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Projectpartners

Kennispartners Te gast in



Toonaangevende ontmoetingsplek 
voor de bosbouwsector
De DLG-Waldtage zijn elke twee jaar de toonaangevende ontmoetingsplek  
voor bosbouwprofessionals uit Duitsland en omringende landen. In 2022  
bent u opnieuw te gast in de energiestad Lichtenau in Noordrijn-Westfalen. 
 Organisator is de Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG). DLG wordt 
daarbij ondersteund voor verschillende project- en kennispartners.

Bron: Representatieve peiling onder exposanten en bezoekers 2019, Wissler & Partner, Bazel/Zwitserland

Informatie en feiten 2019

Vijf goede redenen om deel te nemen!

204 exposanten 

Grote persaanwezigheid
Belangrijkste branche-evenement en ontmoetingsplek voor beleidsbepalers uit  
de politiek en het bedrijfsleven

4

3 Interessant beurs- en vakprogramma
Zeer actuele en specifieke onderwerpen worden op een praktijkgerichte wijze in fora besproken

5 In het netwerk Forst & Holz
DLG als vakvereniging en beursorganisator een competente partner in de branche

In gesprek met uw klanten
Meer dan 15.000 bosbouwprofessionals uit Duitsland en omringende landen2

1 Kennisplatform Forst & Holz
Hun innovaties en trends om uitdagingen in de bosbouw- en houtsector aan te gaan

12.000 bezoekers  

         80 % branchebezoekers

77 % inkoopverantwoordelijken

50 ha beursoppervlakte
95 % waardeert de beurs 
als goed/zeer goed



Specials –  
Onderwerpen in beeld
•  Toegepast natuurvormgeving in bossen   

Natuurlijk bosbeheer, biotoopvorming en  
-onderhoud

•  Sterk gemechaniseerde houtoogst  
in gemengde bestanden  
Inzet van oogstmachines in een gestructureerd,  
aan het klimaat aangepast gemengd bos?!

•  Warmte uit hout   
Procesketens voor het gebruik van energie uit hout. 
Ter vergelijking: Methoden voor de individuele 
 behoeften van boom tot haard

•  Uitdaging van het klimaatbos   
Herbebossing, bosbescherming en bosbeheer  
voor de opbouw van klimaatstabiele bossen

•  Forumevent  
Bossymposium over actuele brandende kwesties  
in de bosbouw

 
Bezienswaardigheden
•  Bosaanplant- en onderhoud 
•  Bosbehoud 
•  Houtoogst en houtkap 
•  Houttransport 
•  Rondhoutopslag 
•  Aanleg en onderhoud van bospaden 
•  Houtbewerking en houtverwerking 
•  Energie uit hout, brandhout,  

houtsnippers, briketten/pellets
•  Windenergie 
•  Machines en uitrusting voor  

gemeentelijke diensten 
•  IT, landmeting, informatiebeheer  

en telecommunicatie in de bosbouw 
•  Gezondheid en veiligheid op het werk 
•  Informatie, advies en consultancy
•  Jachtbeheer



DLG Service GmbH 
Eschborner Landstr. 122
60489 Frankfurt am Main
waldtage@dlg.org
www.dlg-waldtage.de
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Uw serviceteam
Standverhuur, Ondersteuning exposanten,  Specials
Jan Kath (Projectleiding)
Tel. +49 69 24788-341
j.kath@dlg.org

Ondersteuning exposanten en bezoekers
Ruth Kientzler
Tel. +49 69 24788-291
r.kientzler@dlg.org 

Programma
Dr. Reiner Hofmann
Tel. +49 69 24788-323
r.hofmann@dlg.org

Technische organisatie
Michael Losert
Tel. +49 69 24788-281
m.losert@dlg.org

Manfred Göbel
Tel. +49 69 24788-340
m.goebel@dlg.org

#DLGWaldtage

Belangrijke  
informatie

 Actuele data 
 Downloads: Logo, banner, flyer etc.
  Routebeschrijving buitenterrein 

Lichtenau 
 Accommodaties
 Communicatiepakketten
 Serviceportaal exposanten

Boek en beheer uw beursdeelname snel  
en gemakkelijk via ons  

serviceportaal voor exposanten  

Inschrijfkosten  
incl. basisstroomaansluiting       

395 €

Mediabijdrage 285 €

Kosten mede-exposant  
(compleet)

810  €

Prijzen standplaats weide

afhankelijk van de  standgrootte 
tussen 

16 – 48,50 €/m²

Prijzen standplaats bos

afhankelijk van de  standgrootte 
tussen

15 – 46,50 €/m²

Extra demonstratieruimte*

klein (tot 99 m²) 350 €

middel (100 – 299 m²) 700 €

groot (vanaf 300 m²)  1.050 €

* De demonstratieruimte mag maximaal de helft van  
de standplaats innemen

Stand in de tenthal

vanaf 10 m²  
(minimale diepte 4,00 m) 

111 €

Alle prijzen zijn exclusief btw

Tarieven 2022
Branchebreed  

beste prijs- 
kwaliteitverhouding

https://www.instagram.com/dlg_waldtage/%3Fhl%3Dde
https://www.facebook.com/DLGWaldtage/
https://portalwaldtage.dlg.org/vrExhibitor/%28S%28pda1ttjuulhvgpzmyjtn5w3g%29%29/CommonPortal/Account/Login

