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Leliekweker Otto te Velde heeft de afgelopen jaren heel
wat leerlingen van AOC’s voorbij zien komen. Zijn laatste
stagiair volgde een project met de proeftuinstatus. Die
praktische aanpak beviel hem wel. ‘Het is meer dan teelt
alleen.’
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Nederland is kennis van de teelt alleen

Duitsland, Polen en Rusland. Daar

kingshal worden gereden. Met die

niet meer genoeg. Je moet marktver-
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Geen probleem, vind ik. Een opleiding

Concurrentie
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achter staan en kwaliteit kunnen leve-

gericht. Een zeldzame lelie. Slechts

ren. Het is goed als een opleiding

een handjevol telers in Nederland ver-

daarop inspeelt. En dat kan volgens
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