Biobedrijfsnetwerken

Biobedrijfsnetwerken 2015
Overzicht verschillende netwerken
Sinds 2015 behoren de Biobedrijfsnetwerken tot de kerntaken van BioForum
Vlaanderen (daarvoor werden ze door de Vlaamse overheid ondersteund als apart
project). De formule om boeren en tuinders in sectornetwerken te verenigen met de
onderzoekswereld wordt in beide kampen op groot enthousiasme onthaald.
Hieronder geven we een kort overzicht van waar de verschillende
Biobedrijfsnetwerken zich in 2015 mee hebben beziggehouden.
Een langer jaarverslag volgt later en wordt beperkt verspreid.

Biobedrijfsnetwerk Vleesvee
 14 september: we brachten we met het Biobedrijfsnetwerk Vleesvee een
bezoek aan het Overhekerhof, een Nederlands biologisch opfokbedrijf. We
bekeken afzet, voederteelt en de economische kant van het verhaal.
 18 november: Melkvee-, vleesvee- en geitenhouders kwamen samen bij
Milagrow voor de studiedag "Bio, Bodem & Veehouderij". Er werd gekeken
naar de 6 elementen waar je naar moet kijken voor de bodemvruchtbaarheid
(bodemstructuur, waterhuishouding, chemie, organische stof, beworteling en
bodemleven). Daarnaast keken we ook naar het grasklaverbeheer en ten
slotte namen we aan de hand van de bodemcheck onze eigen bodem onder de
loep.
 2 december: We bespraken tijdens het Biobedrijfsnetwerk Vleesvee de
lopende en nieuwe CCBT-projecten die relevant zijn voor vleesveehouders.
Daarna keken we naar de AMS-boekhouding voor vleesvee en zochten we
manieren om ook kengetallen op te kunnen nemen in de boekhouding. We
bespraken ook "Bio in beeld", een project waarbij 7 biovleesveehouders
werden geïnterviewd. Tot slot stelden we een planning op voor 2016.

Biobedrijfsnetwerk Melkvee
 3 maart
 18 november: Melkvee-, vleesvee- en geitenhouders kwamen samen bij
Milagrow voor de studiedag "Bio, Bodem & Veehouderij". Er werd gekeken
naar de 6 elementen waar je naar moet kijken voor de bodemvruchtbaarheid
(bodemstructuur, waterhuishouding, chemie, organische stof, beworteling en
bodemleven). Daarnaast keken we ook naar het grasklaverbeheer en ten
slotte namen we aan de hand van de bodemcheck onze eigen bodem onder de
loep.
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Biobedrijfsnetwerk Akkerbouw- en groenten
 24 maart: We brachten een bezoek aan 't Bioplekske, een CSA-boerderij waar
Jeroen Bockx bioboer is. Hoofdthema was teelt in koepels/tunnels. Daarnaast
stelden Inagro en PCG voor welke oplossingen er voor kleinschalige
groentetelers zijn om biologisch plantgoed in de korte keten te vinden.
 7 juli: We hadden een Biobedrijfsnetwerk groenten bij Romuald Wille, een
bioboer aan de andere kant van de taalgrens. We gingen daar dieper in op de
mogelijkheden van bodembedekkingen in de strijd tegen onkruid .
 15 juli: Bioboeren die leveren in de lange keten kwamen samen op 't
Livinushof. Naast een bedrijfsbezoek bespraken we ook de resultaten uit de
interviews "Bio in beeld". Dit project zocht uit wat boeren gelukkig en minder
gelukkig maakt. Vooral arbeid kwam als thema uitgebreid aan bod.
 25 augustus: Bioboeren met afzet in de korte keten kwamen samen op 't
Uilenbos. Naast een bedrijfsbezoek bespraken we ook de resultaten uit de
interviews "Bio in beeld". Dit project zocht uit wat boeren gelukkig en minder
gelukkig maakt. Vooral arbeid kwam als thema uitgebreid aan bod.
 1 december: Bioboeren uit de korte keten konden op de Plukboerderij een
workshop biologisch witloof telen voor kleinschalige telers komen volgen. Er
werd gekeken naar teelt en forcerie.
 2 december: Tijdens een bezoek aan veiling Biovibe leren kleinschalige telers
die een deel van hun afzet via de lange keten kwijt willen waar ze op moeten
letten.
 14 december: Inagro en PCG stellen hun teeltkalender voor en bioboeren
wisselen onderling hun ervaring uit met rassen.

Biobedrijfsnetwerk Kleinfruit
 18 februari: bijeenkomst aardbeitelers
 23 februari: kleinfruittelers komen samen om het te hebben over
bioplantgoed voor houtig kleinfruit.

