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Agenda

• Update Living Lab Agro-Ecologie en Biologische Landbouw

• Voorstelling van projecten rond agro-ecologie en bio:
• De Kriekelaer Bram kriekels

• Overzicht werking CCBT Carmen Landuyt (CCBT)

• Graanboeren met Natuur Myriam Dumortier (INBO)

• Koffiepauze

• Partridge Project Korneel Verslyppe



Update LLAEBIO



Studiedag Leerkrachten Secundair Onderwijs
Aanleiding:

• Vraag vanuit koepel katholiek landbouwonderwijs om een inspirerende
introductiecursus te geven aan leerkrachten omdat AE opgenomen is in de 
leerplannen 1ste en 2de graad. 

Doel:

• Leerkrachten inspireren rond AE en tonen hoe dit in de praktijk reeds wordt
toegepast binnen verdienmodellen. We willen dat ze die boodschap meenemen
naar hun leerlingen. 



Voor posters en teeltfiches van de projecten die dag: Demodag Proefplatform 
Agro-Ecologie te Hansbeke - PPAE Hansbeke

https://www.ppaehansbeke.be/nl/agenda/demodag-proefplatform-agro-ecologie-te-hansbeke


Break-out rooms
Plantaardige productie Dierlijke productie Tuinaanleg



Beschikbaarheid materiaal

• Leerkrachten zijn op de hoogte gebracht van beschikbaarheid opnamen en 
presentaties van het inspiratiemoment op www.llaebio.be

• Materiaal is ook via link op KlasCement te bereiken

http://www.llaebio.be/


Reacties Leerkrachten



Vervolgtraject

• LLAEBIO richt werkgroepje op rond AE in onderwijs. Samen met 
enkele partners werken we een activiteit uit.

• LLAEBIO staat ter beschikking van de leerkrachten en anderen uit het 
onderwijs om vragen te beantwoorden. We spreken ons netwerk aan 
om zo goed mogelijk een antwoord te bieden.

• LLAEBIO volgt de WG AE en BIO in onderwijs mee op 



Werkgroepjes Activiteiten

Activiteit Eerste overleg
Systeemdenken 14/okt VM
Bundelen info speciefieke 
thema's 4/okt NM
Communicatie 7/okt VM
Expertise in beeld 8/nov NM
Transitie en rol motivatie 7/okt NM
Reportage Vlaamse pioniers 18/okt NM
Onderwijs Nog te bepalen

In het eerste overleg zullen we het 
hebben over wat het werkgroepje als 
doel van deze activiteit wil bereiken en 
hoe ze dit ingevuld zien.

Indien anderen nog willen 
aansluiten, stuur gerust een mail 
naar llaebio@ilvo.vlaanderen.be !

mailto:llaebio@ilvo.vlaanderen.be


Gezocht: nieuwe coördinator LLAEBIO



Voorstelling projecten partners



CSA De Kriekelaer

• Gezond uit eigen grond!



Bram Kriekels

• 29 jaar

• Bachelor in agro-biotechnologie

• Komt niet uit landbouw familie

• Start onderneming 2019



Wat is CSA? 

• CSA = Community Supported Agriculture

– “Landbouw gedragen door de gemeenschap”

• Gebaseerd op principe van coöperaties

• Men koopt een “oogstaandeel” in het bedrijf

• Klant krijgt wekelijks oogstaandeel uitbetaald in oogst.

• Klant deelt mee in risico’s maar ook in successen



CSA De Kriekelaer

• Groenteteelt 

– +/- 40 soorten groenten

– Biologisch teelt

– Voorjaarsgroenten / zomergroenten / najaar groenten

– Oogstseizoen: April tot en met begin december



CSA De Kriekelaer

• Wijnbouw 

– 3 soorten druiven op Keizel

• Gamais / Pinot Blanc / Auxerrois

– 1 druif in Alken: Pinot Noir

– Stille witte wijn / mousserende witte wijn

– 1ha op keizel + 1ha op Alken

• +/- 4300 stokken/ha

– Niet biologisch wel zo goed in harmonie met natuur



CSA De Kriekelaer

• Paddenstoelen 

– 3 soorten

• Shiitakes / Eryngii / Oesterzwam / 

• Mycotopia wordt opgenomen in CSA

– Verkoop via CSA formule – toevoeging aan wekelijks pakket

– Leveren aan lokale horeca / groentewinkels / particulieren



CSA De Kriekelaer

• Veeteelt 

– Soort vee: Wagyu

– Momenteel kleine veestapel 

• 28 runderen en 7 kalveren

– 2021 uitbreiden door aankoop Wagyu stier

– Samenwerking met Delaet & Vanhaver te Antwerpen



Samenwerking met Tandem vzw

• Tandem: 
– Voorziening voor mensen met een beperking

• 1x per week
– 8 personen met 2 begeleiders

– Licht onderhoud werk

– Helpen met oogst, veld zuiver maken,…



Biologische land- en tuinbouw
Onderzoek en kennis

CCBT = Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt
Carmen Landuyt, coördinator CCBT
carmen.landuyt@ccbt.be
25 juni 2021

mailto:Carmen.landuyt@ccbt.be


Strategisch Plan Biologische Landbouw

2018-2022
“Samen naar meer en betere biologische 
landbouw”

• Omschakeling
• Onderzoek en innovatie
• Ketenwerking
• Sensibilisering consument



Vlaams 

BioKennisNetwerk

Samen kennis ontwikkelen
mét en voor

een sterke biologische sector



Vlaams onderzoeks- & kennisnetwerk 
biologische landbouw en voeding



Afstemmen en samenbrengen van actoren

• Vergroten draagvlak bio onderzoek 
• Organisatie aansturing bio onderzoek
• Optimale benutting onderzoekscapaciteiten
• Stimuleren ontsluiting en doorstroming 

onderzoeksinformatie en –resultaten



Vlaams Onderzoeks- & kennisnetwerk biologische 
landbouw & voeding



kennisuitwisseling tussen boeren



coördinatie en financiering van bio praktijkonderzoek
+ communicatie van kennis naar boeren



platform voor bio onderzoek 
2
6

https://www.nobl.be/sites/default/files/onderzoeksstrategie%20biolandbouw%20en%20voeding_2018_2022.pdf#overlay-context=nl/node/3


Onderzoeksstrategie

 Vanuit een visie: Biolandbouw als basis van een agro-ecologisch voedingssysteem
 Biologische productiewijze en verwerking

 Eerlijke handel

 Aangepaste consumptiepatronen

 Lokale productie en consumptie

 Minder voedselverspilling

 Onderzoeksdoelstellingen:
 Bio landbouw versterken, door inzichten te verwerven in robuuste agro-voedingssystemen

 Begrijpen en wetenschappelijk onderbouwen van bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit, 
dierenwelzijn, gezondheid, … voor de verduurzaming van de landbouw en de 
maatschappij in zijn geheel

 Aanpak en aansturing
 Vraaggestuurd

 Systeemgericht

 Co-creatief



Sectorspecifieke BBN :

 Pluimvee

 Melkvee

 Vleesvee

 Groenten korte keten

 Groenten lange keten

 Akkerbouw

 Geiten

 Kleinfruit

 Varkens

 Bloemen

Andere sectorgroepen:

 Vakgroep Biofruit

 TC Beschutte teelten

Biobedrijfsnetwerken: 
landbouwers samenbrengen en helpen bij 

uitwisselen van ideeën, kennis en ervaringen 

An Jamart      Laura Van Vooren









 Kennisnoden uit verschillende sectoren 
zichtbaar

 Soms sectoroverschrijdend: 

ontdekken kennisvragen over sectoren heen

 Samen met CCBT en/of NOBL worden 
kennisnoden vertaald naar onderzoeksvragen



Platform van actoren (onderzoekers, overheid, sector, kennisnetwerken,…) 
met als doel 

 het versterken van het landbouwonderzoek

 Het versterken van de kenniscirculatie ten voordele van de biologische 
landbouw in Vlaanderen. 

Focus op:

 Fundamenteel-toegepast onderzoek

 EU onderzoek

Coördinatie:

 Lieve De Cock, ILVO

NOBL: Netwerk Onderzoek Biologische 
Landbouw & voeding



 INAGRO, groenten, akkerbouw, veehouderij

 PCG, beschutte teelten en kruiden

 Pcfruit, pit- en steenfruit, kleinfruit

 Proefbedrijf Pluimveehouderij, pluimvee

 Proefcentrum Pamel, kleinfruit

 Proefcentrum Sierteelt

 PIBO campus, akkerbouw

 Proefstation voor de groenteteelt, kleine teelten

2 grote taken:
 Coördinatie praktijkonderzoek

 Communicatie naar praktijk

CCBT: koepel bio-onderzoek 
in 8 praktijkcentra



8 praktijkcentra met een afdeling voor bio

Inagro: 
• Roeselare
• Bio akkerbouw en groenten
• Biologisch proefbedrijf
• Afdeling bio met 10 personeelsleden
• Voorlichting: Lieven Delanote
• Onderzoekscoördinatie: Joran Barbry

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=DUmbQ9dYoJg&feature=emb_logo


8 praktijkcentra met een afdeling voor bio

PCG: 
• Kruishoutem
• Bio beschutte teelten
• Kruiden en innovatieve gewassen
• Voorlichting: Stefanie De Groote
• + kantoor CCBT!



8 praktijkcentra met een afdeling voor bio

pcfruit: 
• Sint-Truiden
• Pitfruit en kleinfruit
• Directeur proeftuin: Jef Vercammen
• Voorlichting: Renske Petré



8 praktijkcentra met een afdeling voor bio

Proefcentrum Pamel: 
• Roosdaal
• Kleinfruit en aardbeien
• Volledig biologisch!
• Onderzoekscoördinator: 

Sam Neefs



8 praktijkcentra met een afdeling voor bio

Proefcentrum Sierteelt: 
• Destelbergen
• Biologische snijbloemen
• Liesbet Blindeman



8 praktijkcentra met een afdeling voor bio

Proefstation voor de Groenteteelt: 
• Sint-Katelijne-Waver
• Kleine teelten
• Sander Fleerakkers



8 praktijkcentra met een afdeling voor bio

Proefbedrijf Pluimveehouderij: 
• Geel
• Leghennen
• Ine Kempen



8 praktijkcentra met een afdeling voor bio

PIBO Campus vzw: 
• Tongeren
• Akkerbouw
• Damien Xhonneux



 Coördinatie praktijkonderzoek bio landbouw

 Oproep, opvolging en evaluatie CCBT-projecten

 Inventariseren noden inzake praktijkonderzoek 

 Afstemming met NOBL, Biobedrijfsnetwerken, sector en praktijkcentra

 Uitbreiden kennisnetwerk biologische landbouw

 Zoeken naar projectmogelijkheden en financiering

 Communicatie onderzoeksresultaten + groepsvoorlichting

 Op maat van de boer

 BIOpraktijk: maandelijkse nieuwsbrief

 Website met archief en databank

 Samenwerking met Nederland: bioKennis

 Studiedagen, studiereizen, opleidingen, …

Wat doet CCBT?



 Sinds 2010

 1 personeelslid 

 Raad van Bestuur

 5 directeurs van proefcentra

 10 telers of telerverenigingen

 Overheid

 Voorzitter = Bart Naeyaert, gedeputeerde voor landbouw van povincie
West-Vlaanderen

 Financieel

 Departement Landbouw & Visserij (Strategisch Plan Bio Landbouw)
 Werking vzw (± € 80,000)

 Onderzoeksprojecten (± € 250,000, recent! voorheen ± € 100,000!)

Structuur CCBT vzw



 8.677 ha bio of 1,4 % van het landbouwareaal

 1 op 2 bedrijven: ≤ 5 ha
 veel kleinschalige tuinbouw

 met verkoop via korte keten, bv CSA (community supported
agriculture)

 45 telers ≥ 50 ha (= 48% van het totale bio areaal)

Doelpubliek: Vlaanderen



Boeren

Biobedrijfsnetwerk, 
technisch comité of 

vakgroep

ProefcentrumCCBT

Proefcentrum

CCBT

Probleem/vraag

Indienen projectvoorstel

Verslaggeving

BIOpraktijk

Evaluatie + toewijzing
project

4

Evaluatie

PROJECT

Ontwikkelen 
projectvoorstel

CCBT projecten 



Basisvoorwaarden: 

• Lid van CCBT

• Onderzoek op bio-percelen 
en/of bio-dieren

• Basiswerking bio

Sinds 2020 ± € 250.000 
(voorheen € 100.000):

• voor ± 10 projecten

• Clusters plant, dier & fruit

• 2-jarige projecten

Toekenningsprocedure CCBT-projecten 

Sector (Biobedrijfsnetwerk/Technisch Comité/Vakgroep/…): Vraag/probleem 

 

ontwikkeling projectidee 

  

Proefcentrum: uitwerken projectvoorstel en aftoetsing budgetverdeling binnen cluster 

 

Projectvoorstel  

  

Expertenvergadering CCBT: toetsing criteria 

Eventueel: aanpassing projectvoorstel 

 

      Advies 

 

Raad van Bestuur CCBT 



2021-2022

 Optimalisatie aubergineteelt: rassenkeuze en belang van geënte planten 

(PCG)

 Ecoploegen of niet kerend: organische stof tot nadenken (Inagro)

 Combinatieteelten: mogelijkheden in de biologische bloementeelt (PCS)

 MELOSUN: biologische openluchtteelt van diverse types meloen (PSKW)

 Op weg naar bioplanten kleinfruit (Proefcentrum Pamel)

 Mogelijkheden voor Bokashi en beperkte periode van onderbegroeiing met 

groenbemesters als mineralenbron bij pitfruit (pcfruit)

 Klimaatrobuuste ruwvoederproductie (Inagro)

 Alternatieve ontwormingsmiddelen voor biologische leghennen (ILVO)

Voorbeelden CCBT-projecten



Projectverslagen



 Vulgariserende verslagen 
CCBT-projecten

 BIOprakijk
 Maandelijks, digitaal en gratis
 Bijdrages vanuit ruimer onderzoek
 Voor alle bioboeren en 

geïnteresseerden
 Blijft beschikbaar op BIOpraktijk.be
 > 1300 abonnees (stijgende)
 > 2300 webbezoeken per maand

 Nieuwe media: filmpjes, Twitter, …
 Bv Aardvlooien uitgevlooid

Communicatie

https://www.youtube.com/watch?v=p0FMityp9lU


Communicatie



Communicatie



Communicatie



HITLIJST artikels BIOpraktijk 2020

1. Valse meeldauw, voornaamste probleemziekte bij bramen
2. Waar vind je kwalitatief bio plantgoed?
3. Emelten, ritnaalden, aardrupsen... wat vreet er aan mijn 

gewas?
4. Mogelijkheden van Esparcette, een vergeten vlinderbloemige
5. Laat je niet verrassen door de taxuskever!
6. Planten beschermen tegen koolvlieg
7. Kunstmatig drogen van gras voor meer DVE
8. Waar vind ik een goede mechanische handzaaimachine?
9. Hoe scoren handzaaimachines in het veld?
10. Geïntegreerde biologische aanpak van wortelvlieg
11. De CSA-robot - mechanische onkruidbestrijding in 

biologische beddenteelt wordt een stuk eenvoudiger (2020)



 Verzameling van al het nederlandstalig
onderzoeksnieuws voor bio

 ‘Kennisbank’ met zeer veel info

Organic Farm Knowledge
 https://organic-farmknowledge.org/

 Verzameling van EU onderzoeksnieuws voor bio

 Met automatische vertaling

bioKennis.org

Samenwerking in communicatie



Wat nog meer?

 Tweejaarlijks Netwerkdag ‘Techniek in bio tuinbouw’

 ‘Boer Bricoleur’: leer lassen en/of zelf machines bouwen!

 Jaarlijkse studiereis (Tech&Bio Valence, buitenlandse bedrijfsbezoeken)

 Opleidingen

 Zoeken naar naar projectmogelijkheden en –financiering
 Demoprojecten en Operationele Groepen
 Ook voor fundamenteel-toegepast onderzoek

 Input voor adviesplatforms

 Vlaams en Europees kennisnetwerk

 WG bio in onderwijs

 WG Vertaling buitenlands onderzoek naar Vlaamse praktijkbrochures

 …



Netwerkdag ‘Techniek in bio tuinbouw’

 https://www.youtube.com/watch?v=Lnd_c-55uH8

 Derde editie was op 18 september 2018, op CSA De Klepper in 
Wolvertem

 Vierde editie in september 2022, op Aardevol in Tongeren

 Innovatieprijs voor bioboeren! (Winnaar 2018: Alex Floré!)

https://www.youtube.com/watch?v=Lnd_c-55uH8


Wat nog meer?

 Netwerkdag ‘Techniek in bio tuinbouw’

 ‘Boer Bricoleur’: leer lassen en/of zelf machines bouwen!

 Jaarlijkse studiereis (Tech&Bio Valence, buitenlandse bedrijfsbezoeken)

 Opleidingen

 WG bio in onderwijs

 WG Vertaling buitenlands onderzoek naar Vlaamse praktijkbrochures

 Zoeken naar naar projectmogelijkheden en –financiering

 Ook voor fundamenteel-toegepast onderzoek

 Input voor adviesplatforms

 Vlaams en Europees kennisnetwerk

 …



Boer Bricoleur

 Voor meer autonomie en machines op maat!

 Interreg-project

 Cursussen ‘leren lassen voor bio boeren’

 Frankrijk: l’Atelier Paysan

 Cursus: bouwen van de ‘chtitbine’

 Facebookgroep

 Bricoleursweek: van elektrische rolstoel tot wiedbed

https://www.tvoost.be/programmas/plattelandspret-plattelandspret-afl-5-2019-74789
https://www.facebook.com/BIOpraktijk/videos/381917622447338/
https://www.youtube.com/watch?v=8MLFqTVJb1w&feature=emb_logo


Boer Bricoleur

 Frankrijk: l’Atelier Paysan

 Voor meer autonomie en machines op maat!

 Interreg-microproject + Operationele Groep

 Facebookgroep

 Bricoleursweek 1-5 nov 2021: van elektrische rolstoel tot 
wiedbed



Wat nog meer?

 Netwerkdag ‘Techniek in bio tuinbouw’

 ‘Boer Bricoleur’: leer lassen en/of zelf machines bouwen!

 Jaarlijkse studiereis (Tech&Bio Valence, buitenlandse bedrijfsbezoeken)

 Opleidingen

 WG bio in onderwijs

 WG Vertaling buitenlands onderzoek naar Vlaamse praktijkbrochures

 Zoeken naar naar projectmogelijkheden en –financiering

 Ook voor fundamenteel-toegepast onderzoek

 Input voor adviesplatforms

 Vlaams en Europees kennisnetwerk

 …



 Denemarken

 Noord-Frankrijk

 Duitsland

 Tech&Bio (Zuid-Frankrijk): september 2021!

 Verslagen steeds beschikbaar op BIOpraktijk.be!

Studiereizen



 Denemarken

 Noord-Frankrijk

 Duitsland

 Tech&Bio (Zuid-Frankrijk)

Studiereizen



 2020

 Bouw zelf je GPS-sturing

 Starten met de teelt van bio kleinfruit

 Ombouwen van rolstoel naar elektrisch wiedbed

 Webinars mechanisatie

 2021

 Bricoleursweek: wiedbed bouwen! (november 2021)

Opleidingen



Meedoen?

• Abonneer je op BIOpraktijk!

• www.biopraktijk.be



Contact

NOBL – Lieve De Cock
lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be
TEL +32 (0)9 272 23 52

CCBT – Carmen Landuyt
carmen.landuyt@ccbt.be
TEL +32 (0)9 331 60 85

BBN –An Jamart
an.jamart@bioforumvl.be
TEL +32 (0)487 90 51 05

mailto:lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be
mailto:carmen.landuyt@ccbt.be
mailto:an.jamart@bioforumvl.be


BEDANKT!
Vragen?



Graanboeren Met Natuur
Myriam Dumortier (INBO)



Partridge Project
Korneel Verslyppe (Boerennatuur)



Aankondigingen Partners







Avansa Vlaamse Ardennen-Dender | Agro-ecologie 
op het veld (avansa-vlad.be)

https://avansa-vlad.be/activiteiten/agro-ecologie-op-het-veld


Wil je je werk voorstellen in een volgende LLAEBIO 
Draait Door?

Organiseer je een activiteit rond agro-ecologie of 
biologische landbouw?

Laat het ons weten op:
llaebio@ilvo.vlaanderen.be



Bedankt!


