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Natyra® dag 

Programma
15.00 - 16.00 uur
• Introductie & Ontwikkeling Natyra® in Europa
 door Philipp Haug (Föko) en Stephan Geerlings   
 (Fresh Forward)
• Teeltervaringen
 door Tim Moerman (Boomgaard ter Linde) en   
 Pieter Jans Jansonius (De Muyehof)
• Resultaten bewaaronderzoeken
 door Alex van Schaik (PPO Randwijk)
16.00 - 17.00 uur
• Rondgang boomgaard
 door Jan Peeters en Matti Polfliet, Fruitconsult BV 
17.00 – 18.00 uur
• Avondmaaltijd & Informatiemarkt
18.00 – 19.00 uur
• Opkweek en Boomprijzen
 door Treequattro BV, Magiel van der Wal
• Wie vult het gat in de markt? Afzetkansen voor  
 Natyra®
 door Kees Vogelaar (Vogelaar Vredehof BV) en   
 Hein Wolff (Nautilus Organic)
• Vragenronde en Afsluiting Natyra® dag

Uitnodiging

De Natyra® is een biologisch geteelde appel met een fantastische smaak en 
goede bewaarbaarheid, waardoor deze tegemoet kan komen aan de prangende 
vraag uit de markt naar Nederlandse biologische appelen in de tweede helft van 
het seizoen. Kortom; het telen van Natyra® biedt kansen. 
Omdat we ons kunnen voorstellen dat u voor het nemen van deze beslissing alle
aspecten wilt kennen, organiseren wij een Natyra® dag, waarvoor u van harte
bent uitgenodigd.

Tijdens de Natyra® dag vertellen we graag alle ins en outs over de afzetkansen,
delen we onze teeltervaringen en de resultaten van bewaaronderzoeken, geven
we u inzicht in het financiële plaatje en gaan we vanzelfsprekend een kijkje 
nemen in de boomgaard van de proeftuin. 

Bent u erbij?
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@natyra.nl met daarin 
uw bedrijfsnaam en het aantal personen. Deelname is kosteloos. 

We hopen u te zien op 23 augustus!

Vriendelijke groet,
Namens Fresh Forward, Nautilus Organic, Vogelaar Vredehof BV en Proeftuin  
Randwijk

Natyra®:
De smaakvolle en lang houdbare bio appel

Woensdag 23 augustus 2017
15.00 tot 19.00 uur

Locatie:
Proeftuin Randwijk

Lingewal 1a
6668 LA Randwijk

.
Natuurlijk Natyra®!

Fresh Forward Breeding & Marketing

Wielseweg 38A  4024 BK Eck en Wiel

Tel. +31 344 693 314        info@natyra.nl.


