
 

 
Officiële samenwerking partners Proeftuin Randwijk van start 
Houten, 20 januari 2016 
Vandaag is op de Fruitteelt Vakbeurs in Houten het businessplan voor de Proeftuin Randwijk 
ondertekend. Daarmee is de officiële start gegeven aan de samenwerking tussen NFO, CAF, PPO 
en Fruitconsult om Proeftuin Randwijk verder te ontwikkelen. De vier partners vormen vanaf heden 
de stuurgroep van de proeftuin en zij nemen gezamenlijk de organisatie van de tuin voor hun 
rekening. Daarnaast steunen zij de tuin in de komende drie jaar financieel zodat Proeftuin Randwijk 
zich verder kan ontwikkelen tot dé inspiratiebron voor de Nederlandse fruitsector.  
 
Ambitie 
Het doel is dat telers binnen het proefbedrijf een interessante mix zien van fundamenteel 
onderzoek en praktijkgerichte demo’s op het gebied van duurzame fruitteelt, moderne rassen en 
onderstammen, efficiënte productiesystemen, automatisering, etc.   
De proeftuin wil dé centrale plaats in Nederland zijn waar onafhankelijk onderzoek plaats kan 
vinden en waar innovaties in de vorm van demo’s getoond kunnen worden. Iedereen is welkom 
om proeven of demo’s aan te leggen op de proeftuin.  
 
Wat vragen de partners van de sector? 
De partners doen een nadrukkelijk beroep op telers, toeleveranciers, toelatingshouders en andere 
belanghebbenden in de sector om de proeftuin financieel te steunen. Telers kunnen dit doen door 
voor een vast bedrag per jaar ‘supporter’ te worden van de proeftuin. Partijen verwant aan de 
sector kunnen dit doen door ‘sponsor’ te worden van de proeftuin. In ruil daarvoor worden zij onder 
andere op de hoogte gehouden van de activiteiten op de proeftuin. Meer informatie hierover is te 
vinden op de websites van de partners.  
Supporters en sponsoren kunnen 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 indien van 
toepassing de organisatie waar zij lid van zijn (Fruitconsult, CAF en/of NFO). De aanmeldformulieren 
zijn te downloaden op de websites van de partners en gedurende de beurs ook te verkrijgen in hun 
stands. 
 
Meer weten?  
Voor nadere informatie kunt u terecht bij Siep Koning (voorzitter-stuurgroep)  
Bereikbaar via tel. 06 53 75 35 12. 
 
 
 

                      
 


