
BIOinspiratie   
                       DAG

4 juli 2019

UITNODIGING 

WUR | Open teelten locatie Vredepeel,   Vredeweg 1c   5816 AJ Vredepeel
4 juli 2019 - aanvang 12:30 uur



Uitnodiging Programma
Laat u informeren en inspireren over diverse onderwerpen en  
thema’s, die in de biologische landbouw aan de orde zijn op de 
eerste BIOinspiratie DAG op de locatie van WUR | Open Teelten 
in Vredepeel
 

Kennis opdoen over actuele onderwerpen en thema’s, die zowel 
voor de biologische boeren, boeren in omschakeling, maar ook voor 
gangbare boeren relevant en interessant zijn. De wereld om ons 
heen veranderd namelijk snel. Zorg dat u op de hoogte bent!

Deze dag is één van de intiatieven van BioLogisch Limburg. Een 
netwerk van biologische ondernemers in de provincie Limburg, die 
de biologische land- en tuinbouw wil stimuleren en professional-
iseren. Hiervoor werken we samen op het vlak van afzet, kennis en 
belangenbehartiging. Via het POP-3 project “ Biologische landbouw 
op de kaart” wordt met name gezorgd voor kennisontwikkeling en 
kennisdeling onder zowel biologische als gangbare landbouwers. 

meer info over BIOinspiratie DAG en deelnemende bedrijven:  
www.biologischlimburg.com

We nodigen u, zowel binnen als buiten de provincie Limburg, graag 
uit en wensen u een leerzame en inspirerende dag toe onder het 
genot van een drankje en diverse biologische hapjes. 

BioLogisch Limburg
WUR I Open Teelten
Arvalis
Land&Co

4 juli 2019 - 12:30 tot 19:00 uur

12:30	 Inloop	met	koffie	en	thee	en	bezoek	aan	bedrijvenmarkt 
 

13:00 Opening: Biologische landbouw inspireert! door:
 Wijnand Sukkel, WUR | Open Teelten en  
 Johan Tielen, vollegrondsgroente teler 

13:45 Rondgang langs diverse proeven en demonstraties 

16:30 Bezoek bedrijvenmarkt met o.a. workshop SKAL

18:00 Terugblik met John Janssen, BioLogisch Limburg,  
 Hubert Mackus, Provincie Limburg en Léon Faassen, LLTB 
 

19:00 Sluiting

Onderwerpen geleide rondgang op biologisch bedrijf: 
 

• Onkruidbestrijding - inzet van machines en robots 
 

• Management en timing onkruidbestrijding  

• Beheersing ziekten en plagen - aardappelteelt als voorbeeld 

• Nieuwe voedergewassen 
 

• Optimale organische stof voorziening en eisen goede compost 

• NKG versus ploegen in relatie tot bodemkwaliteit 

• Natuurinclusieve landbouw en biodiversiteit 
 

door WUR | Open teelten


