
    

                                                                                            Praktijk Netwerk BIO2                                                                     

                                     

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. 
 Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ( EZ) is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland 

 

BIO2 naar een duurzame biologische fruitteelt 
 

Praktijknetwerk looptijd van 1 december 2012 tot 1 december 2014  

 

Doel en missie 

Doel is om te komen tot een CO2- en energieneutraal kleinfruitbedrijf. Benadering vanuit diverse 

oogpunten. Teelthandelingen en hun invloed op de CO2 footprint van het gewas en van het gehele 

bedrijf. Niet alleen op gewasniveau, maar het gehele systeem telt mee. Daarnaast energiebesparing op 

het bedrijf.  

De bedrijven worden doorgelicht op energie en CO2. We richten ons op praktische oplossingen en 

maatregelen. Bijvoorbeeld, wat veroorzaakt de verschillen tussen de bedrijven? Wat kost mechanische 

onkruidbestrijding, bodembewerkingen en teelthandelingen? Te nemen maatregelen leiden tot een 

energie- en CO2-neutraal bedrijf. Het gaat om praktische toepasbaarheid en tegelijkertijd om 

vernieuwingen. We stellen handvatten op voor CO2 en energie om daarmee de biologische teelt nog 

duurzamer te maken. 

 

Activiteiten 

- Soil & More heeft CO2 footprints gemaakt van de deelnemende bedrijven, tevens van de onderdelen 

bemesting en overkapping 

- Inzoomen op onderdelen: bemesting, klaverbeheer, bodemgebruik, overkapping, dieselgebruik etc 

- Energiebesparing is aan bod gekomen in de verschillende bijeenkomsten  

- Uitwisseling deelnemers en uitvoerders ‘Boer en klimaat’, akkerbouw 

- Gedurende twee jaar vijf bijeenkomsten. 2014 open dag 

- Twee demo-bedrijven: De Ring (Harald Oltheten) en Fruitweelde (Elze-Lia Visser) 

 

Deelnemers 

- De Ring te Oud Sabbinge, Harald en Margreeth Oltheten (kruisbes, rode bes, braam, framboos, pruim) 

- Fruitweelde te Ingen, Elze-Lia Visser (braam, framboos, pruim, kers, mini-kiwi) 

- Noorderbos te Tiendeveen, Edo Biewinga en Maria Buitenkamp (blauwe bes)  

- Hof Reigersberg te Nieuw- en Sint Joosland, Rens Davidse (zwarte bes), tevens aanvrager 

- Peter bij de Vaate te Zoetermeer (diverse soorten kleinfruit) 

- Erik Aalbers te Winssen (rode bes, framboos, pruim en kers), tevens aanvrager 

 

Uitvoerders 

DLV Plant, Gerjan Brouwer. Adviseur biologische fruitteelt 

Soil & More, Joris van der Kamp. CO2 footprint  

Louis Bolk Instituut, Bart Timmermans, Willemijn Cuijpers. Onderzoek biologische fruitteelt en bodem 

Prisma fruittelersvereniging. Vereniging van biologische fruittelers  

 

Meer informatie 

Gerjan Brouwer DLV Plant, g.brouwer@dlvplant.nl, 06-53375103 


