
Een praktijkgericht 
onderzoekscentrum én kennissysteem 
voor de gehele houtig kleinfruitsector

Het Kennis- en Innovatie Centrum 

Kleinfruit (KICK) creëert kennis met 

meerwaarde voor de gehele (houtig) 

kleinfruitsector, een uniek initiatief 

in Nederland. Kennisontwikkeling 

en -toepassing zijn nodig om te 

blijven voldoen aan de toenemende 

professionalisering van de sector. Kansen 

op het gebied van bijvoorbeeld innovaties 

en rendementsverbetering worden benut 

via onderzoek en ontwikkeling op KICK.

Meer weten over KICK
Neem contact op met KICK om uw specifieke wensen om 
te zetten in een concreet plan. Wij leveren kwaliteit tegen 
een scherpe prijs.

Kennis- en Innovatie Centrum Kleinfruit
Lingewal 1
6668 LA Randwijk

Willem van Eldik
T 077 – 398 7500
F  0317 - 491 442
M  06 - 5337 4538
E  w.vaneldik@dlvplant.nl
W www.KICKleinfruit

Passie voor Planten!
www.dlvplant.nl 

Kennis- en Innovatie 
Centrum Kleinfruit



KICK beoogt met haar activiteiten een blijvende 
toppositie van Nederland als productiecentrum 
voor (houtig) kleinfruitsector. De  expertise van 
praktijkonderzoek, innovatie en toepassing van 
kennis in de praktijk zijn gecombineerd in een 
praktijkgericht ‘vernieuwingsbedrijf’. KICK wordt 
ondersteund door deskundigen uit de werkvelden 
gewasbescherming, teelt, klimaat, bemesting  
en plantontwikkeling.

Wat kan KICK voor u betekenen?
De onderzoek- en demonstratietuin van KICK in 
Randwijk heeft de faciliteiten om onafhankelijk 
onderzoek te verrichten, om te komen tot (product)
vernieuwingen en om kennis toe te passen bij 
ondernemers uit de sector. De dienstverlening van 
KICK omvat ook het geven van praktijkgerichte 
cursussen op het vakgebied, een diagnoseservice 
voor kleinfruit en rassenonderzoek.

Jaarlijks worden vele (demo)
proeven opgezet voor 
teeltsystemen, plantsystemen, 
gewasbescherming, opkweek, 
bemesting en substraten in rode 
bes, framboos en braam. Op 
www.KICKleinfruit.nl staat een 
overzicht van alle lopende proeven 
en projecten.

Perspectief
KICK staat in contact met telers, fabrikanten, 
toeleveranciers en organisaties die belang 
hechten aan een perspectiefvolle, professionele 
kleinfruitsector. Actuele onderwerpen waarop KICK 
zich richt:
• Innovatieve teeltsystemen
• (Biologische) gewasbescherming
• Bemesting, watergift en substraten
• Rassenonderzoek en rassenvergelijking
• Bewaring, koeling en uitstalleven
• Afzetontwikkelingen
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