
Een bloeiende Proeftuin Randwijk: 
ook in uw belang?

Word ook supporter
voor € 175,-* per jaar!

info@proeftuinrandwijk.nl

Voor het voortbestaan van Proeftuin Randwijk is 
fi nanciële steun van het bedrijfsleven en dus ook van 
fruittelers noodzakelijk. Graag nodigen wij u uit om 
supporter te worden van Proeftuin Randwijk door het 
inschrijfformulier in te vullen en in te leveren bij één van 
de partners. Aanmelden kan ook door een mail te sturen 
naar info@proeftuinrandwijk.nl onder vermelding van 
uw bedrijfsnaam, contactpersoon, telefoonnummer, 
fa ctuuradres en mailadres.

 * Bedrag excl. BTW 



Locatie voor onderzoek & demonstratie:
De afgelopen 2 jaar is het proefbedrijf in Randwijk door Fruitconsult 
en PPO omgebouwd van een pure onderzoek locatie naar een 
echte proeftuin, waar naast onderzoek ook volop ruimte is voor 
demonstraties. Er is 4 hectare nieuwe aanplant gerealiseerd en er 
lagen afgelopen jaar ruim 70 onderzoeken en demo’s op de proeftuin. 
Dat er vorig jaar meer dan 1200 bezoekers waren laat zien dat deze 
vernieuwing door de fruitsector gewaardeerd wordt. 

De partners: 
De NFO, CAF, PPO en Fruitconsult zijn overeengekomen de proeftuin 
verder te ontwikkelen en zullen vanaf 2016 gezamenlijk de organisatie 
voor hun rekening nemen. Daarnaast zullen zij de tuin in komende 
3 jaar fi nancieel steunen zodat Proeftuin Randwijk zich verder kan 
ontwikkelen tot dé inspiratiebron voor de Nederlandse fruitsector. 

Ambitie:
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, effi ciënte 
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 wij van telers?
Voor het voortbestaan van Proeftuin Randwijk is steun van het 
bedrijfsleven en dus van fruittelers noodzakelijk. Wij streven er naar 
dat een aanzienlijk deel van de telers ‘supporter’ wordt van de 
proeftuin. Hierdoor is de bijdrage per teeltbedrijf gering maar de totale 
bijdrage aanzienlijk! 
Om ‘supporter’ te worden van Proeftuin Randwijk wordt een bijdrage 
van €175,- (excl. BTW) per jaar gevraagd. Hiervoor wordt u op de 
hoogte gehouden van de bijeenkomsten op de Proeftuin en ontvangt 
u diverse keren per jaar een nieuwsbrief.

Aarzel niet en meld u vandaag nog aan!
Aanmelden kan door het inschrijfformulier in te vullen en in te 
leveren bij één van de partners of door een mail te sturen naar 
info@proeftuinrandwijk.nl onder vermelding van uw bedrijfsnaam, 
contactpersoon, telefoonnummer, mailadres en organisatie waar u lid 
van bent (Fruitconsult, CAF en/of NFO).

In het belang van de Nederlandse fruitteeltsector rekenen wij op uw 
steun! 


