
9.00 -14 uur Symposium ‘Wegwijs in de biologische regels’. Voor adviseurs en erfbestreders: de wijzigingen in 
de biologische regelgeving met ingang van 1 januari 2022. Opgave via:                   www.
bioacademy.nl/aanbod/symposium-over-omschakelen-voor-erfbetreders

SKAL, Biohuis, BioAcademy

BioVelddag  START
Zonder deelnemers en sponsors, geen BioVelddag! Kijk op www.
biovelddagen.nl 
wie er mee doet | met video en podcasts. 

www.biovelddagen.nl

14.00 - 18.30 uur
doorlopend

Veldplein, Proef en 
Demovelden

Bedrijfspresentaties en mechanisatiebedrijven 

14.00 uur
BASIS, Peen

Machine 
Veldworkshop 

Presentatie van de ervaringen met het gebruik van de aardappelrooier/uienlader voor 
oogsten vanaf vaste rijpaden en de Robotti. Beide machines worden gebruikt op de 
Boerderij van de Toekomst. 

Bram Veldhuisen,  Koen Klompe,                
Boerderij van de Toekomst

14.15 uur
BASIS, Peen

Machine Robot 
Demo, Trabotyx

Trabotyx is een zelfrijdende, mechanische onkruidbestrijdingsrobot voor in de rij. Dit 
prototype bewerkt 360 meter per uur.

Tim Kreukniet, Trabotyx

14.30 uur
BASIS, Peen

Veldpresentatie
Bodemverdichting        
& Bewerking

Onderzoek naar de invloed van rijpaden op de bodemverdichting in relatie tot de 
opbrengst. Hoe werkt de grondbewerking door op de rugvorm en bodemstructuur in 
peen? 

Derk van Balen, Maria  Franca 
Dekkers, Kris Huizinga,                        
Erik Reijnierse | WUR Open teelten

14.45 - 15.15 uur Contact moment 
SKAL

SKAL-inspecteurs zijn aanwezig om met u in gesprek te gaan. Heeft u vragen of 
suggesties? Kom langs in de grote tent en spreek ons aan. 

Stichting SKAL Biocontrole

15.00 uur
DEMOVELD IV

Velddemo 
Biofrezen

Demo over nut en gebruik biofrees om oppervlakkig en effectief groenbemesters of 
grasklaver weg te frezen. Een vergelijking van 4 frezen.

Sander Bernaerts (Naturim) met 
Maschio, Vlaming Group, Weevers, 
Kramer

15.15 uur
VELDPLEIN, 
Agrifirm stand 
DEMOVELD IV

Veldpresentatie 
groenbemesters

Welke effecten hebben groenbemesters op het bodemleven? 
Welke groenbemester past wanneer? Hoe haal ik zoveel mogelijk rendement uit mijn 
groenbemester? We leggen het u graag uit in deze veldpresentatie.

BioTeam Agrifirm

15.30 uur
AGROFORESTRY

Veldpresentatie
Onderzoek naar 
agroforestry

Uitleg en eerste resultaten agroforestry proeven Lelystad: meten van effecten bomen 
op o.a. biodiversiteit, microklimaat en gewasopbrengst. Welke tips en ondersteuning 
biedt WUR ondernemers die met agroforestry aan de slag willen gaan? 

Maureen Schoutsen, Sanne van 
Leeuwern, Lennart Fuchs, Rien van 
der Maas, WUR-Open teelten

15.30 uur 
Veldplein 
GROTE TENT

Veldpresentatie
Bioplant: 
groeiende markt?

Biologische akkerbouwers slaan de handen ineen en richten een eigen landelijke 
vereniging op. De nieuwe voorzitter gaat in gesprek met Michaël Wilde (Bionext) over 
de belangrijkste marktontwikkelingen

Voorzitter Bioplant,                           
Michaël Wilde - Bionext

15.45 uur
DEMOVELD I 

Machine Demo
Treffler TF
Eco-Mix Culter
Kvick-Finn

De Treffler TF650 lijkt op een ‘normale’ cultivator maar is een Treffler die het hele jaar 
inzetbaar is en met normale beitels de grond open breekt en met 16cm ganzenvoeten 
wordt het groen met hoge capaciteit doorgesneden.
De Eco-Mix Culter, Imants spitmachine, een nieuw model die ondiep werkt voor een 
(levende) bodem.  Slimme combinatie met woeler voor de machine, die in één werkgang 
direct zaaien mogelijk maakt.
Kvick-Finn is een perfecte combi van minimale bodembewerking en mechanische 
onkruidbestrijding. Een allround machine geschikt is om wortelonkruiden aan te pakken, 
als resistente onkruiden en vraagt weinig vermogen, vanaf 80 pk. De machine leent zich 
ook voor stoppelbewerking, voor het bewerken van groenbemester, het aanleggen van 
valse zaaibedden, en het scheuren van grasland.

Christoffel den Herder, 
Ceres met Jos Pelgrom,                         
Man@Machine
Imants en Martin Heerema,                 
Agri-Biosolutions 

16.00 uur
Strokenteelt 

Veldworkshop
Strokenteelt

Hoe en waarom strokenteelt? Praktische teeltervaringen met stroken en 
onderzoeksresultaten van WUR-Open teelten. Welke strokenbreedte hanteer je, hou 
je voldoende natuurlijke vijanden in de insectenpopulatie? Bewerken, bemesten en 
beregenen: hoe doe je dat in stroken? Wat zijn slimme gewascombinaties tegen ziektes 
en plagen?

Dirk van Apeldoorn,                                
WUR Open teelten
Roy Michielsen, ERF BV
Maria van Boxtel, Land & Co

16.30 uur
Veldplein 
GROTE TENT

Veldworkshop
Kringlooplandbouw

Naar 100% Kringlooplandbouw in combinatie met 100% biologisch? Mogelijkheden en 
onmogelijkheden voor de toekomst. De mineralen en energiereserves raken op, naar 
een self-supporting systeem is een must maar krijgen wij de biologische kringloop 
rond? Als voorbeeld een berekening van de Boerderij van de toekomst

Ruud Hendriks, Warmonderhof

16.45 uur Neutkens 
zadendemo

Veldpresentatie 
biodiversiteit

Biodiversiteit maximaliseren, een kwestie van experimenteren? De zoektocht naar 
zadenmengsels met grotere diversiteit en kwaliteit.   

Pim Clotscher en Sander Bernaerts, 
Neutkens Zaden ,

17.00uur
Agrico aardappeldemoveld

Veldworkshop 
Robuuste 
aardappelen

In schimmeljaar 2021 was een goede bescherming tegen phytohpthora essentieel. 
Resistente rassen hadden een voordeel, maar bleven ze overeind? Wat zijn de nieuwe 
ontwikkelingen in het biologische rassenpakket?

Niels Heining-Bionext, Agrico 
BioSelect , Jan- Eric Geersing               
Potato Specialist

17.15 uur
Veldplein 
GROTE TENT

Veldworkshop
Lekker Lupine

Lupine: het gouden boontje van de toekomst van Nederlandse bodem’ over de 
biologische teelt van het eiwitrijke gewas in balans met de afzet. 

Marieke Laméris en Linda Calciolari, 
Lekker Lupine samen met teler           
André Jurrius 

17.45 uur Toast moment 5 jaar BioAcademy en meer dan 15 jaar BioVelddag, een toast waard! BioVelddag Team BioAcademy

vanaf 
17.45 - 19.00 uur |Veldplein

Samen genieten in het veld van een drie-gangen BioVeldmaaltijd verzorgd door de Strandhoeve
De maaltijd is dit jaar ALLEEN op reservering vooraf! Reserveer de maaltijd vooraf via www.biovelddagen.nl

19.15 uur
After Diner Demo
ROLSCHOFFEL DEMOVELD II

Machine demo
Rolschoffel  
Feldklasse.  
Cultivator 
Kvick-Finn

De roterende schoffel van Feldklasse snijdt door de grond en verwijdert onkruid heel 
precies. Door innovatieve technologie tot wel 1,5cm dicht bij het gewas. Perfect dus 
voor smalle rijen.

Christoffel den Herder,                       
Ceres met Feldklasse 

After Diner Demo
WIEDEG 
DEMOVELD III

Machine demo 
Wiedeggen

Demonstratie van diverse varianten wiedeggen: APV,Agronomique, Cura wiedeg 
Horsch, Einböck, Treffler,  Geertsema Wiedeg en Spike Rotor weedereg. De wiedeg 
wordt vaker ingezet als onkruidbestrijder maar ook als korstbreker. Voor welke 
bewerking, de meest geschikte wiedegg wordt vergeleken met nieuwe en beproefde 
varianten.

Christiaan Borkus-Reesink Agri,     
Marco Perdaems, Martin Heerema- 
Agri-BioSolutions, Geertsema, 
Stephan Mencke -Zonna, met 
Christoffel den Herder, Ceres

PROGRAMMA BIOLOGISCHE VELDDAG 23 juni 2022
Ontmoeten, Inspireren & Innoveren
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