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Biologische open teelten krijgen nieuwe impuls
Afstemming tussen BIOM en Task Force
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BIOM Open Teelten en Task Force Marktontwikkeling Biologische Landbouw stemmen de productie en afzet van
Nederlandse biologische vollegrondsgroenten en akkerbouwgewassen beter op elkaar af. Concrete invulling hiervan

Uitgerekend biologisch!

betreft onder meer het optimaal koppelen van kennis, ervaring en productiemogelijkheden van BIOM aan de package
deals van supermarkten en afzetorganisaties.

• Op zoek naar nieuwe impulsen biologische open teelten
Aanleiding tot deze samenwerking zijn onder meer de resultaten van een analyse door BIOM onder 38 opinieleiders in
de biologische landbouw. Deze analyse, met als titel ‘Veel voorzichtige volgers’, geeft aan dat de biologische productie en

• Zoeken naar een regionale nichemarkt in Zuid Limburg

producten een zeer waardevolle positie innemen binnen de totale landbouw. De verdere ontwikkeling ervan vraagt echter

• Collega’s in de rol van adviseur

nieuwe impulsen op het gebied van afstemming en samenwerking tussen productie en afzet.

• Biologische open teelten krijgen nieuwe impuls
• Onkruidmonitoring op biologische bedrijven

Bel voor meer informatie Harm Brinks: 0317-49 15 35

Ook Biombedrijven niet ontkomen aan extreme regen en hagel
In de middag van 2 juni is er in korte tijd veel regen gevallen in een gebied rond Marknesse in de Noordoostpolder. De
regen werd vergezeld van forse hagelstenen. Ook de twee Biombedrijven in de Noordoostpolder zijn getroffen. Zo is
onder meer een perceel spinazie 3 dagen voor de geplande oogst compleet verhageld en een perceel peen moet worden
overgezaaid omdat de plantjes van de rug zijn gespoeld. Ook is er schade in bloemkool, broccoli, aardappelen en uien.

Bel voor meer informatie Derk van Balen: 06 53 42 72 22

BIOM staat voor BIologische landbouw Innovatie en OMschakeling.
Bouw eerste informatiecentrum Noord Nederland gestart
BIOM is gericht op het realiseren van twee doelen:
• Versterken van de biologische bedrijfsvoering
• Verbreden van de biologische praktijk

In Garmerwolde (Gr.) ligt het 100 ha grote biologische akkerbouwbedrijf van
Piet en Vera van Zanten. Naast granen, erwten, kapucijners, veldbonen, blauwmaanzaad en karwij ligt 13 ha in akkerrandenbeheer. Na de omschakeling naar

De aanpak van deze speerpunten is gericht op een blijvend duurzame ontwikkeling, passend bij de intenties

biologische landbouw in 1998 gaat het echtpaar dit jaar een nieuwe uitdaging

van de biologische landbouw: milieuvriendelijk, natuurlijk en integer.

aan. Er wordt op het moment gebouwd aan een informatiecentrum op het

Centraal in de aanpak van BIOM staan 40 praktijkbedrijven. Op deze bedrijven wordt samen met de ondernemers

bedrijf. Voor het noorden van het land is dit een nieuw initiatief. Piet en Vera van

gewerkt aan innovatie en verbetering van de biologische bedrijfsvoering, zowel teelttechnisch als op het gebied van

Zanten hopen hier vele geinteresseerden bewust te maken van de inspanningen

de afzet. Resultaten, ervaringen en knelpunten stromen snel door naar ondernemers, adviseurs, onderzoek, ketenpartners

die nodig zijn voor het produceren van gezond voedsel.

en andere belanghebbenden. Dit niet alleen via de gebruikelijke media-aandacht, maar ook via excursies, themadagen,
regiobijeenkomsten en activiteiten samen met landelijke en regionale ketenpartijen. Daarnaast besteed BIOM veel

Het informatiecentrum is ondergebracht in de stichting "Geweide hof" waarin

aandacht aan versterking van de regionale samenwerking rond biologische landbouw.

onder andere NLTO, dorpsbelang en gemeente vertegenwoordigd zijn. Samen
met de mensen uit de stichting werken Piet en Vera modules uit voor de werving van de verschillende doelgroepen. De

Voor meer informatie over het project BIOM kunt u bellen met:

verschillende doelgroepen zijn collega agrariërs, scholieren en studenten, verenigingsleven, natuurclubs, lokale overheden

• Wijnand Sukkel

projectleider PPO Akkerbouw en vollegrondsgroenten in Lelystad, telefoon 0320-29 13 75.

en toerisme. Het informatiecentrum zal omstreeks eind september geopend worden.

• Harm Brinks

projectleider DLV Plant in Wageningen, telefoon 0317-49 15 35.

• Derk van Balen

DLV Biologische Landbouw in Horst, telefoon 06-53 42 72 22.

Bel voor meer informatie Wiepie van Leeuwen: 0320-29 16 23

Op zoek naar nieuwe impulsen biologische open teelten

Onkruidbeheersing en afzet volgens deelnemers belangrijkste knelpunten

Twee brainstormsessies met de gehele keten
Voorafgaande aan het huidige teeltseizoen heeft BIOM een inventarisatie uitgevoerd naar de onderzoeks- en aandachtswensen
BIOM organiseert in juni twee Open Space-bijeenkomsten met tal van betrokkenen uit de biologische plantaardige sector.

van de ondernemers en de knelpunten op de bedrijven. Er blijkt een grote variatie aan onderzoeks- en aandachtswensen

Deze brainstormsessies zijn gericht op het initiëren van nieuwe samenwerkingsprojecten. De afzet staat centraal, maar de

te zijn. Toch zijn er enkele duidelijke categorieën (zie figuur). Onkruidbeheersing en bemesting worden door de meeste

samenwerking kan in principe over meer gaan, mits het bijdraagt aan de professionalisering van de biologische open teel-

bedrijven als de belangrijkste thema’s genoemd. Aan deze thema’s wordt in BIOM dan ook momenteel intensief aandacht

ten. De Open Space-bijeenkomsten zijn op 19 juni in Dronten en op 25 juni in Sevenum.

besteed.
Tijdens de winterbijeenkomsten is het wensenlijstje aangevuld met de thema’s afzet en bedrijfseconomie. Aandacht voor

Tijdens de Open Space krijgt iedereen de gelegenheid om zelf vanuit zijn kennis en ervaring een bijdrage te leveren.

deze thema’s is noodzakelijk voor de verdere groei en ontwikkeling van de biologische landbouw. Opvallend is dat vooral

Daarmee wordt een klimaat geschapen van innovatie en samenwerking. BIOM verwacht dat aan het eind van de

de bedrijven in Zuidoost Nederland, waar een relatief hoog aandeel groenten voor de verse markt wordt geteeld, aandacht

bijeenkomsten een aantal ideeën zijn geformuleerd voor samenwerking tussen partijen en dat er wellicht al vervolg-

vragen voor thema’s als keten en afzet en voor arbeid (zie figuur). In de activiteiten agenda van BIOM wordt zoveel

afspraken zijn gemaakt.

mogelijk rekening gehouden met de door
de deelnemers ingediende wensen waarbij

Voor meer informatie Steven van Paassen: 06.53265693

nadrukkelijk rekening wordt gehouden met
de achterliggende intenties van de biologische
landbouw.

Bel voor meer informatie Wijnand Sukkel:

Zoeken naar een regionale niche markt in Zuid Limburg

03210 29 13 75

Aardbeien voor de horeca

Onder enkele biologische aardbeientelers leeft al langer het idee om bepaalde
soorten aardbeien, die afwijken van de standaard Elsanta, te proberen onder
de specifieke omstandigheden in Zuid Limburg. Dit idee is nu ook daadwerkelijk opgepakt. Gekozen is voor drie doordragende rassen: Mara du Bois,

Onkruidmonitoring op
biologische bedrijven

Seascape en Diamant. In eerste instantie zijn er in mei 500 planten van elk
ras gezet. De plantenkweker is Goossens uit Ens. Mara du Bois wordt uit

In de bedrijfsinventarisaties die bij de start

Frankrijk geïmporteerd. Gekeken wordt naar de teelttechnische mogelijk-

van BIOM afgelopen winter zijn gemaakt,

heden en naar de eventuele belangstelling vanuit de horeca of catering.

werd door 27 van de 40 ondernemers
beheersing en bestrijding van onkruiden als

Bel voor meer informatie Jos Hamont: 06 53 37 52 57

punt van aandacht genoemd. Na bemesting
was dit het meest belangrijke aandachtspunt.
Onkruidonderzoekers Rommie van der Weide
(PPO), Marleen Riemens en Roel Groeneveld

Collega’s in de rol van adviseur

(PRI) starten nu een onderzoek op BIOM bedrijven dat hierop inspeelt. De onderzoekers willen in kaart brengen waar de

Bijeenkomst 27 mei Landgoed Mariënwaerdt BIOM Zuidwestelijk Kleigebied

veronkruiding op de bedrijven vandaan komt. Daarnaast willen ze uitzoeken welke invloed de verschillen in management
heeft op de onkruiddruk en de inzet die nodig is om de onkruiden in het bouwplan te beheersen.

Op 27 mei j.l. is er een veldbijeenkomst georganiseerd door en voor de telersgroep BIOM ZWK. Deze bijeenkomst was op
Landgoed Mariënwaerdt te Beesd (Biologische akkerbouw op rivierklei met ± 190 hectare granen, aardappel, erwt, bonen,

Er doen 16 bedrijven in vier regio’s (Noord Holland, Zuidwestelijke klei, Noordoost Nederland en Zuidoost Nederland) aan

maïs en gras/klaver). Op de bijeenkomst is geprobeerd aan de bedrijfsleider gezamenlijk adviezen, tips of ideeën aan te

het onderzoek mee. Dit seizoen wordt in een aantal gewassen vlak voor de oogst het aantal zaadproducerende onkruiden

rijken per perceel en bedrijfsbreed.

geteld om zo te achterhalen wat de bron van veronkruiding is en hoe hoog de onkruiddruk is. Daarnaast wordt de onder-

Het is een waardevolle bijeenkomst geweest, ook al is het soms moeilijk een balans tussen oordeel en advies te vinden.

nemer geïnterviewd over zijn visie, risicobeleving en strategie van onkruidbeheersing. Uiteindelijk moet dit onderzoek

Bedrijven en ondernemersstrategie zijn ook erg verschillend. Het is dé uitdaging om ervaringskennis te delen. De bijeen-

adviezen opleveren voor onder andere de onkruidbeheersingsstrategie, de vruchtwisseling, het beheer van braak en

komst op Landgoed Mariënwaerdt was een goede oefening; wordt vervolgd!

groenbemesters en rijafstandkeuze. Het onderzoek loopt tot en met 2005

Bel voor meer informatie Sander Bernaerts: 06 26 54 41 06

Bel voor meer informatie Wijnand Sukkel: 03210 29 13 75

