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ROL kan steun goed gebruiken     Aanmeldingsformulier 2022 
 
ROL is jaren geleden gestart als een initiatief van telers in Noord- en Oost Nederland. Op basis van 
onderzoek proberen ze vroegtijdig een antwoord te vinden op teelttechnische zaken die zich voordoen 
in de lelieteelt in hun gebied. Het onderzoek heeft een landelijke uitstraling.  
Zeker nu steeds meer chemische middelen verdwijnen is het zoeken naar oplossingen gewenst. 
Met haar inspanningen wil ROL de teeltkennis verder vergroten. Kennis die nodig is om de bedrijven  
beter toe te rusten voor de toekomst. 
Gebreksverschijnselen, ziekten en plagen kunnen afhankelijk van bodem en klimaat in verschillende 
gebieden zich heel anders manifesteren. In principe zoeken we daarbij bewust voor een zo duurzaam 
mogelijke oplossing. Dat betekent dat we naast economisch duurzaam ook letten op 
milieuverantwoord, ecologisch duurzaam.   
 
ROL voorzien landelijk in een behoefte; contractgevers en contractnemers maar ook toeleveranciers 
stellen het op prijs dat er een organisatie is die probeert onafhankelijk onderzoek te doen.  In het 
zomerseizoen is er een open dag op het proefveld. Samen met de KAVB productgroep lelie wordt de 
leliedag in Emmeloord georganiseerd.  In een sterk veranderend krachtenveld willen we dat ook in de 
toekomst blijven doen.   
 
Als het werk van de Stichting Regionaal Onderzoek Lelieteelt U aanspreekt stellen wij het zeer op prijs 
dat u dat ook tastbaar maakt.   
Om verder op de hoogte te blijven meldt u zich dan aan als donateur.  
De proefvelduitslagen en de uitnodigingen krijgt u dan thuisgestuurd.   
De kosten bedragen in 2022   € 100,- ex. 9% BTW.  
 

Naam       (evt. Bedrijfsnaam + contactpersoon) 

 

Adres 

 

Postcode      Woonplaats 

 

Telefoon      Mobiel 

 

Email: 

Datum       Handtekening 

 

U kunt het formulier inleveren bij de bestuursleden of  mailen naar info@lelieteelt.eu . Het bestuur 

bestaat uit Hans Kok,  Gert Seubring, John Balvert en Martin Trip. 

De Zwaan 37 

9101 XC Dokkum 

Tel.: 06-22375137 

E-mail:  info@lelieteelt.eu 

www.lelieteelt.eu 
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