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Geslaagde contactdag voor kleine biobedrijven uit Nederland en België1 

 

Lieven Delanote, Inagro 

 

Op zaterdag 15 oktober verzamelden een kleine 100 biologische bedrijfsleiders op het 

Beukenhof in Breda. Onder hen waren heel wat Vlamingen. Er waren verschillende 

presentaties, rondleidingen, demonstraties en vooral veel ruimte voor onderlinge 

contacten,… 

Het Beukenhof 

Het beukenhof (www.stichtingdebeukenhof.nl) is een biologisch-dynamische 

zogboerderij voor mensen met een verstandelijke handicap. Bijzonder is dat deze 

mensen op de boerderij wonen. De begeleiders Frans, Veerle, Pol en Henk verzorgden 

er een aantal rondleidingen. De beukenhof is een gemengd bedrijf met een koude serre, 

een groententuin en een melkveetak inclusief verwerking. In de groententuin wordt ook 

ten dele grasklaver geteeld voor het vee. Anderzijds worden een aantal grovere 

groenten ingepast in de rotatie met grasland en ruwvoederteelten. Alle producten 

worden rechtstreeks verkocht op de hoevewinkel, via zo’n 300 pakketten en via onder 

andere bedrijfsrestaurants in Breda.  

Al bij de aankomst stond Frans enthousiast te vertellen bij zijn zelf geknutselde of 

omgebouwde machines voor de groententeelt. Standaard wordt gewerkt op bedden van 

1,8 m met drie of 5 rijen per bed. De rolhak in front op de tractor wordt zowel gebruikt 

tussen de teelten als voor het vals zaaibed. Doordat de rollen het onkruid opgooien, is 

de efficiëntie bijzonder goed. Het plantgoed wordt aangekocht bij Jongerius. Hier heeft 

men weinig vat op de rassenkeuze. Voor de zaaiteelten streeft men wel naar zaadvaste 

rassen. Samen met 5 andere telers in de regio worden zaden uitgewisseld en legt men 

op eigen initiatief rassenproeven aan om de kwaliteit en de smaak van de rassen te 

vergelijken. Regelmatig komt men op elkaars bedrijf samen. Er worden geen 

gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Om wild en insecten te weren wordt waar nodig 

afgedekt met wildnet of insectengaas.  

Workshops 

Weepie van Leeuwen van PPO gaf toelichting bij een aantal nieuwe teeltontwikkelingen 

in Nederland. Onder het motto ‘weerbare systemen’ wordt onderzoek verricht naar niet 

kerende grondbewerking, vaste rijpaden en biodiversiteit. Het thema ‘biodiversiteit’ 

wordt vanuit verschillende insteken benaderd. Bloemenranden zorgen voor nuttige 

insecten. Het mengen van rassen kan een gewas weerstandiger maken tegen ziekten. 

                                            

1 Deze landelijke contactdag voor kleine biologische bedrijven werd voor de derde keer georganiseerd 

door Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) en Dienst Landbouw Voorlichting (DLV) uit Nederland. 

Inagro ondersteunde deze organisatie vanuit België. 
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En tenslotte kan het mengen van gewassen maken dat ziekten minder snel doorbreken. 

RTK-GPS verlegt in deze de grenzen. Delen we ons bedrijf in de toekomst op in ‘vaste 

bedden’ eerder dan in percelen ? 

Zelf gaf ik een voorzet in de workshop ‘knopkruid doorzien en beheersen’. Ik baseerde 

me hiervoor op onze brochure ‘Knopkruid doorzien en beheersen’ die ook beschikbaar is 

op de website ‘www.inagro.be’. Knopkruid is een woekerplant op quasi alle biologische 

tuinbouwbedrijven. Een snelle en volumineuze groei, een sterk ankerend wortelgestel 

en een korte cyclus met veel kiemkrachtig zaad zonder dormantie zijn krachtige 

overlevingsstrategieën. Dit bleek ook duidelijk uit de aanwezigheid en de getuigenissen 

op deze workshop. Een eenduidig en pasklaar antwoord is er niet. Elke mogelijkheid om 

knopkruid in te dijken, moeten we benutten: vals zaaibed ondiep bewerken, goed 

schoffelweer maximaal benutten, na de oogst en in de nateelt elke zaadvorming 

voorkomen,… Omtrent wat knopkruid vertelt over de bodem, waren de meningen 

verdeeld. Velen zagen knopkruid als indicatorplant voor een goede biologische 

bodemvruchtbaarheid… 

Kees van Wijk (PPO) vertelde onder een stralende zon de mogelijkheden van zonne- en 

windenergie en de Nederlandse subsidiemaatregelen. 

Trots dat ik biologische tuinder ben 

Na de middaglunch kregen de aanwezige tuinders de gelegenheid om zelf een product 

of een innovatie in de kijker te zetten. Dit was een bijzonder leuk moment. Piet Segeren 

(Croy Cruyden) produceert op ongeveer een halve ha een grote diversiteit aan kruiden 

die rechtstreeks worden verkocht. De korte levensduur en het korte groeiseizoen van 

verse kruiden maakt de verkoop lastig. Door deze kruiden in de maken met biologische 

natuurazijn kan hij het jaarrond kruiden verkopen en heeft de gebruiker op elk moment 

‘verse’ kruiden op voorraad. Wouter van Mill van Tuinderij Croy toonde de inhoud van 

zijn ‘groentenpakket’ van de week. Dit gaf meteen aanleiding tot gesprek. De gele 

zoetepuntpaprika ‘Xanthi’ van Vitalis gedijt goed in een koude tunnel en kleurt 

gemakkelijk. Spruitjes stopt Wouter ‘op stam’ in de tas. Dit spaart hem een pak werk en 

voor de consument zijn de spruitjes langer houdbaar. Verder zaten er in het pakket ook 

Asia Green of ook Komatsu genaamd. Omdat dit gewas in de hoevewinkel geen 

erkenning kreeg van de consument, herdoopte hij dit gewas tot ‘Japanse raapstelen’. 

Sindsdien loopt het als een trein. Iemand pikte daarop in. Hij zaait enkele van deze 

bladgewassen per rijtje naast elkaar. Door bij de oogst tegelijk van elk rijtje te plukken, 

heeft mij meteen een ‘gemengd slaatje’. Michiel van Poucke bood als afsluiter iedereen 

een gezond snoepje aan uit zijn zelfpluktuin in Destelbergen. In een hoekje in zijn 

zelfpluktuin zaaide hij een ananaskers met kleine vruchtjes die goed houdbaar zijn. 

Ondertussen is dit één van de toppers in zijn tuin. 

Napraten 

Bij de ontvangst, tussen de workshops, over de middag,in het groen van de beukenhof 

en onder een stralende oktoberzon,… Veel biologische tuinders maakten van deze 

contactdag een volledige daguitstap. Het viel me op hoe rustig de doorgaans drukke 



 

 

 

 

biologische tuinders voortdurend met collega’s in gesprek waren. Bij het afsluiten was 

elkeen het eens: dit was een geslaagde dag die vraagt om herhaling.  

Vlaams biobedrijfsnetwerk biologische groenten ? 

Een 25-tal biologische tuinders uit Vlaanderen waren op deze contactdag aanwezig. 

Hoewel ook zij zeer tevreden waren van de dag, was er ook ergens een gevoel van ‘Gek 

dat we naar Nederland gaan om daar dan onderling ervaringen uit te wisselen’. Er is 

duidelijk enthousiasme om ook in Vlaanderen met een ‘biobedrijfsnetwerk biologische 

groenten’ van start te gaan, maar iemand moet het initiatief nemen…. Ik gaf dit mee 

aan Landwijzer en Bioforum. Wij zullen dit deze winter samen opnemen. Suggesties zijn 

welkom bij Koen of bij mezelf. 

- Lieven Delanote, 051/273250, lieven.delanote@inagro.be 

- Koen D’Hoore, 03/281 56 00, koen.dhoore@landwijzer.be   
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