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Biobedrijfsbezoeken
akkerbouw en groenten

Donderdag 8 november
2018
Neer (NL)
Werkendam (NL)

Kansen in de biogroenteteelt en -akkerbouw?
Steeds meer landbouwers zien opportuniteiten in de
biologische akkerbouw en groenteteelt, maar vaak weten ze
niet precies wat deze manier van produceren inhoudt en hoe ze
met hun bedrijf kunnen omschakelen. Jammer genoeg
ontbreekt deze kennis ook vaak in hun traditionele netwerk van
leveranciers, afnemers, adviseurs,... Via deze bedrijfsbezoeken
willen we deze erfbetreders dan ook informeren over de kansen
die biologische land- en tuinbouw te bieden hebben. Deze
uitstap kadert in het project 'Bio-scope Limburg'.

Bedrijfsbezoeken
Stap op de bus richting Nederland en laat je door adviseur
Stefan Muijtjens inwijden in de basisprincipes van biolandbouw.
We starten bij 'De Woag' in Neer, het 25 ha grote biologisch

Programma

tuinbouwbedrijf van Wiel en Joep Vandebool & Trudelies. Zij

08.00

telen er groenten voor de versmarkt op lichte zandgrond. Ze

Vertrek bus op carpoolparking
E313 - Uitrit 28 - Hasselt-Zuid

10.00

'De Woag' in Neer

11.30

Fam. Peeters in Neer

Erna trekken we verder naar de familie Peeters-Mertens, hun

14.30

Fam. Groenenberg in Werkendam

bedrijf is eveneens gelegen op de zandgrond in Neer. Op hun

19.00

Einde - Aankomst carpoolparking

zetten in op innovatieve teelten zoals o.a. yacon en zoete bataat.

groentebedrijf dat ze in 2000 omschakelden naar biologische
productie telen ze aardappelen, kolen, bonen, courgettes en
prei (ook opkweek van plantgoed) op een oppervlakte van 15 ha.

Inschrijven
Deelnemen is gratis maar inschrijven is

Na een busrit met lunch bezoeken we Jan Groenenberg in

verplicht. Doe dit voor 1 november bij Diana

Werkendam. Op een oppervlakte van 160 ha roteert hij granen,

Goris diana.goris@innovatiesteunpunt.be

maïs, pompoen en industriegroenten. Op zijn bedrijf, gelegen op

of 016 28 61 03.

zowel lichte zandgronden en zware kleibodems, werkt Jan met
seizoensrijpaden en lichte tractoren. Elk van de bovenstaande
bedrijven werkt bovendien met RTK-GPS besturingstechnieken.

Meer info?
Contacteer Eveline Driesen via
eveline.driesen@innovatiesteunpunt.be
of 016 28 60 57.

Het Innovatiesteunpunt is een initiatief van Boerenbond en Landelijke Gilden
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