
 

 
 Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) is  Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling:  
 Eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland Europa investeert in zijn platteland  

 

 
Hegelsom, 20 januari 2015  
 
 
Betreft: Uitnodiging excursie Wageningen 
 
Geachte heer/mevrouw,  
 
Hierbij nodigt het PraktijkNetwerk Aspergeplagen Duurzaam te lijf u van harte uit om deel te nemen aan een 
excursie naar Wageningen. In Wageningen zullen we verschillende onderdelen van de WUR en diverse  
bedrijven bezoeken. Wij bieden u een unieke en interessante dag, waar we u willen prikkelen met alternatieven 
voor de gangbare teelt die in de toekomst steeds meer van toepassing worden. Uiteraard zal ook voor de 
inwendige mens gezorgd worden met een lunch in het Restaurant van de Toekomst.   
 

Datum:   Donderdag 5 februari 07.45 – 19.00 uur  
Vertrek:  om 7.45 uur, bij Aceera, Past. Debijestraat 82, 5963 AG Hegelsom.  
Terugkomst:  rond 19.00 uur in Hegelsom (kan iets afwijken)  

 
Pherobank: De Pherobank ontwikkelt en produceert feromoondispensers voor meer dan 150 schadelijke 

insecten. De heer Frans Griepink van de Pherobank zal tijdens zijn presentatie ingaan op wat feromonen precies 
zijn, hoe ze werken en hoe ze kunnen worden toegepast? Verder zal hij ingaan op actuele wetgeving, praktische 
mogelijkheden en kansen tegen insectenplagen. 
 
Food and Biobased Research: WUR-FBR is de organisatie voor kennisontwikkeling en kennisoverdracht op het 

gebied van duurzame toepassingen van agrogrondstoffen voor veilige en gezonde voedsel- en niet-
voedselproducten. Mevrouw Karin Molenveld van de business unit Biobased Products zal tijdens haar rondleiding 
en presentatie ingaan op bioplastics de mogelijkheden en toekomstige toepassingen hiervan.   
 
Restaurant van de Toekomst: De lunch zal deze dag plaatsvinden in het Restaurant van de Toekomst. Hier 

vinden onderzoeken plaats naar het werkelijke keuze- en eetgedrag van de consument. Een leuke ervaring om 
eens te ontdekken van welke factoren een eetpatroon afhankelijk is.   
 
Unifarm: De Unifarm van Wageningen UR is 240 ha groot en heeft ongeveer 15.000 m

2
 aan kassencomplex. Op 

de locatie in Wageningen zullen we tijdens de rondleiding door de heer Derks zowel geïnformeerd worden over 
activiteiten in de kas als in de vollegronds teelt.  
 
PhenoVation B.V.: Dit bedrijf houdt zich bezig met het vroegtijdig detecteren van stress in de plant om te 

voorkomen dat de plant zwak wordt en sneller vatbaar is voor ziektes. Tijdens een presentatie zal de heer Henk 
Jalink van PhenoVation ingaan op metingen rondom de plantkwaliteit en vitaliteit. Er zal een demonstratie 
gegeven worden hoe deze metingen plaatsvinden en wat er gemeten kan worden, zoals vroege detectie van 
ziekten, schade door lage c.q. hoge temperatuur en schade door hoge lichtintensiteiten. 
 
Deze busexcursie wordt volledig verzorgd vanuit het PraktijkNetwerk Aspergeplagen duurzaam te lijf, en wordt u 

gratis aangeboden. In verband met de toegang en de te maken reserveringskosten vragen wij een  

borg van € 50,- p.p., welke direct na deelname weer zal worden geretourneerd.  

U kunt zich vóór 2 februari aanmelden via onze website, max. 2 personen per bedrijf, klik hier.  

Let op: vol= vol. 
 
Graag zien we uw aanmelding tegemoet en verheugen ons op een interessante dag en een leuk gezelschap. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het Praktijknetwerk Aspergeplagen duurzaam te lijf,  

 

Elle Snijders 

Bedrijfsadviseur Aceera 

Het PraktijkNetwerk Aspergeplagen duurzaam te lijf wordt begeleid door PPO-Vredepeel en Aceera en wordt financieel mogelijk 

gemaakt door de Rijksoverheid, het Europees Landbouwfonds, Aceera en STOP. 

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni
http://www.aceera.nl/workshop.asp?ID=45

