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ASTRID MA

Bart Geraets runt samen met zijn vader Hans 
en moeder Riny een biologisch vollegronds-
groentebedrijf. Op zo’n 20 hectare grond 
telen ze pompoenen, aardappelen, wortelen, 
tuinbonen en uien. 

‘Ooit zijn we begonnen met bieten en 
mais’, vertelt Geraets. ‘Al doende heb ik 
geleerd welke teelten het meest rendabel zijn. 
Daarbij let je niet alleen op saldo’s, maar ook 
op mogelijkheden voor afzet en duurzaam-
heid voor de bodem.’

Ieder jaar in de winterperiode gaat de 
familie Geraets om de tafel met adviseurs van 
afzetpartners om het teeltplan te optimalise-
ren. ‘Er ligt geen draaiboek klaar voor biolo-
gisch boeren. Niemand kan je vooraf vertel-
len welke soorten het best renderen op jouw 
grond en de afzetpartners worden je niet op 
een presenteerblaadje aangeboden. Daarom is 
een oriëntatiebijeenkomst voor ondernemers 
die voornemens zijn om te schakelen naar bio-
logisch ook zo belangrijk.’

In 2000 besloten Hans en Riny Geraets om 
te schakelen naar biologisch. ‘We wilden niet 
mee in de schaalvergroting en als biologisch 
ondernemer opereer je veel meer in een niche-
markt’, vertelt Bart Geraets. ‘De markt voor 
biologische varkenshouderijen was destijds 
moeizaam, vandaar dat we de overstap naar 
groenten maakten.’

Bart Geraets stapte in 2015 in de maat-
schap. ‘In het begin was het vooral wennen 
aan de andere manier van telen. Bovendien 
was het belangrijk de juiste bemesting onder 
de knie te krijgen, omdat je als als biologisch 
teler gedurende het jaar nauwelijks kunt bij-
sturen. Je moet je bodemvruchtbaarheid dan 
ook op orde hebben voordat je begint. Daar-
naast is het continu zoeken naar de meest 

optimale vruchtwisseling. Hiervoor werken 
we samen met een biologisch melkveehouder 
uit de buurt. Zo staan onze pompoenen op zijn 
grond en telen wij gras voor hem.’

Het realiseren van voldoende afzet is vol-
gens Geraets het lastigste in de opstartfase. 
‘Iedereen zegt dat biologisch ‘hot’ is en dat 
er voldoende vraag is, maar je moet hier toch 
je weg in zien te vinden. Het wereldje is klein 
en wil je als serieuze partner gezien worden, 
moet je snel een netwerk opbouwen. Het is 
echter de moeite waard, want het is een prach-
tige sector om in te werken omdat je zo inten-
sief met je product en de bodem bezig bent.’

ORIËNTATIEBIJEENKOMST
Ondernemers die van plan zijn om te scha-

kelen naar biologisch en benieuwd zijn naar 
de ervaringen van Geraets zijn uitgenodigd 

om naar de oriëntatiebijeenkomst te komen 
op donderdag 20 september om 19.30 uur op 
het biologisch groentebedrijf van de familie 
Geraets aan de Leukerweg 2 in Baexem. Naast 
een rondleiding over het bedrijf zal Bart zijn 
ervaringen delen en kunnen er natuurlijk vra-
gen gesteld worden.

‘Biologisch ondernemen is pionieren. 
Daarom is het fijn om met ondernemers die je 
voor zijn gegaan te sparren.’ Aanmelden voor 
de bijeenkomst kan door een e-mail te sturen 
naar acuperus@arvalis.nl. 

Op 27 september vindt een bijeenkomst 
plaats in Noord-Limburg, 4 oktober in Zuid-
Limburg. Volgende week hierover meer. De 
oriëntatiebijeenkomsten zijn een initiatief van 
Vereniging BioLogisch Limburg i.o. en worden 
mogelijk gemaakt vanuit het Europees land-
bouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

‘Biologisch boeren is pionieren’

Bart Geraets: ‘Je moet snel een netwerk opbouwen.’  Foto: Maartje van Berkel 

‘Het was belangrijk de 
juiste bemesting onder 
de knie te krijgen’
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Kennismaking tussen LLTB-regio 
Zuid-Limburg en Stein en Heerlen
Het bestuur van LLTB-regio Zuid-Limburg gaat maan-
dag 17 september op bezoek bij de gemeente Stein om 
kennis te maken met het nieuwe college. Een zelfde 
soort bijeenkomst staat ook op het programma op 
19 september met de gemeente Heerlen. LLTB-leden 
mogen onderwerpen aandragen voor dit overleg. Dit 
kan door contact op te nemen met bestuurslid George 
Salden via (06) 227 307 16 voor Stein en Peter Erkens 
(06) 512 288 36 voor Heerlen. Een mailtje sturen mag 
ook: regiozuid@lltb.nl. 

Zelf fruit plukken in Roggel, Belfeld 
en Puth tijdens Fruitplukdagen
De landelijke Fruitplukdagen staan voor de deur. 
Tientallen fruittelers in heel Nederland openen hun 
boomgaarden en landwinkels voor bezoekers, die zelf 
fruit mogen plukken. Drie LLTB-leden doen mee aan 
de Fruitplukdagen. Vandaag (zaterdag 8 september) 
kan geplukt worden bij Fruitbedrijf Heijnen in Roggel 
(Roligt 7), morgen (zondag 9 september) bij Fruitbe-
drijf Van Cleef in Belfeld (Meelderbroekweg 2, nabij 
de Broekstraat 25) en op zaterdag 15 september bij 
Cultura Fruit in Puth (Keldenaar 1). 
� u www.defruitigste.nl

Gasterij Bergerbaan in Sevenum 
viert eerste lustrum met open dag
Gasterij Bergerbaan van de familie Versteegen uit 
Sevenum bestaat vijf jaar en houdt daarom morgen (9 
september) open dag van 11 tot 17 uur. Zij biedt op een 
laagdrempelige manier activiteiten aan ouderen aan. 
Bergerbaan is uitgegroeid tot een volwaardig bedrijf 
waar inmiddels twee dagbestedingsgroepen voor 
ouderen naast elkaar draaien.
� �u www.bergerbaan.nl

Demomiddag ‘Bodem en Plantver-
sterking’ bij Seuren in Lottum
Bij Seuren Rozenkwekerijen aan de Grubbenvorster-
weg 44 in Lottum vindt 19 september de demomiddag 
‘Bodem en Plantversterking’ plaats. De organisatie is 
in handen van Delphy en Hessel Marketing & Commu-
nicatie. De demomiddag wordt gehouden in het kader 
van de projecten ‘Duurzame teelt, gezonde producten’ 
en ‘Levende Bodem’. De proeven die zijn aangelegd 
bij Seuren hebben betrekking op de teelt van kruiden, 
rozen en groenbemesters. Ook zijn er demonstraties 
van diverse werktuigen waarmee een zaai- of plantbed 
kan worden voorbereid, gericht op het behoud van het 
bodemleven. Aanmelden kan door een e-mail te sturen 
naar: m.joosten@delphy.nl.

Fiscale voordelen van box III maximaal benutten
DANIËLLE FERON-ROEBROEK

Ondernemers opereren voor de inkomsten-
belasting in box I (eenmanszaak of maat-
schap/vof) of II (BV). Het is echter goed als 
ondernemers zich realiseren dat er soms een 
alternatieve mogelijkheid is.

 
Bewustwording van die keuzemogelijk-

heid is dan de eerste stap. ‘Met name bij lang-
durige verpachting en/of verhuur van bedrijfs-
opstallen en gronden – en vooral als er geen 
intentie meer is om de betreffende zaken 
nadien weer binnen de onderneming te gaan 
gebruiken – bestaat de mogelijkheid om jaar-
lijks belasting te betalen over een vastgesteld 
fictief rendement van het vermogen en niet 
over de werkelijke inkomsten daarvan’, vertelt 
Arno Janssen, makelaar bij Arvalis. 

‘Hoe hoger de inkomsten van het vermo-
gensbestanddeel zijn, des te groter het moge-
lijk fiscaal voordeel wordt.’

Deze mogelijkheid biedt box III. Als deze 
keuzemogelijkheid zich aandient, is het 
belangrijk om goed na te gaan wat netto het 
meeste rendement oplevert. Hierbij zijn zaken 
als het afschrijvingspotentieel dat er mogelijk 
nog is, jaarlijkse onderhoudskosten, huur of 
pachtdruk en btw van invloed. 

Janssen: ‘Ook de waarde van de desbetref-
fende onroerende zaak is van belang. In box 
III wordt namelijk een fictief rendement over 
het vermogen berekend waarover belasting 
betaald dient te worden.’

TOESLAGRECHTEN
Een andere belangrijke vraag die onder-

nemers zich moeten stellen, is wat de gevol-
gen zijn voor de benutting van toeslagrech-
ten. ‘Om inzicht in eventuele mogelijkheden 
te krijgen, adviseer ik de ondernemer om de 
bedrijfsadviseur en/of accountant een uiteen-
zetting te laten maken van de exacte huidige 

bedrijfssituatie en toekomstplannen.’
Bijkomend voordeel van de overstap is dat 

ook de zorgen over een eventuele afschaffing 
van de landbouwvrijstelling (herwaardering) 
voor die onderdelen van tafel zijn. ‘Niet iedere 
ondernemer heeft namelijk de mogelijkheid 
om bij almaar stijgende prijzen van land-
bouwgrond telkens weer een herwaardering te 
realiseren in de jaarrekening.’

FEITEN OP EEN RIJ
Niet altijd zal er een actief advies volgen 

uit een inventarisatie van de mogelijkheden. 
‘Bij Arvalis vinden we het echter belangrijk 
dat ondernemers de feiten goed op een rij heb-
ben en de mogelijkheden begrijpen, zodat, 
wanneer deze zich aandienen, de mogelijke 
fiscale voordelen niet verloren gaan.’ 

Vragen? Neem contact op met Arno Jans-
sen, makelaar bij Arvalis via (06) 22974711 of 
ajanssen@arvalis.nl. 

GENDAA
ZONDAG 9 SEPTEMBER
 • LLTB-regio Zuid-Limburg. Oogstdankviering met 

als thema ‘Buitengewoon (be)leven’. Vanaf 11 
uur bij het bedrijf van familie Petit, Cortenbach 2 
in Voerendaal. Aansluitend is er een wandeling 
in de omgeving en een familiebarbecue. 

 • Gasterij Bergerbaan. Open dag in het kader van 
het eerste lustrum. Van 11 tot 17 uur. Adres: Op 
den Bergen 6 te Sevenum. 

DONDERDAG 13 SEPTEMBER
 • Netwerk Agrarische Vrouwen. Jaarsymposium met 

het thema ‘Vrouwenkracht bundelen’. Sprekers 
zijn onder meer Bert Overbeek en Willemien Ko-
ning. Afsluiting met een netwerkborrel. Locatie: 
Ons Boerenerf in Nederweert-Eind. 

ZONDAG 16 SEPTEMBER
 • LLTB-regio Midden-Limburg. Oogstdankviering 

met als thema ‘Buitengewoon (be)leven.’ De 
viering start om 11 uur en vindt plaats bij Goertz 
Plantproducts BV aan de Veestraat 20 in Maria 
Hoop. Na de viering is er gelegenheid de campus 
voor seizoensarbeiders te bekijken. 

BioLogisch?!
De Vereniging BioLogisch, die de biolo-
gische land- en tuinbouw in Limburg wil 
stimuleren, houdt oriëntatiebijeenkomsten. 
In de aanloop daarvan vertelt bioboer Bart 
Geraets uit Baexem over zijn ervaringen.


