
Informatie voor supporters Houtig Kleinfruit 

 

Een bloeiende Proeftuin Randwijk: ook in uw belang? 
 

Bent u Houtig Kleinfruitteler? Dan willen wij u vragen Proeftuin Randwijk financieel te steunen. Waarom 

en hoe dit kan? Dat kunt u hier lezen! 

 

Het belang van de proeftuin! 

De Nederlandse fruitsector staat voor grote uitdagingen. De randvoorwaarden waarbinnen 

geproduceerd en geleverd kan worden, worden steeds smaller,  o.a. doordat markt en maatschappij 

steeds hogere eisen stellen, het  pakket aan beschikbare middelen krimpt en toelating van nieuwe 

middelen lastiger wordt. Om deze en andere uitdagingen aan te kunnen is onafhankelijk onderzoek, 

kennisoverdracht en snelle en zorgvuldige implementatie van innovaties van groot belang. De 

proeftuin levert hierin een belangrijke bijdrage. 

 

Proeftuin Randwijk 

In  januari 2016 is de officiële start gegeven voor Proeftuin Randwijk in haar huidige vorm. De  NFO, 

CAF, WUR en Fruitconsult vormen vanaf dat moment de stuurgroep van de proeftuin en nemen 

gezamenlijk de organisatie van de proeftuin voor hun rekening. Naast financiële steun zetten de 

partners uren en  hun netwerk in om de proeftuin te versterken. 

 

Op de proeftuin is voor appels, peren, pruimen en kersen inmiddels een interessante mix te zien van 

fundamenteel onderzoek en praktijkgerichte demo’s op het gebied van duurzame fruitteelt, moderne 

rassen en onderstammen, efficiënte productiesystemen, etc.  Dat de proeftuin in haar nieuwe vorm 

jaarlijks mag rekenen op grote belangstelling blijkt uit onderstaande infographic.  

 

 

 

 

Nieuw Houtig Kleinfruit Centrum (HKC) 

In 2018 wordt op Proeftuin Randwijk een nieuw Houtig Kleinfruit Centrum (HKC) gerealiseerd op een 

oppervlakte van ongeveer een halve hectare. In het HKC zal aandacht worden besteed aan 

blauwe en rode bessen, frambozen en bramen.   

Er worden demo’s aangelegd over teeltzaken,  bodem en substraat, rassen, gewasbescherming en 

emissie. Ook zal er onderzoek plaatsvinden naar de aanpak van bramengalmijt en zal er aandacht 

zijn voor de aanpak van de suzuki fruitvlieg.  

 

Bij de opzet van het HKC worden de partners van de proeftuin ondersteund door een aantal 

kleinfruittelers en door Vlamings en  HortiNova. Deze bedrijven stellen hun kennis en hun netwerk ter 

beschikking om van het Houtig Kleinfruit Centrum een succes te kunnen maken.  



 

Ook de huidige partners van de proeftuin zetten zich in voor het HKC. Fruitconsult zorgt voor het 

onderhoud van het HKC en brengt kennis en ervaring vanuit het grootfruit in, CAF brengt kennis en 

ervaring in vanuit grootfruit en kleinfruit, NFO zet haar netwerk in en waarborgt aansluiting bij de 

praktijk van fruittelers, WUR waarborgt de onafhankelijkheid en zet haar brede onderzoek expertise 

in.   

 

De combinatie van de huidige proeftuin met het nieuwe HKC maakt  Proeftuin Randwijk dé centrale 

plaats in Nederland waar onafhankelijk onderzoek plaatsvindt en waar innovaties in de vorm van 

demo’s getoond kunnen worden 

 

Doet u met ons mee?  

Proeftuin Randwijk kan alleen bestaan met financiële steun vanuit de sector.  Daarvoor doen wij een 

beroep op u! U kunt als kleinfruitteler voor € 250,- (excl. 21% BTW) per jaar supporter worden van de 

proeftuin.  

 

Als een aanzienlijk deel van de telers supporter wordt van de proeftuin, is de bijdrage per teeltbedrijf 

gering maar de totale bijdrage aanzienlijk!  

 

Wat kunt u in ruil voor uw bijdrage van ons verwachten? U ontvangt maandelijkse onze nieuwsbrief 

waarin we o.a. de resultaten van onderzoek en demo's op de proeftuin bekend maken. Deze kennis 

kunt u direct toepassen in uw eigen bedrijf. Ook ontvangt u een inlogcode waarmee u toegang heeft 

tot de kennis die wij op onze website publiceren. Wij vermelden uw naam op onze website en nodigen 

u uit voor een jaarlijkse supportersbijeenkomst. Uiteraard heeft u als supporter ook gratis toegang tot 

de jaarlijkse open dagen. Telers die geen supporter zijn betalen voor deze dagen een toegangsprijs 

van € 20,-  per persoon. 

 

U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en in te leveren bij één van de partners 

of door een e-mail te sturen naar: info@proeftuinrandwijk.nl onder vermelding van bedrijfsnaam, 

contactpersoon, telefoonnummer, e-mailadres en de producten die u teelt.  

 

 

Meer weten? 

De proeftuin is gevestigd op:  Lingewal 1,  6668LA, Randwijk 

Kijk op www.proeftuinrandwijk.nl 

Volg ons op facebook  www.facebook.com\proeftuinrandwijk 

Mail ons: info@proeftuinrandwijk.nl 

 

Neem contact op met één van de stuurgroepleden: 

Siep Koning   NFO   skoning@nfofruit.nl 

Jan Peeters  Fruitconsult BV  jan@fruitconsult.com      

Marianne Groot  WUR   marianne.groot@wur.nl 

Aryan van Toorn CAF BV  avtoorn@caf.nl   
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