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Stichting Regionaal Onderzoek Lelieteelt in Noord- en Oost Nederland

Aan:
•

de donateurs van de Stichting Regionaal Onderzoek Lelieteelt
de leden van de KAVB-afdeling lelieteelt in Noord- en Oost Nederland

Dokkum, 29 februari 2014.
Betreft: uitnodiging leliedag
Geachte heer/mevrouw,
Stichting ROL nodigt u van harte uit voor de Landelijke Leliedag van de KAVB-productgroep Lelie en
Stichting ROL.
De Leliedag vindt plaats op:
Woensdag 11 februari om 10.00 uur
in Hotel-restaurant Van der Valk Emmeloord, Hooiveld 9
(A6 afslag 15, de Munt) in Emmeloord.
Vanaf 9.30 uur staan koffie en thee voor u klaar.
10.00 uur Ochtendprogramma
• Opening - Kees Burger
De voorzitter van de KAVB-productgroep Lelie opent de vergadering. Hij gaat in op de huidige situatie
in de leliesector en blikt vooruit naar komend seizoen.
• Mededelingen en actualiteiten lelie – Kees Burger
De belangrijkste activiteiten van de productgroep Lelie van het afgelopen jaar passeren de revue,
waaronder de stand van zaken van Lelie 2.0 en het Lelie-initiatief voor onderzoeksprojecten.
• Ontwikkelingen bij ROL – Hans van der Heijden
ROL-voorzitter Hans van der Heijden licht de actualiteiten rondom de Stichting Regionaal Onderzoek
Lelieteelt in Noord- en Oost Nederland toe.
• De kwaliteitskeuring van lelies - Vincent Cornelissen
BKD-directeur Vincent Cornelissen vertelt over de ervaringen met de kwaliteitskeuringen in het
afgelopen jaar en over actuele ontwikkelingen in de keuringen. Ook zal hij aangeven welke acties de
BKD heeft ondernomen n.a.v. het klanttevredenheidsonderzoek.

Thema van de dag is ‘Risicoperceptie; het ene risico is het andere niet’
Psycholoog Fred Woudenberg, voorzitter van de commissie die het
onderzoek doet naar de gezondheidsrisico’s van gewasbeschermingsmiddelen
voor omwonenden gaat op dit thema in.
Als risico’s voor iedereen verschillen, hoe stem je daar dan de communicatie op af?
• Rondvraag
12.00 uur Lunch
De lunch wordt u aangeboden door de KAVB en Stichting ROL.
Stichting ROL is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel voor Drenthe
onder nr. 04060052. Bankrekeningnummer: NL 23 RABO 036.58.22.337 (Rabobank West Drenthe).

13.30 uur Middagprogramma
Tijdens het middaggedeelte kan er gekozen worden uit vier workshops (2 rondes). U kunt kiezen uit
de volgende onderwerpen:
1. De virusdruk in de leliesector en de rol van de NVWA (D. Haagsma en T. Driessen, NVWA)
2. Relatie tussen toetsuitslagen en koopovereenkomsten (S. van Oers, KAVB en D. Frijlink , BQSupport)
3. Arm aan aaltjes (E. Schepel, HLB Wijster)
Een overzicht van alle relevante mogelijkheden om aaltjesschade te beperken.
4. Onderzoeksresultaten ROL (W. Saathof, HLB Wijster)
Toekomstbestendige bollenteelt: Tagetes (luteïne) , inzet van Nontox bij het ontsmetten en Vitale
bollen, vitale bloemen.
14.30 uur pauze
15.00 uur 2e ronde workshops
16.00 uur Netwerkborrel
De leliedag is aangemeld als mogelijkheid voor het verlengen van de licentie gewasbescherming,
onderdeel teelt! Neem uw pasje mee!
Graag tot ziens op 11 februari vanaf 9.30 uur in Emmeloord!
Dirk Osinga
Secretaris
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