
 

 

                 
 

     

 

 

 

Symposium: Hoe innovatie en kennis te organiseren,  
ervaringen vanuit Teelt de grond uit 
 
Congrescentrum, de Voorde 30, 5807 GB Venray  
29 november 2017, 10:30-13:00 
 
 
Waarom dit symposium 
 
De teler is in de afgelopen decennia geheel verantwoordelijk geworden voor de kennis en innovatie van 

zijn bedrijf. Waar tot enkele jaren geleden via overheid en productschappen veel kennis voor telers 

beschikbaar kwam is dat nu vrijwel volledig verdwenen. Nieuwe kennis die nog wordt ontwikkeld wordt 

niet vanzelfsprekend meer gedeeld. Waar is nieuwe kennis, wie ontwikkeld dat en wat is de rol van de 

teler en andere partijen hierin? Eén ding is zeker: innovatie is onderdeel van de bedrijfsvoering om in de 

toekomst te kunnen blijven bestaan.  

 

In de PPS Teelt de grond uit hebben onderzoekers, ondernemers en toeleveranciers in de afgelopen 10 

jaar nieuwe teeltsystemen ontwikkeld die een beter marktperspectief moeten opleveren en een minimale 

emissie geven. De PPS loopt dit jaar af maar verdere kennisontwikkeling rond de nieuwe teeltsystemen is 

nog steeds nodig. De PPS Teelt de grond uit wordt als voorbeeld gebruikt voor de vraag hoe telers 

innovatie en kennis kunnen organiseren, zowel vanuit de ervaringen uit het verleden als de actuele vraag 

hoe telers antwoord kunnen krijgen op komende vragen. Hierbij wordt de rol van de topsector, overheid, 

onderzoek, sectororganisatie en toeleveranciers besproken.  

 

Programma 

 

1. Opening (Ulko Stoll)    

 

2. 10 jaar Teelt de grond uit, wat heeft het opgeleverd (Janjo de Haan, WUR)  

 

3. Perspectief van belang van innovatie en kennis voor telers (Jorieke Potters, WUR)   

 

4. Kennis en innovatie in Teelt de grond uit in 3 voorbeelden met telers en onderzoekers vanuit Teelt 

de grond uit  

 
5. Hoe kan de omgeving kennis en innovatie op het teeltbedrijf versterken. Met bijdragen uit de 

sectororganisaties, toeleveranciers, overheid en topsector 

 

6. Discussie op basis van stellingen  

 

7. Afsluiting   

 

Informatie en aanmelden 

 

U kunt zich aanmelden via de agenda-items op www.vollegrondsgroente.net of rechtstreeks via:  

http://www.formdesk.com/xplantnl/form3 

 

Voor meer informatie of bij vragen kunt u contact opnemen met:  

• Janjo de Haan: (0320) 29 12 11, janjo.dehaan@wur.nl  

• Ulko Stoll: (06) 20 41 72 25, u.stoll@vollegrondsgroente.net 

  

Het symposium wordt georganiseerd door Wageningen University & Research en vakblad ‘v/d Grond’ in 

het kader van de PPS Teelt de grond uit. 
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