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Symposium actieplan 
Plantgezondheid akkerbouw

Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw en Wageningen University 
& Research (WUR) nodigen u uit voor het symposium 
‘Op z’n vitale akker’. Het symposium staat in het teken van 
het actieplan Plantgezondheid en de (teelt)problematiek 
waar akkerbouwers momenteel mee te maken hebben.

 17 juni 2019
 Van 11.30 uur tot 17.30 uur
 Proeftuin Agroecologie en Technologie
 Elandweg 84 in Lelystad

Aanmelden
Graag zien we uw aanmelding uiterlijk 11 juni 2019 tegemoet, 
onder vermelding van ‘Aanmelding symposium’, via 
info@bo-akkerbouw.nl.

Programma

11.30 uur ontvangst
11.45 uur start rondleiding proeftuin
12.45 uur lunch
13.15 uur aanvang symposium

Opening en welkomstwoord
•  Marijn Frank; dagvoorzitter
•  Ernst van den Ende; alg. dir. Plant Sciences Group WUR

Schets context
•  Introductie op het symposium
 Dirk de Lugt; voorzitter BO Akkerbouw
•  LNV-Toekomstvisie gewasbescherming 2030
 Marjolijn Sonnema; DG Agro ministerie van LNV
•  Toelichting op de locatie; 
 duurzame teeltmethode vereist juiste middelen en kennis
 Marleen Riemens; teamleider Gewasbescherming 
 Wageningen Plant Research

Middelen voor duurzame teeltmethodes
•  Vitale bodem
	 Reinier	Gerrits;	directeur	Meststoffen	Nederland
•  Weerbare rassen
 Niels Louwaars; directeur Plantum
•  Middelen in weerbaar systeem
 Piet Boonekamp; voorzitter Artemis
•  Biodiversiteit
 Jacomijn Pluimers; senior adviseur voedsel en landbouw WNF

Debat met panel akkerbouwers, sprekers en met de zaal

15.00 uur pauze
15.30 uur vervolg programma

Kennis voor duurzame teeltmethodes
•  Kennis van teeltmethodes; teeltadvies
 André Groot Nibbelink; voorzitter Agrodis
•  Kennis van ziekten en plagen; precisielandbouw en BOS’en
 Corné Kempenaar; sr. onderzoeker Wageningen Plant Research
•  Kennis van de omgeving; 
 impact op milieu en maatschappelijke waardering
 Maritza van Assen; directeur Nefyto
•  Kennis van de markt; marktwensen duurzaamheidsprestaties
 Nienke Weidema; kwaliteitsmanager AGF Albert Heijn

Debat met panel akkerbouwers, sprekers en met de zaal

16.30 uur afsluiting en start borrel
17.30 uur einde bijeenkomst

Het symposium is mede mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage van 
het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit.


