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: Opendag Proeftuin Randwijk voor kleinfruittelers.
: 16 augustus 2018
: Proeftuin Randwijk (Lingewal 1 te Randwijk)

Aan alle kleinfruittelers,
Op donderdag 16 augustus 2018 wordt op Proeftuin Randwijk de jaarlijkse open dag
gehouden. Dit jaar is er tijdens de open dag speciale aandacht voor kleinfruit in het nieuwe
Houtig Kleinfruit Centrum (HKC) dat sinds dit voorjaar op de proeftuin gevestigd is. Wij nodigen
u als kleinfruitteler van harte uit om deel te nemen aan deze dag!
Programma
Het programma bestaat uit een combinatie van rondleidingen, techniek demonstraties en een
bedrijvenmarkt. In de middag zijn er 6 verschillende rondleidingen. Om 17.15u start een
speciale rondleiding voor telers van kleinfruit waarin aandacht is voor:
1.
2.
3.
4.
5.

De opzet van het nieuwe HKC.
De beheersing van Suzuki-fruitvlieg.
Onderzoek rond de aanpak van bramengalmijt
Een bemestingsdemo bij frambozen
Een demo plantgat-behandeling bij de teelt van rode bessen.

De open dag start al om 15.00u (inloop vanaf 14.30u) en loopt door tot in de avond. Het
volledige programma kunt u vinden in de agenda op de website van proeftuin Randwijk
www.proeftuinrandwijk.nl. Uiteraard bent u ook van harte welkom om inspiratie op te komen
doen tijdens de rondleidingen op de hardfruitpercelen.
Toegang
Voor supporters en sponsoren van de proeftuin is de toegang op beide dagen gratis. Voor
anderen wordt een toegangsprijs van € 20,- gevraagd. Deze toegangsprijs is inclusief een
hapje en een drankje. Als u tijdens de open dag besluit supporter of sponsor te worden van de
Proeftuin is ook voor u de toegang geheel gratis!
De proeftuin & het HKC:
De proeftuin is dé centrale plaats in Nederland waar onafhankelijk onderzoek voor de fruitteelt
plaatsvindt en waar innovaties in de vorm van demo’s getoond kunnen worden. De partners
van de proeftuin zetten zich in om van het HKC een succes te maken. Fruitconsult zorgt voor
het onderhoud en brengt kennis en ervaring vanuit het grootfruit in, CAF brengt kennis en
ervaring vanuit grootfruit en kleinfruit in, NFO zet haar netwerk in en waarborgt aansluiting bij
de praktijk van fruittelers, WUR waarborgt de onafhankelijkheid en zet haar brede onderzoek

Proeftuin Randwijk
Postadres: postbus 70, NL 6670AB, Zetten
Bezoekadres: Lingewal 1B, NL 6668LA, Randwijk

Email: info@proeftuinrandwijk.nl
Tel: (+31) 0488-422957

expertise in. De partners worden daarbij ondersteunt door Vlamings, door HortiNova en een
aantal kleinfruittelers. Vlamings en HortiNova stellen naast het sponsorschap hun teelttechnische kennis en hun netwerk ter beschikking.
Supporter worden?
Supporters zijn de telers die jaarlijks een financiële bijdrage aan de proeftuin leveren om
daarmee het voortbestaan van de proeftuin te waarborgen. Als een aanzienlijk deel van de
telers supporter wordt, blijft de bijdrage per teeltbedrijf gering maar de totale bijdrage
aanzienlijk! Kleinfruittelers kunnen supporter worden voor € 250,- (excl. BTW) per jaar.
Wat levert het supporterschap u op? Wij vermelden uw naam op de website van de proeftuin.
U ontvangt maandelijkse een nieuwsbrief waarin we o.a. de resultaten van onderzoek en
demo's bekend maken. U ontvangt een inlogcode waarmee u toegang heeft tot kennis die
wij op de website publiceren, wij nodigen u uit voor onze jaarlijkse supportersbijeenkomst én u
krijgt gratis toegang tot de jaarlijkse opendag. U kunt zich aanmelden als supporter via de
website of tijdens de open dag.
Meer weten?
Heeft u vragen of overweegt u om sponsor of supporter te worden, neem dan contact op via
info@proeftuinrandwijk.nl.

Met vriendelijke groet, de stuurgroep van Proeftuin Randwijk,
Jan Peeters
Marianne Groot
Aryan van Toorn
Siep Koning

Fruitconsult BV
WUR-Randwijk
CAF BV
NFO
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