Uitnodiging Symposium ‘Innovatieve Boomprojecten’ met Huib Sneep
23 juni 2016, Schiedam
Een van mijn voornemens bij het afscheid van BSI Bomenservice was om mij
meer te richten op projecten in mijn eigen omgeving. Inmiddels is dat vijf jaar
geleden. Jaren waarin ik minder op het landelijke ‘bomentoneel’ zichtbaar was,
maar met een keur aan bijzondere, leuke en spraakmakende projecten in de
regio Rijnmond mijn belofte meer dan waar gemaakt heb. Stuk voor stuk
veelzijdige en onconventionele projecten rondom de monumentale
Jeneverstad waarin ik woon.
Deze projecten wil ik graag met u/jou delen tijdens een mini-symposium op 23
juni. Een ochtend of middag om inspiratie op te doen, aan de hand van mijn
nieuwste innovaties. Ook delen we nieuwe inzichten en ervaringen uit eerdere
projecten.

Bent u ook bij deze dag van kennisdelen en inspireren?

De locatie van het mini-symposium is de nieuwe, groene Bibliotheek Schiedam
(Lange Haven 145), één van de projecten die aan bod komen deze dag. Er is
keuze uit een ochtend- of een middagsessie, het programma (z.o.z) is gelijk.

Programma Symposium ‘Innovatieve Boomprojecten’ met Huib Sneep
23 juni 2016, Schiedam
Ochtendsessie
09.00 Ontvangst
09.30-10.30
 Het park in de Bibliotheek van Schiedam
 Bomen in bakken, 20 jaar ervaringen
 Iepziektepreventie door monitoring, een rendabele investering
10.30 Pauze
11.00-12.00
 Wortelonderzoek bij straatbomen langs kademuren
 Renovatie kademuren Lange Haven met Boskalis
 Verticale tuinen
 Snoeioperatie monumentale Linde van Sambeek
12.00 Napraten met een drankje

Middagsessie
13.00 Ontvangst
13.30-14.30
 Het park in de Bibliotheek van Schiedam
 Bomen in bakken, 20 jaar ervaringen
 Iepziektepreventie door monitoring, een rendabele investering
14.30 Pauze
15.00-16.00
 Wortelonderzoek bij straatbomen langs kademuren
 Renovatie kademuren Lange Haven met Boskalis
 Verticale tuinen
 Snoeioperatie monumentale Linde van Sambeek
16.00 Borrel

Deelname aan de ochtend- of middagsessie is gratis maar aanmelding is vereist
vanwege beperkt aantal plaatsen. Klik hier om u aan te melden of open het
deelnameformulier via www.huibsneep.nl

