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GEACHTE POOTGOEDTELER,
Goed pootgoed telen en blijven telen is echt een uitdaging. Klanten worden steeds kritischer, de eisen 
strenger en ook op het bedrijf en in de teelt vragen steeds meer zaken de aandacht. Dit vraagt van iedere 
teler om continu de  ontwikkelingen te volgen en scherp in de gaten te houden welke kant het op gaat. 
Alleen hierdoor kunt u als ondernemer tijdig inspelen op ontwikkelingen, kansen en bedreigingen.

Als we dat met elkaar doen, komen we verder. 

Binnen de diverse Pootaardappelacademies ontwikkelen en delen we veel kennis. We komen er 
achter dat, als we meer weten, er ook steeds weer nieuwe vragen opduiken. Dit helpt ons om onze 
bedrijfsvoering steeds verder te verbeteren. 
In aansluiting op de regionale activiteiten van de vijf pootaardappelacademies organiseren 
we samen met  Delphy, LTO Noord, ZLTO en Proefboerderij Rusthoeve de eerste landelijke 
Pootaardappeldag bestemd voor alle pootgoedtelers

U bent van harte welkom!!!
Datum 18 februari 2016
Inloop vanaf 9.30 uur, aanvang 10.00 uur
Sluiting  16.30 uur
Locatie Theater ’t Voorhuys, Beursstraat 1, 8302 CW Emmeloord

Wat kunt u verwachten?
• Een inspirerend programma met boeiende presentaties over diverse onderwerpen die  
u als pootgoedteler raken.
• Een bedrijvenplatform waarop bedrijven die betrokken zijn bij de pootgoedteelt zich 
presenteren. U heeft volop de gelegenheid hen te spreken.
• Collega pootgoedtelers die ervoor open staan om hun ervaringen en kennis  
te delen.
• Diverse deskundigen aan wie u uw vragen kunt voorleggen.

Wij rekenen op uw komst!

In verband met de catering willen wij u vragen zich aan te melden.  
Klik hiervoor op onderstaande button. Graag aanmelden vóór 10 februari 2016.

Er zijn voor u aan deze dag geen kosten verbonden.  
Met dank aan de sponsoren.SPONSOREN

https://docs.google.com/forms/d/1KJOZxsdiTmwbTVLbtzNkDlLDmK1D18odeL9g5AmjjCU/viewform?c=0&w=1


PROGRAMMA
LANDELIJKE POOTAARDAPPELDAG
KWALITEIT VAN POOTGOED: EEN BLIJVENDE UITDAGING

THEATERZAAL
14.15 uur  Smart ziekzoeken in 

pootaardappelen: 
aardappelselectie met sensoren,  
door Jan Kamp  
(Wageningen-UR)

14.45 uur  Efficienter telen met sensing 
techniek. Door Herman 
Krebbers (Delphy)

BEURSZAAL
14.15 uur   Van aardappeldata naar 

aardappelkennis, door Peter 
Kooman  
(Lector CAH Vilentum Dronten)

14.45 uur   Verdienen aan de 
pootaardappelteelt. Door 
Jan Lucas Spijkman 
(Countus, specialist 
Akkerbouw) 

THEATERZAAL
10.00 uur   Opening. Door Kees Gommeren (lid Pootaardappelcommissie LTO en mede-

initiatiefnemer Pootaardappelacademie Zuidwest-Nederland)
10.15 uur  De pootgoedsector moet geen ‘couch potato’ worden. Veranderingen in de 

aardappelketen en de impact op de pootaardappelsector. Door Cindy van Rijswick 
(Rabobank, Food & Agri Research)

10.45 uur   Pootgoed, gezond de wereld rond. Door Marjan Folkers (NVWA)
11.30 uur   Wat verwacht een consumptieaardappelteler aan pootgoedkwaliteit van de 

pootgoedteler; nu en in de toekomst? Door Leon Noordam (Novifarm)
12.00 uur  Presentatie 1 vanuit de Pootaardappelacademie
12.30 uur  Lunch en gelegenheid tot bezoek bedrijvenplatform en netwerken
13.45 uur  Presentatie 2 vanuit de Pootaardappelacademie

THEATERZAAL
15.15 uur   Groeien begint bij jezelf. Door Cor Eldering en Jeroen Willemse 

(Delphy)
16.00 uur   Afsluiting door de dagvoorzitter Jacob Dogterom (Delphy)
16.15 uur   Hapje en drankje en gelegenheid tot netwerken en bezoek van het 

bedrijvenplatform.

Organisatie van deze dag door:


