
 

Uitnodiging  

 

―Fruitteelt & Imkerij‖ 
 

 

 

22 september 2011 

Vanaf 13 uur 

Programma 

 

13 u: Ontvangst op het biologisch 

fruitteeltbedrijf O‘Bio 

13 u 05: Inleiding studiedag — Kim 

De Bus (inagro vzw) 

13 u 15: Toelichting biologische 

fruitteelt — Hendrik Verbeure

(bedrijfsleider O’Bio) 

13 u 30: Begeleid terreinbezoek met 

kennisuitwisseling — Dieter 

Vandekerckhove en Jaak Maertens 

(imkers), Dieter Depraetere (inagro 

vzw) 

15 u 45: Afsluitende drink  

 

Deze studiedag wordt georgani-

seerd door Inagro vzw en kadert 

binnen het  project ―Kenniscirkel 

BoerENnatuur‖.  Met financiële 

steun van de Vlaamse overheid. 

De focus van deze studienamiddag ligt op de 

uitwisseling van kennis rond landbouw en 

biodiversiteit.  Hierbij willen we vooral de 

mensen die op het terrein actief zijn betrek-

ken.  Wie graag iets bijleert, kennis wil uit-

wisselen, verschillende vragen heeft of 

nieuwsgierig is, is van harte welkom! 

Doelpubliek: Fruittelers, imkers, land– en 

tuinbouwers, natuurliefhebbers en gebrui-

kers van het forum www.boerennatuur.be 

zijn van harte welkom.   

Doel van de studiedag 

www.boerennatuur.be is een forum dat de 

praktische kennis rond landbouw en           bi-

odiversiteit wil bundelen en doorspelen.  

Land- en tuinbouwers en natuurliefhebbers 

kunnen op www.boerennatuur.be hun ervarin-

gen rond biodiversiteit met elkaar delen.  

Het forum wordt opgevolgd door een animator.  

Zo krijgt iedereen een duidelijk onderbouwd 

antwoord dankzij technische kennis van mee-

werkende kenniscentra en ervaringen uit de 

praktijk.     

Forum:  

www.boerennatuur.be 



Bezegaard O‘Bio is een fruitteeltbedrijf dat 

sinds 1983 gespecialiseerd is in de biologische 

teelt van houtig kleinfruit.  De voornaamste 

teelten zijn blauwe bes, framboos, braam, ki-

wibes, trosbes en stekelbes maar het volledi-

ge assortiment beslaat ruim 15 soorten klein-

fruit in een 120-tal verschillende variëteiten.      

Deze bio-diversiteit in het aanbod weerspie-

gelt zich ook in de ecologische aanpak van het 

bedrijf.  Kleine landschapselementen, bloe-

menakkers, grasklaver-rijpaden en ecologisch 

beheer van weiden, bermen, bossen, dreven 

en akkers zorgen niet alleen voor natuurlijke 

predatoren maar ook voor nectar en stuifmeel 

voor wilde bestuivers.   

Voor kwaliteitsvol fruit is goede bestuiving 

noodzakelijk: geen geslaagde fruitteelt zonder 

(honing)bijen.  Samenwerken met imkers is 

hiervoor noodzakelijk.   

We bezoeken de jonge plantage in Sint-Baafs-

Vijve waar we kennis maken met deze tan-

dem tussen landbouw en natuur. 

Meer informatie 

Kim De Bus 

Inagro vzw 

Ieperseweg 87, 8800 Beitem 

051/27.33.82 

Kim.DeBus@inagro.be 

Datum en uur 

22 september 2011 

Aanvang: 13 u  

Inschrijving 

Deelname is gratis. Inschrijven is 

verplicht!  

Om organisatorische reden wordt 

gevraagd om vóór 20 september 2011 

in te schrijven bij 

ludwina.pecceu@inagro.be of via   

051/27.33.85  

 

O‘Bio 

Bezegaard Biofruit 

Boeren voor bijen 

De problematiek van de sterke afname van de 

bijenpopulaties is algemeen bekend.  Door 

aandacht te hebben voor voedsel– en nestgele-

genheid enerzijds en een gecontroleerd gebruik 

van gewasbeschermingsmiddelen anderzijds, 

kunnen landbouwbedrijven een geschikte 

leefomgeving bieden aan zowel honingbijen als 

wilde bijen.   

De brochure ‗Boeren voor bijen‘ geeft prakti-

sche informatie aan de land- en tuinbouwer   

bij zijn acties om het bedrijf aantrekkelijk te 

maken voor deze nuttige insecten.  

 Locatie 

O‘Bio 

Driekoningenstraat 36 (thv loods in op-

bouw; vanaf driekoningenstraat is weg-

aanduiding voorzien) 

8710 Wielsbeke 


