
  

       

 

Vrijdag 5 juli 2019 

13u– 18u 

Rue du Saou 5c  

Horion-Hozémont              

Biologische akkerbouw en 
groenteteelt 

Bezoek aan ‘Journée 
Interprofessionnelle du Bio’ 

 

Omschakelen naar biologische landbouw gaat gepaard met 

tal van uitdagingen. Een eerste vereiste in het 

omschakelproces is dat de geïnteresseerde landbouwer weet 

wat hem/haar te wachten staat.  

Daarom bezoeken we de tweejaarlijkse ‘Journée 

Interprofessionnelle du Bio’, georganiseerd door het Luikse 

provinciale proefcentrum Végemar. Deze biovelddag is een 

vaste afspraak voor biologische akkerbouwers en 

groentetelers, boeren met interesse voor bio en betrokken 

stakeholders. De dag staat helemaal in het teken van 

biologische akkerbouw en vollegrondsgroenten, met de 

mogelijkheid tot het bezichtigen van biopercelen met o.a. 

tarwe, spelt, wortel, aardappel, erwten, bonen en uien. 

Daarnaast vind je er talrijke standhouders uit de sector en 

worden er interessante presentaties gegeven.  

‘s Namiddag bezoeken we samen de demo’s rond 

mechanische onkruidbestrijding en de proefresultaten van 

de biologische granen en groenten (rassenproeven, 

bemesting en gewasbescherming). Loes Mertens 

(Biowallonie) leidt ons rond en zorgt eveneens voor 

vertaling. 

Meer informatie over het programma vind je hier:  

https://journeebio.weebly.com/.  

O r g a n i s a t o r e n  

Deze activiteit is een organisatie binnen de projecten 

Bioscope Limburg en Bio zoekt Boer, gezamenlijke 

initiatieven van Innovatiesteunpunt, Boerenbond, ABS en 

Bioforum Vlaanderen met de financiële steun van Europa, de 

Vlaamse Overheid en de provincie Limburg. 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: 

Europa investeert in zijn platteland. 

 

P r o g r a m m a  

1 0 . 3 0   Vertrek carpool Kortrijk-Zwevegem 
(Roggelaan 2, 8500 Kortrijk) 

1 1 . 3 0    Vertrek carpool Affligem 
(Molenstraat 123, 1790 Affligem) 

1 2 . 3 0  Vertrek carpool Tongeren (Pibo-
campus, Sint-Truidersteenweg 323, 
3700 Tongeren)        

1 3 . 0 0   Gezamenlijk bezoek aan Journée 
Bio. Rondleiding en vertaling door 
Loes Mertens (Biowallonie) 

1 8 . 0 0   Vertrek huiswaarts 

 

I n s c h r i j v e n  

Deelnemen is gratis, maar inschrijven is verplicht 

vóór 1 juli. Dit kan via 

www.innovatiesteunpunt.be/kalender, 

info@innovatiesteunpunt.be of 016/28.61.02. 

! Gelieve aan te geven of je mee carpoolt en 

vanaf welke locatie. 

M e e r  i n f o ?  

Contacteer Eveline Driesen (0494/71.22.07 of 

eveline.driesen@innovatiesteunpunt.be) 

 

Foto: Végemar 

 

https://journeebio.weebly.com/

