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Beste Vruchtboomkweker, 
 
De Cultuurgroep Fruitgewassen nodigt u van harte uit voor  
de Algemene Ledenvergadering met aansluitend een themabijeenkomst over bewaren, 
koelen, CATT behandeling en traceerbaarheid in de keten van vruchtbomen. 
 
Deze bijeenkomst vindt plaats op: 
Datum: 19 januari 2017 
Locatie:  

    
Hoogstraat 48 
5492 VW  Sint-Oedenrode 
Telefoon  0413-472938 
Website    www.van-acht.nl 

 

Aanvang: 10.30 uur (vanaf 10.00 uur staat de koffie/thee klaar) 

 
Programma: 
10.30-12.30 uur: Algemene Ledenvergadering Cultuurgroep Fruitgewassen 

Naast het huishoudelijk gedeelte van de ALV komt Gerben Mellema van 
de Naktuinbouw uitleg geven over de nieuwe Europese Keuringseisen 
voor vruchtbomen per 1 januari 2017. Verder zal hij ingaan op een 
mogelijk plus-systeem waardoor we ons als Nederlandse Kwekers zouden 
kunnen onderscheiden.   
  

12.30-13.30 uur: Pauze met broodjes en soep voor de bezoekers van de ALV. 
 

13.30-17.00 uur: Thema bijeenkomst 
 
13.30-14.30 uur: Koeling  

Door Alex van Schaik (WUR). Alex van Schaik is de expert als het gaat om 
koeling, bewaring, naoogstbehandeling en de aandachtspunten daarbij. 
Alex zal ingaan op de volgende onderwerpen: 

 Wat zijn optimale opstandigheden als het gaat om de combinatie van 
koeling, ventilatie/ luchtstroom, inrichting van de koelcel (hoe hoog 
stapelen?) en bevochtiging? 

 Hoe voorkom je negatieve effecten van bv ethyleen tijdens de bewaring? 
 Welke factoren zijn te beïnvloeden tijdens bewaring en hoe meet je dat? 
 Welke problemen met de bomen zijn toe te schrijven aan de bewaring?  

Marc Ravesloot (WUR) zal  ingaan op de fysiologie van koeling. 

http://www.ltobomenenvasteplanten.nl/
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14.30-15.00 uur: Pauze 
 
15.00-17.00 uur: CATT behandeling, Tracking en Tracing, Rondleiding 

Door Hans van Acht, eigenaar van Van Acht Koel- & Vriesopslag. Het 
bedrijf is zeer innovatief en speelt in op de kansen in de markt in zowel de 
foodsector als de agrarische sector.  

 Inleiding Van Acht Koel- & Vriesopslag 
 CATT (Controlled Atmosphere Temperature Treatment).  Een milieu 

vriendelijke methode voor het behandelen van planten tegen ziekten en 
plagen. Zeker als het gaat om nultolerantie wat betreft export is dit een 
zeer interessante methode. De methode wordt toegepast in vaste 
planten en aardbeiplanten en uitgebreid naar andere sectoren.  

 Warehouse Management Systeem en Tracking en Tracing. Alle 
producten, voedsel, bomen en planten, moeten te traceren zijn. In nauwe 
samenwerking met enkele programmeurs heeft Van Acht een systeem 
ontwikkeld waarmee producten aan de hand van koppeling van 
computers en de inzet van bar- en QR-codering, in de gehele keten te 
traceren zijn. Zo  is nagenoeg alle informatie als het gaat om  tracking en 
tracing van elke pallet real-time of op een later tijdstip beschikbaar. 
Coderingen en communicatie geschieden volgens de standaard GS1 
richtlijnen. Zelfs de registratie van werkzaamheden op het veld zijn 
hiermee in te vullen. 

 Rondleiding over het bedrijf, inclusief de CATT-behandeling. 
 

17.00 uur  Afsluiting  
Met een drankje en gelegenheid om collega-kwekers te spreken 

 
 
Aanmelding: i.v.m. de catering graag uiterlijk maandag 16 januari aanmelden via een mailtje 
naar gerrit@ltobomen.nl Geeft u s.v.p. aan met hoeveel personen u komt en of u het hele 
programma volgt, alleen de ALV, of alleen de middag. 
 
 

We zien u graag op 19 januari 2017! 

 
Namens Pieter van Rijn 
Voorzitter Cultuurgroep Fruitgewassen 
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