
UITNODIGING

EFFECTIEVE BESTRIJDING  
VAN KNOLCYPERUS: EEN 

PRAKTIJKTEST VOOR 
ELEKTRO- FYSISCHE  
BESTRIJDING VAN  

ONKRUIDEN

DINSDAG
25 OKT

12:30–16:30

LOCATIE
Biosintrum 

Ecomunitypark 5  
Oosterwolde



Effectieve bestrijding van 
Knolcyperus: een praktijktest voor 
elektro-fysische bestrijding van 
onkruiden 12.30  Inloop, ontvangst  

met koffie

13:00  Opening door dagvoorzitter   
André Hoogendijk, BO Akkerbouw

13:10  Knolcyperus: wat is het probleem?  
Bert Waterink, BO Akkerbouw 

13:35  Wet- en regelgeving rondom knolcyperus 
Ben Kimmann, NVWA

14:00  Elektro-fysische bestrijding: de techniek 
Christel Thijssen, Loonbedrijf Thijssen

14:30   Pauze

14:45  Resultaten proef elektro-fysische bestrijding 
Emiel Elferink / Jesse Wagenaar, Van Hall Larenstein

15:15  Resultaten onderzoek PVL 
Shana Clercx Proef- en vormingscentrum voor de landbouw

15:45  Discussie: vraaggesprek met consortium partners, discussie met  
aanwezigen

16:25  Plenaire Afsluiting

16:30  Borrel met bezoek onderzoekstuin Biosintrum en demo elektro-fysische 
bestrijding

Programma

Het consortium elektro-fysische bestrij-
ding knolcyperus nodigt u van harte uit 
om op dinsdag 25 oktober het symposium 
over knolcyperus bij te wonen.

Tijdens dit symposium gaan we dieper in 
op de problematiek rondom knolcyperus, 
welke wet- en regelgeving er geldt, hoe 
elektro-fysische bestrijding werkt en 
delen we de resultaten van het twee-
jarige project elektro-fysische bestrijding 
knolcyperus. Daarnaast kijken we samen 
met jou en de sprekers vooruit naar wat 
er nodig is om knolcyperus de kop in te 
drukken. Het belooft een interessante en 
interactieve dag te worden.

Bent u agrariër, adviseur, loonwerker,  
onderzoeker of beleidsmedewerker en 
wilt u meer weten over knolcyperus, het 
voorkomen en de bestrijding ervan?  
Meldt u zich dan gratis aan.

LOCATIE
Biosintrum 

Ecomunitypark 5 
8431 SM 

Oosterwolde

DINSDAG
25 OKT

12:30–16:30



INSCHRIJVEN
U kunt zich tot uiterlijk 21 april inschrijven door deze link aan te klikken en in te vullen. 
Deelname is gratis, aanmelden is noodzakelijk, vol is vol. Heeft u nog vragen, neemt u 
dan contact op met geertje.rodenhuis@hvhl.nl .

Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA onderdeel van de 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWOI).

Aanmelden

U kunt zich tot uiterlijk 20 oktober aanmelden door het online aanmeldingsformulier 
in te vullen. Deelname is gratis, aanmelden is noodzakelijk, vol is vol. Het Biosintrum is 
niet via openbaar vervoer bereikbaar, maar u kunt vanaf Oosterwolde een taxiservice 
boeken via: www.biosintrum.nl/taxi-boeken-biosintrum. Heeft u nog vragen, neemt u 
dan contact op met Peter.smit@hvhl.nl.

We zien u graag op dinsdag 25 oktober bij het Biosintrum in Oosterwolde.

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=eEflPJ6tMk-4ZBQ7rHETBRNDynU4w0lPnpBTY1a5LxdUQUNOQjZEVThPTkcxNTkwNUxGMUo1VEQ3NC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eEflPJ6tMk-4ZBQ7rHETBbKlKW_vqdJHn9iJAYd4IS1UMlVQS1dDUllaRVAwRlk0SldSR0tYNDhUMC4u
https://biosintrum.nl/taxi-boeken-biosintrum/
mailto:Peter.smit@hvhl.nl

