Biologische groentekwekerij
BiJo V.O.F. Jonker
Groenteteler BiJo stapt volledig over
op duurzame energie
Duurzaam telen. Voor groentetelers Jonker uit ’s Gravenzande is die ambitie de drijfveer.
Een biologische teelt gaat niet ver genoeg. In 2009 gaat de gaskraan dicht en gebruikt het
bedrijf alleen nog duurzame energiebronnen. Vrij van fossiele energie telen moet het resultaat
zijn van de investering in een gesloten kas.
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Het pionieren geeft veel voldoening.”
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form binnen het landelijke programma EnergieTransitie.
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