
 

 

 

 

 

Uitnodiging CURSUS 
Starten met de biologische teelt van 

kleinfruit 
Sleutelelementen voor de uitbating van een 

gezond biologisch kleinfruitbedrijf 

 
In februari 2020 organiseren we een 4-daagse cursus voor iedereen die start of net 
opgestart is met de professionele teelt van biologisch kleinfruit. We mikken zowel op 
startende kleinfruitbedrijven als op gemengde bedrijven die kleinfruit willen introduceren 
als neventak.  

Hieronder vind je het ruwe programma. Inschrijven kan tot 15 februari! 

Dag 1: vrijdag 21 februari 2020 (9u-17u) 
Proefcentrum Pamel (Molenstraat 26, Roosdaal) 

9u  Ontvangst en kennismakingsronde     
An Jamart (Biobedrijfsnetwerk BioForum) en Carmen Landuyt (CCBT) 

9u30  Biologisch kleinfruit: Wat is bio - wettelijk kader – starters 
An Jamart – BioForum 

10u-18u - Bodem & Bemesting  
- Teelten & Rassen  
- Bestrijding van ziekten & plagen 
Gerjan Brouwer, adviseur biologische fruitteelt – Delphy, Nederland 
 

Dag 2: dinsdag 25 februari 2020 (9u-17u) 
Proefcentrum Pamel (Molenstraat 26, Roosdaal) 

9u-15u  
- Inrichting perceel 
- Steun- en bindmaterialen 
- Plantgoed 
- Snoeisystemen 
- Onkruidbeheersing 
- Irrigatiesystemen 

Yves Hendrickx - Proefcentrum Pamel 

15-17u Bedrijfsbezoek (Plukplek, Ternat) 
Dorothea Lequeux - Plukplek 

 



 

 

 

Dag 3: donderdag 27 februari 2020 (9u-17u) 
Purfruit (Neerhoek 7, Oeselgem)  

 (Deze dag wordt aangevraagd als vorming voor de fytolicentie!) 

9u-12u Monitoring en preventie ziekten & plagen, monitoring nuttigen, functionele 
agrobiodiversiteit (FAB) 
Renske Petré - pcfruit 

13u-15u Bedrijfsbezoek Purfruit – focus op monitoring en FAB 
Renske Petré – pcfruit 

15u-17u Vermarkting: ‘Wat met onverkochte oogst?’ 
Bart Van Parijs - Purfruit 

Dag 4: Terugkomdag eind mei 

2 of 3 bedrijfsbezoeken waaronder biodynamisch kleinfruitbedrijf De Ring en biologisch 
opkweekbedrijf van kleinfruit Maatschap van Liere. Beide bedrijven liggen in Zeeland 
(begeleid door Gerjan Brouwer). 

 

Kostprijs 
Volledige week: 

• 150 euro voor professionele telers 
• 250 euro voor particulieren 
• Voordeeltarief voor Landwijzerstudenten 

Per dag: 

• 40 euro voor professionele telers 
• 75 euro voor particulieren 
• Voordeeltarief voor Landwijzerstudenten 

(Koffie en water is inbegrepen, lunch dien je zelf mee te brengen) 

Inschrijven 
Professionele telers krijgen voorrang. Inschrijven kan tot 15 februari op 
ccbt.be/cursuskleinfruit. 

Meer info? 
Carmen Landuyt, CCBT 
carmen.landuyt@ccbt.be 
Tel +32 (0)9 331 60 85 

 

http://www.ccbt.be/cursuskleinfruit
mailto:carmen.landuyt@ccbt.be

