
Welkom op  
Dé Appeldag 2019
Thema: ‘De fruitteelt van de toekomst’

Donderdag 27 juni 2019 
10.30 – 20.00 uur
Fruitteeltbedrijf Verstegen in Opijnen
Toegang GRATIS

Route en parkeren

Voor navigatie: Estse Omloop 1, 4184 NS 

Opijnen

Er is ruim parkeergelegenheid aan de Estse 

Omloop tegenover huisnummer 1. U wordt van-

af het parkeerterrein door de boomgaard naar 

het Appeldagbedrijf vervoerd of u neemt de 

wandelroute door de boomgaard, ca. 800 m. 

Ingang van Dé Appeldag is aan de achterzijde 

van het bedrijf.

Volg a.u.b. de instructies van verkeersre-

gelaars en parkeerwachters op. Om overig 

verkeer en hulpverleningsvoertuigen niet te 

belemmeren is het ten strengste verboden 

auto’s te parkeren aan de straatzijde!

Voor meer informatie omtrent Dé Appeldag 

kijk op: www.appeldag.nl 

Dé Appeldag is een initiatief van
NFO kring Midden-Nederland  Delphy team Fruitteelt

www.nfofruit.nl    www.delphy.nl

 
Parkeren aan de Estse Omloop tegenover huisnummer 1, 4184 NS Opijnen 

 
 

Estse 
Omloop 1 

Appel-
dag 



Programma

1. Informatiemarkt

Meer dan honderd toeleveranciers en dienst-

verleners voor de fruitteelt zijn met een stand 

op de infomarkt aanwezig. Alle belangrijke 

spelers in de fruitteelt op één locatie!

2. Rondleidingen langs proeven

In de boomgaarden worden de actualiteiten 

in de teelt van appels door medewerkers van 

Delphy, Fruitmasters en CAF toegelicht. Rond-

leidingen duren één uur. Onderwerpen: 

• Chemische vruchtdunning Kanzi in combina-

tie met klimaatmodellen – door Delphy

• Toelichting tweejarige aanplant Tessa (Fen-

gapi) – door Fruitmasters 

• Gebruik van drones en sensoren in de prak-

tijk – door Delphy

• Toelichting op de snoeiwijze van Peter Ma-

thà, aangelegd in maart 2019 – door CAF

De proeven zijn gericht op rassen en plantsys-

temen in combinatie met technologische 

ontwikkelingen. Thema: ‘De fruitteelt van de 

toekomst’.

3. Demonstratieprogramma

In de boomgaard demonstreren diverse 

leveranciers hun nieuwe technieken met 

GPS-aansturing. Een Delphy-specialist geeft 

een onafhankelijke toelichting op de gebruiks-

mogelijkheden van:

• Spuittechniek, aan de hand van taakkaarten 

• Smartfarming, variabele wortelsnoei en orga-

nische mesttoediening 

• Autonome voertuigen 

Welkom op  
Dé Appeldag 
2019
Thema: ‘De fruitteelt 
van de toekomst’
Op donderdag 27 juni 2019 bent u van harte welkom op Dé 
Appeldag 2019, van 10.30 – 20.00 uur. Gastbedrijf is dit jaar 
Fruitteeltbedrijf Verstegen in Opijnen.

Dé Appeldag wordt voor de zevende keer gehouden en is een 
begrip in fruittelend Nederland. We krijgen steeds meer inter-
nationale aandacht. Daarom staat deze dag in het teken van 
(inter)nationale ontwikkelingen in de appel- en fruitteelt. 

Kom en ontmoet  

collega-fruittelers onder 

het genot van een hapje 

en een drankje.  

Dé Appeldag: een dag 

die de professionele 

fruitteler niet mag 

missen! 

 

Over fruitteeltbedrijf Verstegen
Dé Appeldag 2019 is te gast op het fruitteeltbedrijf van familie Ver-

stegen te Opijnen. Verstegen teelt diverse appelrassen. Het bedrijf 

heeft 36 ha appels en 20 ha peren. Verstegen heeft de focus gelegd 

op een aantal nieuwe rassen van Fruitmasters. Kanzi en Tessa 

worden nader toegelicht. Daarnaast beschikt Verstegen over een 

moderne bedrijfslocatie met diverse GPS-aangestuurde machines.

Fruitteeltbrede noviteiten 

Naast de focus op appels komen diverse noviteiten voor de brede 

fruitteelt aan bod. Ook perentelers kunnen hier voordeel uit halen! 


