Demonstratieproject 2: Biologisch kleinfruit
De aanvraag is ingediend door VOF Fruitteeltbedrijf ‘de Ring’ in samenwerking met de Stichting
BABG.
• H. Oltheten (van VOF Fruitteeltbedrijf ‘de Ring’) is biologisch kleinfruitteler in Wolphaartsdijk en
één van de belangrijkste leveranciers van rode bes en kruisbes in Nederland. Dhr. Oltheten is
daarnaast bestuurslid van Prisma (telersvereniging voor biologische fruittelers).
• De Stichting BABG heeft ten doel: het bevorderen van een goede afstemming van de
agrarische bedrijfsvoering met de landschappelijke en maatschappelijke omgeving, de
ontwikkeling van agrarische bedrijven en de stimulering en ontwikkeling van agrarische ketens.
• DLV Plant is gemachtigde en projectleider. Ook is het Kennis- en informatiecentrum Kleinfruit
(KICK) te Randwijk betrokken.
De biologische teelt van kleinfruit staat nog in de kinderschoenen, het areaal is nog klein (18
bedrijven, 68 ha). De eerste ervaringen met de teelt zijn positief. Er zijn de laatste tijd diverse
innovaties gedaan, die perspectiefvol zijn voor het biologisch kleinfruit en voor de gangbare teelt.
Voorbeelden daarvan zijn de mechanische onkruidbestrijding, aandacht voor bodem en
bodembeheer en, vanuit andere sectoren, het gebruik van UV-licht voor de bestrijding van
schimmels. Er zijn groeimogelijkheden voor biologisch kleinfruit, hoewel de afzet lastig is en de
teelt veel kan verbeteren en professionaliseren. Binnen het bedrijfsnetwerk biologische fruitteelt
bestaat een werkgroep kleinfruit, die behoefte heeft om een aantal onderwerpen wat meer uit te
diepen dan nu mogelijk is.
De sector wordt bereikt door:
• PR en communicatie.
• Het publiceren van een jaarlijkse nieuwsbrief aan 500 kleinfruittelers.
• Aan te sluiten bij communicatiekanalen van WUR of Biologica (artikelen, tips en dergelijke).
• Artikelen te publiceren in vakbladen.
• Een kleine brochure of leaflet.
Via een website zal het geheel aan demonstraties en excursies te volgen zijn. Ook zal een forum
voor inhoudelijke discussies worden toegevoegd.
Doelstellingen van het project zijn:
• Het demonstreren en actief uitwisselen van de biologische teeltwijze van kleinfruit (rode bes,
framboos, braam en dergelijk) aan gangbare kleinfruittelers.
• Het verbeteren van de biologische teeltwijze van kleinfruit waardoor de kwaliteit van het
eindproduct omhoog gaat.
• Werken aan de realisatie van kostprijsverlaging.
• Het verbeteren van de communicatie vanuit de kleinfruitsector naar de consument of
tussenhandel. Daarnaast het stimuleren van de afzet van biologisch kleinfruit door contact te
leggen met de uiteindelijke consument.
De aspecten kostprijsverlaging en afzetbevordering vallen buiten deze subsidie.
De doelgroepen van het project zijn biologische en gangbare kleinfruittelers.

