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De sterk verbrede opzet van de demodag 
spreekt bezoekers aan, bleek vorig jaar al 
tijdens de eerste vernieuwde editie in het 
Brabantse Biezenmortel. Ook dit jaar is er weer 
een groot aanbod aan machines, gereedschap-
pen, bomen, plantgoed en tuinbenodigdhe-
den. Dit jaar wordt bewust gekozen voor een 
centraler gelegen locatie. ‘Door deze dag nu in 
Eemnes te houden, komen we ook hoveniers 
en openbaargroenbeheerders uit het midden 
en noorden van het land tegemoet. Voor hen 
is deze locatie net even wat beter te berei-
ken’, vertelt coördinator René de Munnik van 
Advanta. Vorig jaar mochten initiatiefnemers 
Advanta Zaden en DCM meststoffen meer dan 
duizend bezoekers verwelkomen. Verwacht 
wordt dat dit jaar minstens zoveel bezoekers 
zullen langskomen.

Tal van demovakken 
Marc Fokker van faciliterend bedrijf Gramefo 
Graszoden is blij met de komst van de 
Nationale Demodag Hoveniers naar Eemnes. 
‘Op het buitenterrein zijn hier straks tal van 
demovakken met bodemverbeteraars en 
meststoffen te bekijken, voorbeeldgazons met 
veel toegepaste grassoorten en mengsels, 
doorzaaiproeven en een biodiversiteitsetalage. 
Voeg daarbij de indoor-onderwerpenmarkt 
met zeker twintig exposanten, en je hebt als 
hovenier een prachtgelegenheid om je vakbe-
kwaamheid te verrijken en de laatste innovaties 
tot je te nemen.’

Praktijk leidend
Gevraagd naar de onderscheidende factor van 
de demodag verwijst Peter Laan van DCM naar 
de praktijkgerichte insteek. ‘Machines moeten 
hier draaien en hun kunnen laten zien. We 

Tweede editie in nieuwe opzet

Effectief en duurzaam beheer staan centraal 

tijdens de aankomende editie van de Nationale 

Demodag Hoveniers. De laatste trends worden 

getoond aan de hand van live demonstraties 

van de nieuwste onderhoudsmachines. Het is 

allemaal te zien op het 1 hectare grote demon-

stratieterrein en op de onderwerpenbeurs in 

het Utrechtse Eemnes.
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willen pertinent geen statische opstellingen, 
zoals je op andere events vaak ziet. Meer dan 
vijftien aanbieders van tuin- en parkmachines, 
gereedschappen, watertechniek en alternatieve 
onkruidbestrijding tonen op deze wijze hun 
noviteiten en primeurs. Verder overwegen we 
praktische workshops aan te bieden rondom 
ziekte- en plaagbeheersing. Bezoekers zijn toch 
vooral op zoek naar efficiënte en effectieve 
oplossingen voor alledaagse werksituaties. Ze 
willen sneller betere resultaten boeken tegen 
lagere kosten, zijn op zoek naar minerale 
meststoffen en alternatieven voor chemische 
gewasbescherming, willen kunnen anticiperen 
op weersextremen en streven naar herstel van 
natuur en biodiversiteit. Allemaal zaken waarop 
we breed inzetten. Komen dus, die vierde 
woensdag in september!’

2 min. leestijd

De Nationale Demodag Hoveniers wordt 
op woensdag 25 september a.s. 
gehouden in Eemnes (Utrecht). 
De toegang is gratis na voorinschrijving 
op www.demodaghoveniers.nl. Er is
 een doorlopend programma van
 09.00 tot 17.00 uur.
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