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KENNISdag 2018

OVERZICHT LEZINGEN

Lezingenblok 1: Over de grenzen — Maaszaal

Conference-peer: nu en in de toekomst een belangrijk exportproduct

Wilco van den Berg / GroentenFruit Huis

Het areaal Conference-peren groeit nog steeds. Dit vraagt om een verbreding van de 
markt. Wilco van den Berg is marktanalist bij GroentenFruit Huis en geeft u inzage 
in de actuele exportontwikkelingen. Wat zijn de belangrijkste markten? Welke markten 
zijn er in ontwikkeling? Wat is het gevolg van de Brexit? Wat als het echt een topjaar 
wordt? Hebben we dan een probleem? Waar liggen kansen en hoe kunnen ondernemers 
en de sector daarop inspelen? Dit zijn enkele vragen die Wilco van den Berg zal 
beantwoorden. Ook gaat hij kort in op de huidige Conference-campagne in Duitsland, 
die nog tot eind 2019 loopt. De NFO hoort graag van de aanwezigen of zij het belangrijk 
vinden dat deze campagne ook na 2019 wordt voortgezet. 

Lokaal samenwerken in duurzame ketens

Niek Leussink / Leussink Retail Groep B.V.

In de Jumbo-supermarkten van Leussink in Twente en de Achterhoek vinden 
consumenten de ambachtelijk bereide producten van lokale specialisten en telers onder 
het label ‘Ons Noaberschap’. Dit onder het motto ‘Maak kennis met al het heerlijks uit 
de buurt, en dat lekker eenvoudig in de supermarkt om de hoek!’. 
Niek Leussink is directeur van Leussink Retail Groep B.V. Hij vertelt hoe lokale 
specialisten en lokale retailersondernemers succesvol samen kunnen werken in korte 
duurzame ketens. 

Fruit 4.0 in Californië: Grensverleggende Agri Food Technologie

Marcel van Haren / FME 

FME werkt aan een AgriFoodTech-samenwerkingsproject, waarin Californië (VS) 
en Nederland voor langere tijd gaan samenwerken op thema’s als arbeidsbesparing, 
efficiënt gebruik van middelen, voedselveiligheid, tracking & tracing en 
datamanagement. 
Het aantal mensen dat wil en kan werken in de agrifoodsector neemt snel af; in 
Californië wellicht nog sneller dan in Nederland. Daarom moeten er oplossingen komen 
die arbeid besparen, zoals automatisch bespuiten en fruit plukken. De businesscase 
in Californië is niet langer kostenbesparing, maar zorgen dat de oogst überhaupt 
nog kan worden binnengehaald. In Nederland is een robot pas marktrijp als deze 100 
procent van de oogst binnenhaalt, in Californië is 10 procent al een businesscase. 
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Ook waterverbruik is in Californië een groot probleem, het water raakt daar echt op. 
Nederlandse oplossingen kunnen hierbij helpen. 
Wat kunnen wij in Nederland leren van de ontwikkelingen in Californië en hoe zouden 
Nederlandse en Californische bedrijven elkaar kunnen versterken? Marcel van Haren 
geeft zijn visie. 

Lezingenblok 2: Hardfruit — Maaszaal

Bewaarrot: wat weten we wel?

Marcel Wenneker / WUR 

Bewaarrot is een lastig probleem. In de afgelopen jaren is in het project Kwalifruit 
bekeken hoe bewaarrot tijdens bewaring voorkomen kan worden. Duidelijk is geworden 
dat er een aantal schimmelsoorten zijn waar de sector te weinig van weet met betrekking 
tot de infectiemechanismen in de boomgaard. Dit wordt nu onderzocht in een nieuw 
project dat deze zomer van start is gegaan. Marcel Wenneker stelt u in deze inleiding op 
de hoogte van de actualiteiten en nieuwe inzichten over bewaarrot. Hij bespreekt daarbij 
onder andere het effect van naoogstbehandelingen en de verschillen in aantasting op de 
zon- en schaduwzijde van vruchten. 

Voorbereid zijn op een extremer klimaat

Rien van der Maas / WUR

Een droge zomer komt nu gemiddeld eens in de tien jaar voor; in 2050 is dat eens in de 
twee tot vijf jaar. Er zal dan ook vaker een stevige zomerse regenbui vallen. Kortom: het 
klimaat wordt extremer en het wateraanbod in de bodem steeds grilliger. Welke effecten 
heeft dat op appel en peer en wat kunnen we eraan doen? Rien van der Maas vertelt 
onder andere over de bevindingen op het Humistatus-perceel met Conference-peren op 
Proeftuin Randwijk. 

Fruitbewaring met passend koudemiddel

Frank van de Geijn / WUR 

In koelapparatuur van voor 2002 zit meestal R22, ofwel freon. Dit koelmiddel mag 
volgens de huidige milieueisen niet meer worden gebruikt. Maar wat is nu het beste 
alternatief? De keuze bestaat uit alternatieve synthetische middelen of grootschalige 
vervanging. Frank van de Geijn legt uit welke mogelijkheden er zijn voor beide opties en 
welke situatie bepaalt voor welk koudemiddel het best gekozen kan worden. Frank van de 
Geijn zal in zijn inleiding ingaan op het probleem, de beschikbaarheid van synthetische 
koudemiddelen en de kosten.
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De appel van de toekomst: over appelveredeling en ziekteresistentie 

Rene Smulders / WUR 

Het paradepaardje van de Nederlandse appelteelt is volgens velen nog steeds de Elstar. 
Maar de veredeling staat niet stil en dus komen er steeds nieuwe rassen op de markt. Bij 
nieuwe rassen wordt niet alleen gekeken naar uitstraling, smaak en houdbaarheid. Ook 
ziekteresistentie wordt een steeds belangrijker item in de beoordeling van nieuwe rassen. 
René Smulders vertelt over appelveredeling in relatie tot ziekteresistenties en welke 
rassen in de pijplijn van het WUR-veredelingsprogramma zitten. 

Lezingenblok 3: Klein- en steenfruit — Zaal Royal Gala

Beheersing suzuki-fruitvlieg

Herman Helsen / WUR

Een effectieve beheersing van suzuki-fruitvlieg vraagt om een combinatie van 
maatregelen die elk op het juiste moment worden toegepast. Daarvoor is kennis nodig 
van de levenswijze van de fruitvlieg, maar ook een goed inzicht in de werking van de 
verschillende maatregelen. In 2018 is op praktijkschaal ervaring opgedaan met het 
gebruik van insectengaas, Combiprotec en een sterk beperkt gebruik van insecticiden. 
Bij kersen bleek opnieuw het belang van een vroegtijdige start van de bestrijding. De 
snelle rijping overviel menig kersenteler: in de eerste week van juni was op 7 van de 8 
percelen aantasting in de vroegste rassen te vinden. Herman Helsen geeft een overzicht 
van de belangrijkste bevindingen. 

Actualiteiten rond emissie

Jaco van Bruchem / NFO

De regels rond gewasbescherming en emissie zijn continu in beweging. 
Jaco van Bruchem van NFO informeert u over de laatste stand van zaken en de 
verwachtingen op dit gebied in de komende periode. 

Het belang van een gezonde bodem 

Martin van de Water / HortiNova

Ten opzichte van een aantal jaren geleden wordt er in de agrarische sector steeds vaker 
gesproken over bodemgezondheid. Maar wat is nu precies een gezonde bodem? En hoe 
kunt u ervoor zorgen dat de grond in uw percelen gezond wordt en blijft? Martin van 
de Water van HortiNova deelt zijn inzichten met u. 

KENNISdag 2018
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Biologisch kleinfruit telen: kansen en uitdagingen

Elze Lia Visser / Fruitbedrijf Fruitweelde en  
Harald van Oltheten / Fruitbedrijf De Ring

De vraag naar biologisch geteelde producten neemt nog steeds toe. En ook 
gewasbescherming in de geïntegreerde teelt en de bioteelt groeien steeds verder naar 
elkaar toe. Elze Lia Visser en Harald van Oltheten zijn beiden biologische fruittelers. Zij 
vertellen welke uitdagingen zij in de dagelijkse praktijk tegenkomen én wat telers die op 
de gangbare wijze telen, kunnen leren van biologische fruittelers. 

Lezingenblok 4: Markt en algemeen — Maaszaal

Grensverleggend ondernemen

Emile Langerak / Ondernemerschap Academy

Tijdens de dialoogbijeenkomsten vroegen de NFO en de Rabobank aan ruim 200 
fruittelers wat zij nu én in de toekomst nodig hebben voor een succesvol fruitteeltbedrijf. 
Resultaat was dat veel fruittelers kansen zien, maar niet precies weten hoe ze die 
binnen de huidige verhoudingen in de markt kunnen verzilveren. Daarop werd het 
Telers Ondernemerschap Programma (TOP) opgezet voor fruitteeltondernemers. 
Emile Langerak vertelt over de ervaringen met TOP. Wat is de coaches tot nu toe 
opgevallen? Wat willen zij fruittelers meegeven? Wat heeft NFO nog meer te bieden in 
het winterprogramma? 

100 dagen NFO-voorzitterschap

Gerard van den Anker / NFO

Afgelopen juni is Gerard van den Anker benoemd tot voorzitter van de NFO. Daarvoor 
was hij lange tijd actief in de lokale politiek. Hoe heeft hij de omschakeling van de 
politiek naar de belangbehartiging ervaren? Wat neemt hij mee uit de gesprekken en 
bedrijfsbezoeken bij de leden van NFO? Hoe ziet hij op basis van de afgelopen maanden 
de samenwerking met agrarische bondgenoten, de politiek en andere stakeholders? Als u 
daar ook nieuwsgierig naar bent, kom dan luisteren naar zijn lezing. 

Grensverleggend ondernemen
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Wageningen UR
Diverse onderzoeksresultaten
NFO
De belangenbehartiger voor de Nederlandse 
fruitteler
De Fruitigste
Imagocampagne voor de Nederlandse fruitteelt 
van de NFO 

Boomkwekerij Fleuren
Appel-, peren-, kersen- en pruimenbomen. 
Divers grootvruchtige kersenrassen, de kersen-
App, Q-Eline, Elstar EKE®
CAF
De Centrale Adviesdienst Fruitteelt (CAF) 
is een zelfstandig voorlichtingsorgaan en 
kenniscentrum.
CAF medewerkers lopen rond, zijn niet 
aanwezig in de stand
Dijksma Koudetechniek BV
Duurzaam fruit koelen met natuurlijke 
koudemiddelen en het laatste nieuws m.b.t. 
regelgeving
FruitMasters
Nederlandse fruitcoöperatie die kwaliteitsfruit 
levert direct van de bron 
Fruit Support Europe / 
Fruit Security Europe
Gespecialiseerd in het importeren en leveren 
van een compleet pakket aan ondersteunings- 
en overkappingsmaterialen
Javeko
Koelcellen, vriescellen en ULO-cellen
KWH Holland BV
Gewasbescherming fruitteelt, machinefabrikant 
Munckhof Fruit Tech Innovators
Gespecialiseerd in innovatieve technieken 
voor de teelt van fruit. Spuitinstallaties, 
oogstmachines en kistenvullers

Nootsaeck-adviesgroep /  
LTO Noord Projecten
Informatie over de walnotenteelt
Onderlinge Fruittelers Hagelverzekering 
(OFH)
Specialist in het verzekeren van fruitgewassen 
tegen hagelschade en andere weerrisico’s. 
Zonder winstoogmerk
PlantoSys Plantversterking
PlantoSys Plantversterking: versterkt planteigen 
afweer tegen schimmels, bacteriën en 
bijvoorbeeld de Aziatische fruitvlieg. Dit alles 
met producten van natuurlijke oorsprong
Proeftuin Randwijk
Innovatie en kennisontwikkeling voor de 
Nederlandse fruitteelt, onafhankelijk en 
praktijkgericht
Schoeller Allibert
Kunststof bewaarkisten voor fruit 
SmartFresh
Naoogstbehandeling voor appel en peer
The Greenery
Ketenpartner voor telers van hardfruit en 
zachtfruit
Veiling Zaltbommel
Houdt u van korte lijnen in de verkoop en 
persoonlijk contact, dan bent u bij Veiling 
Zaltbommel aan het juist adres
Vereinigte Hagel
Schadeverzekeringen voor fruit
VGB Watertechniek
Specialist op het gebied van fertigatie en 
beregening
Zonnepanelen op het Dak BV
Leverancier van zonnepanelen 

Grensverleggend ondernemen
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Algemeen
Ontvangst en inschrijving:  vanaf 13.45 uur
Bezoek infostands: 13.45 - 21.00 uur
Diner: 17.05 - 19.00 uur
Bar open: vanaf 17.00 uur

Lezingenblok 1: Over de grenzen (Maaszaal)
14.30 uur Opening Siep Koning NFO
14.35 uur Conference-peer een belangrijk exportproduct Wilco van den Berg GroentenFruit Huis
14.55 uur Lokaal samenwerken in duurzame ketens Niek Leussink Leussink Retail Groep
15.15 uur Fruit 4.0: Ontwikkelingen in Californië Marcel van Haren FME
15.35 uur Sluiting Siep Koning NFO

PAUZE

Lezingenblok 2: Teelt hardfruit (Maaszaal)
16.00 uur Opening Bert den Haan NFO
16.05 uur Bewaarrot: wat weten we wel? Marcel Wenneker WUR
16.20 uur Voorbereid zijn op een extremer klimaat Rien van der Maas WUR
16.35 uur Fruitbewaring met passend koudemiddel Frank van de Geijn WUR
16.50 uur De appel van de toekomst Rene Smulders WUR
17.05 uur Sluiting Bert den Haan NFO

Lezingenblok 3: Houtig kleinfruit en steenfruit (Zaal Royal Gala)
16.00 uur Opening Frederik Bunt NFO
16.05 uur Beheersing suzuki-fruitvlieg Herman Helsen WUR
16.20 uur Actualiteiten rond emissie Jaco van Bruchem NFO
16.35 uur Het belang van een gezonde bodem Martin van de Water HortiNova
16.50 uur Biologisch kleinfruit telen  Elze Lia Visse Fruitbedrijf Fruitweelde
  Harald van Oltheten Fruitbedrijf De Ring
17.05 uur Sluiting Frederik Bunt NFO

DINER & PAUZE 

Lezingenblok 4: Markt en algemeen (Maaszaal)
19.00 uur Opening Gerard van den Anker NFO
19.05 uur Grensverleggend ondernemen Emile Langerak Ondernemerschap Academy
19.30 uur 100 dagen NFO-voorzitterschap Gerard van den Anker NFO
20.00 uur Sluiting Gerard van den Anker NFO

KENNISdag 2018

PROGRAMMA


