
PROGRAMMA LELIEDAG 2019, woensdag 13 februari 2019 van de KAVB en ROL  

Hotel Emmeloord, Hooiveld 9, A6 afslag 15, de Munt, Emmeloord 

* Mogelijkheid licentieverlenging teelt, neem uw pas mee. 

 

9.30 uur Ontvangst met koffie en thee 

 

10.00 uur Ochtendprogramma 

• Opening - Kees Burger, voorzitter van de KAVB-productgroep Lelie 

• Mededelingen en actualiteiten lelie – Kees Burger  

De belangrijkste activiteiten van de productgroep Lelie van het afgelopen jaar passeren de 
revue. 

• Ontwikkelingen bij ROL –Hans Kok en/of Dirk Osinga, ROL 

Toelichting op de actualiteiten rondom de Stichting Regionaal Onderzoek Lelieteelt in Noord- 
en Oost Nederland.  

• De kwaliteitskeuring van lelies – Bert Pinxterhuis, BKD 

De ervaringen met de kwaliteitskeuringen in het afgelopen jaar en actuele ontwikkelingen.  

• Rondvraag 

 

• Spreker: Ruud Zanders van Kipster  

Een duidelijke visie op milieufootprint, een kenmerkende marketingstrategie, een energie-
producerend bedrijfspand en ondernemen zonder gebruik van fossiele brandstof. Dat alles 
heeft en doet Ruud Zanders in Kipster. Daar produceert hij, naar eigen zeggen, het beste 
kippenei van Nederland. Over ondernemen, je nek uit durven steken, vallen en opstaan heeft 
hij een aansprekend en opbeurend verhaal. 

In 2018 winnaar van de Rabobank Duurzame innovatieprijs, Mansholt Business Award for 
Sustainable Entrepreneurship, Corporate 4 Animals Award van Eurogroup for Animals, Good 
Egg Award, en Beste Marketing Award van Compassion in World Farming. 

 

12.00 uur Lunch 

De lunch wordt u aangeboden door de KAVB en Stichting ROL. 

13.30 uur Middagprogramma 

U kunt kiezen uit vijf workshops in 2 rondes. Let op, workshop 3 en 4 worden maar 1x 
gegeven. 

 

 

 

http://www.kipster.nl/


Workshops 
 
1 Vitale Lelieteelt en Heetstook 
Casper Slootweg van Wageningen UR bespreekt de veelbelovende resultaten van 
onderzoek naar een éénrichtings-teeltstysteem met uitgangsmateriaalproductie onder 
beschermde condities en bespreekt de veelbelovende resultaten van dit jaar. Hans Kok van 
Delphy vertelt in deze workshop over het heetstook onderzoek.  
 
2 Onderzoek Ecologische Lelieteelt   
De proefresultaten van afgelopen jaar, met een doorkijkje naar de toekomst en kansen voor 
de teelt, worden gepresenteerd door Weijnand Saathof van HLB en Frank Kreuk van 
Proeftuin Zwaagdijk. 

 
3 13.30 – 14.30 Blijven er nog gewasbeschermingsmiddelen over?  
Ga in gesprek met Hinse Boonstra van Bayer CropScience en Maurice Kok van Syngenta 
over de manier waarop nieuwe middelen op de markt kunnen komen en bestaande middelen 
beschikbaar kunnen blijven. Peter Smits van de KAVB leidt de discussie. 
 
4 15.00 – 16.00: Virusonderzoek  Leliefonds workshop, alleen voor leden  
Frank Kreuk van Proeftuin Zwaagdijk presenteert, vers uit het lab, de resultaten van de 
virusproeven van afgelopen seizoen.  
Lid worden van het Leliefonds kan ter plekke, mocht u het nog niet zijn. 
 
5 Goede teelt, goede bol, goede prijs …  
Interactieve discussie over de verschillende factoren die bedrijfskeuzes en bedrijfsresultaten 
beïnvloeden. Van de beschikbaarheid van rassen met gewenste kenmerken en 
maatschappelijke wensen voor de teelt tot de prijs die de afnemer betaalt. Onder leiding van 
André Hoogendijk (KAVB). 
 

14.30 uur pauze     

15.00 uur 2e ronde workshops 

16.00 uur netwerkborrel 

17.00 uur einde Leliedag 2019 

 


