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Allereerst wil ik van deze gelegenheid gebruikmaken om iedereen enorm te 
bedanken voor alle enthousiaste reacties en felicitaties. Met het winnen van de 
Tuinbouw Ondernemersprijs 2016 stonden onze boomkwekerij en daarmee de 
hele sector in één klap op de kaart. Fantastisch natuurlijk!

En nu? Als winnaar van de prijs zijn we een jaar lang ambassadeur voor de 
tuinbouwsector. Maar hoe zet je het winnen van een prijs om in een jaar 
ambassadeurschap? Je kunt jezelf moeilijk het hele jaar op de borst kloppen. 
Bovendien zijn we inmiddels weer gewoon volop bezig met waar we goed in 
zijn: bomen kweken en daarmee identiteit geven aan de buitenruimte. Met de 
voeten in de klei en de handen in de aarde.

Wat we wél kunnen doen, is vanuit ons ambassadeurschap de boomkwekerij-
sector een podium geven. Samen de zendtijd gebruiken om onze sector breed 
onder de aandacht te brengen, en daarmee laten zien hoe we samenwerken 
aan een groene buitenruimte. Een mooie manier om de Tuinbouwprijs te 
delen met het hele vakgebied!

Het komende jaar willen we daarom tijd vrijmaken om in gesprek te gaan met 
boomverzorgers, beheerders, bodem- en milieuspecialisten, landschapsarchi-
tecten, opleiders en andere duurzame groenondernemers over hun kijk op 
futureproof ondernemen. Wie zijn ze? Wat is de missie van hun bedrijf? Wat is 
hun visie? En hoe zien ze de toekomst van de sector? We nodigen betrokkenen 
in de sector graag uit om van gedachten te wisselen over aspecten als bodem, 
milieu, duurzaamheid, diversiteit en noem maar op, om deze gesprekken ver-
volgens te delen met een breed publiek.

Wilt u ook meepraten als ambassadeur voor de boomkwekerijsector? Stuur 
dan een mail naar news@ebben.nl onder vermelding van ‘groen gesprek’. We 
zijn erg benieuwd naar uw know how to grow!

Toon Ebben

Wie schuift er aan voor 
een groen gesprek?

Als winnaar van de prijs zijn we een jaar lang 

ambassadeur voor de tuinbouwsector

Zorg voor  
bomen…

Kies een opleiding!
• European Treeworker   
• European Treetechnician

Wij bieden je diverse opleidingstrajecten

• Modulaire cursussen
• BBL-trajecten
• In-company trainingen

•  Diverse korte trainingen 
voor boomverzorgers

Informatie en aanmelding:
Helicon MBO Apeldoorn
André Hilbrand, 06 24 67 51 22
a.hillebrand@helicon.nl

Helicon MBO Eindhoven
Corik Geurts, 06 30 67 88 08
c.geurts@helicon.nl
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Jannes Landkroon Hoofd Greenkeeper 

Met praktische kennis!
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