder spuitlicentie 55,00 p.p.) 

E-mail naar:    info@innogreen.nl 
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. 


