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Stichting Regionaal Onderzoek Lelieteelt in Noord- en Oost-Nederland

Aan:

de donateurs van Stichting Regionaal Onderzoek Lelieteelt

Dokkum, 5 februari 2017.
Betreft: uitnodiging leliedag
Geachte heer/mevrouw,
Namens het bestuur van Stichting ROL nodigt ik u van harte uit voor de Landelijke Leliedag van de
KAVB-productgroep Lelie en ROL.
De leliedag vindt plaats op:
Woensdag 15 februari, 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.
• Mededelingen en actualiteiten lelie – Kees Burger
De belangrijkste activiteiten van de productgroep Lelie van het afgelopen jaar passeren de revue.
• Ontwikkelingen bij ROL
Toelichting op de actualiteiten rondom de Stichting Regionaal Onderzoek Lelieteelt in Noord- en Oost
Nederland.
• De kwaliteitskeuring van lelies
De BKD vertelt over de ervaringen met de kwaliteitskeuringen in het afgelopen jaar en over actuele
ontwikkelingen in de keuringen.

Pauze
 Straatjutten
De beste ideeën liggen op straat, maar 99% van de mensen loopt er gedachtenloos aan voorbij.
Richard Stomp neemt u mee op ontdekkingstocht.
• Rondvraag
12.00 uur Lunch
De lunch wordt u aangeboden door de KAVB en Stichting ROL.
13.30 uur Middagprogramma
Stichting ROL is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel
onder nr. 04060052. Bankrekeningnummer: NL23 RABO 0365 8223 37 (Rabobank Zuidwest Drenthe).
De proeven worden in 2016 en 2017 mede uitgevoerd met steun van Hagelunie, LTO Noord Fondsen, provincie Drenthe, I-bulb
en het leliefonds.

Tijdens het middaggedeelte kan er gekozen worden uit vier workshops (2 rondes). U kunt kiezen uit
de volgende onderwerpen:
Workshops
1. Naar een ecologische lelieteelt: tussentijdse resultaten van het tweejarige onderzoek waarin
diverse bodem- en plantversterkende producten worden toegepast. Frank Kreuk, Proeftuin
Zwaagdijk en Weijnand Saathof, HLB.
2. Virus: stand van zaken PlAMV en warme luchtbehandeling plantgoed: Hans Kok, Delphy &
Casper Slootweg, PPO Lisse (exclusief voor deelnemers aan het leliefonds)

3. Reinigen van lelies en spoelwater: Maurice Tax, Bright Spark en Marcel Markhorst
presenteren verschillende mogelijkheden om het spoelwater van lelies te reinigen.
4. Vitale teelt. Wie een vitale teelt heeft, heeft de toekomst. André Hoogendijk, KAVB en Henk
Gude, WUR, gaan in op de uitdagingen die de leliesector te wachten staan en de
oplossingsrichtingen die er zijn op het gebied van duurzaamheid.
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 15 februari vanaf 9.30 uur in Emmeloord!
Dirk Osinga
Secretaris
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