
www.vakbladhovenier.nl 5

Nationale Demodag  
Hoveniers is er dit jaar voor 
alle groenprofessionals
‘Naast aandacht voor het gazon is er meer ruimte voor beplanting’

Steeds meer mensen roepen om meer biodiversi-
teit in de groene ruimte. Tuinen, bermen, groen-
stroken, plantsoenen en parken worden daarom 
steeds vaker ingezaaid met speciale gras-kruiden-
vegetatie. De Nationale Demodag Hoveniers met 
als thema ‘De levende tuin’ is de perfecte gelegen-
heid om hiervoor inspiratie en kennis op te doen.

Prachtgelegenheid
Kuypers Graszoden in Biezenmortel mag dit jaar 
wederom als gastheer optreden van de Nationale 
Demodag Hoveniers. Daar is eigenaar Jorg Kuypers 
maar wat blij mee. ‘Met begroeningsspecialist Jan 
Krijnen van Advanta en bodemkundig adviseur 
Jeffrey Jansen van DCM zijn we volop bezig met 
het prepareren van het grote demoterrein, zodat 

alles er straks in september pico bello bij ligt.’ Ook 
Jansen vindt het ontzettend leuk om aan de orga-
nisatie van zo’n mooi vak-evenement mee te doen: 
‘Ik heb zelf jaren als hovenier gewerkt en weet als 
geen ander wat mensen willen zien op zo’n dag. 
Het verrijkt je vakbekwaamheid en is ook een 
prachtgelegenheid om bij te praten en ervaringen 
uit te wisselen. Komen dus!’

Voor alle groenprofessionals
Bezoekers krijgen tijdens de Demodag tal van 
oplossingen aangedragen die veelal direct toe-
pasbaar zijn in de werksituatie. Het thema is dit 
jaar ‘De levende tuin’. Door de keuze voor dit 
brede thema valt er meer te leren over diverse 
onderwerpen dan voorgaande jaren. Vandaar ook 

‘Bemesten, maaien, 

verticuteren, afzuigen, 

doorzaaien, werkelijk alles 

komt aan de orde’

De derde woensdag van september is het weer de Nationale Demodag Hoveniers. Zowel de naam van de voormalige Gazon Demodag als het 

programma gaat dit jaar op de schop. Tijdens alweer de negentiende editie is de opzet nog breder, met een groter aanbod aan machines, live 

demonstraties en tips en adviezen voor een duurzaam en effectief groenbeheer.
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de keuze voor een meer veelzijdige onderwer-
penmarkt. Bij die vernieuwde en brede aanpak 
past de nieuwe naam van het evenement precies, 
zegt René de Munnik, manager communicatie van 
organiserende partij Advanta. ‘We willen met deze 
praktijkdag de focus verbreden tot de levende tuin. 
Dat betekent naast aandacht voor het gazon meer 
ruimte voor beplanting. En dat zie je terug op de 
sterk uitgebreide onderwerpenmarkt met bomen 
en plantgoed, biologische plaagbeheersing en 
tuinbenodigdheden. Vandaar de aanpassing van 
de naam. “Nationaal” en “Demodag” zijn uiteraard 

gebleven. We richten ons met deze landelijke vak-
dag op alle groenprofessionals in Nederland.’ 
Gerrit Klop van DCM, het andere organiserende 
bedrijf, legt uit wat u precies kunt verwachten van 
de onderwerpenmarkt: ‘’s Ochtends laten we staps-
gewijs de verschillende facetten rond de aanleg 
van een nieuw gazon zien, van bodemanalyse en 
-bewerking tot graszoden leggen.’

Geen statische opstellingen
Nieuw tijdens deze negende editie zijn ook de cen-
trale themademonstraties. De Munnik: ‘Het demo-

aspect is wat onze dag onderscheidt van andere 
bijeenkomsten en events. Onderhoudsmachines 
zie je tijdens de Demodag daadwerkelijk in actie 
en je staat met twee benen in de praktijk. We wil-
len pertinent geen beurs zijn met statische opstel-
lingen!’
Klop: ‘’s Middags staan onderhoud en herstel op 
het programma met de jaarlijkse opknapbeurt 
als insteek. Bemesten, maaien, verticuteren, 
afzuigen, doorzaaien, werkelijk alles komt aan de 
orde. Dit wordt echt uniek en enorm interessant 
voor hoveniers. Het 10.000 vierkante meter grote 

 Demonstratie Eliet

De Nationale Demodag Hoveniers 
is een initiatief van graszaadbedrijf 
Limagrain Advanta en meststoffen-
leverancier DCM en wordt mede 
mogelijk gemaakt door Stierman 
De Leeuw, Etesia, Vredo, Lankhaar 
Techniek, Stihl, Eliet, Herco 
Machinery, Wolterinck, Josta tuin-
machines, Rajo, Kuypers Graszoden, 
Van den Borne, Fertilab, Biocontrole, 
Donar Groen, Simpul en Groenbeurs 
Haaren.
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demoterrein biedt uiteraard ook weer de nodige 
ruimte voor allerlei proef- en testvakken. Zo laten 
wij het effect van verschillende bodemverbeteraars 
en meststoffen zien, allemaal om te tonen wat 
werkt en wat niet. En verder is er aandacht voor de 
aanpak van storende lagen in de bodem.’ Advanta 
heeft verschillende voorbeeldgazons aangelegd 
én een biodiversiteitsetalage met fraaie veldbloe-
menobjecten die passen binnen duurzaam groen-
beheer.

Gratis aanmelden
De Nationale Demodag Hoveniers wordt op 
woensdag 19 september aanstaande gehouden in 
Biezenmortel. De toegang is gratis na voorinschrij-
ving op www.demodaghoveniers.nl. Er is een door-
lopend programma van 09.00 tot 17.00 uur.

 Demonstratie gras

 Demonstratie Eliet
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