
Duurzame teelt, gezonde producten Limburg 

Rozenkwekers, vaste plantenkwekers, boomkwekers, groente– en  

aardappeltelers en fruittelers aan de slag met een gezonde bodem en  

weerbare planten  

Wat levert deelname aan dit project op? 

• Kennis van uw eigen grond 

• Concrete handvatten ter verbetering van uw 

percelen en jaarlijks 4 uur coaching bodemver-

betering  op uw eigen bedrijf 

• Oplossingsrichtingen voor knelpunten zoals aal-

tjes, bodemmoeheid, grondgebonden schim-

mels en structuurproblemen 

• Inzicht hoe uw grond gezond te houden op de 

lange termijn 

• Uitwisseling van ervaringen met collega onder-

nemers. Ook tussen bijeenkomsten door kunt u 

elkaar en begeleiders vragen stellen in de 

whats app groep.   

• Vliegtuigvlucht over uw eigen perceel  

• Bij aanvang project kunt u een bodemmonster 

laten nemen 

Voor wie? 

• Groentelers, telers van aardappelen en 

asperges; 

• Fruittelers  

• Vaste planten kwekers en rozentelers  

• Boomkwekers 

Uit de provincie Limburg  



Wat kunt u verwachten? 

• Tijdens de projectperiode van 3 jaar: 4 bijeen-

komsten per jaar over bodemverbetering en 

plantversterking.  Bijeenkomsten waarin de 

praktische toepasbaarheid van de kennis voor-

op staat 

• Samen met een groep collega-ondernemers  in 

uw regio gaat u aan de slag met uw plan voor 

de bodem en vergroting van de plantweerbaar-

heid. Er wordt ook gekeken hoe gezamenlijk in 

een regio aan bodemverbetering gewerkt kan 

worden. 

• Tijdens enkele bijeenkomsten wordt aandacht 

besteed aan het stimuleren van de biodiversi-

teit en de rol die natuurlijke vijanden kunnen 

spelen in de kwekerij 

• Met de check listen in de cursusmap kunt u zelf 

aan de slag met de beoordeling van uw bodem, 

de ontwikkeling van een bedrijfsnatuurplan en 

organische stof balans.   

• Profilering van u als deelnemer via de ontwik-

kelde website en de twee  demodagen  

Deelname? 

Het project start in het najaar 2017 en loopt tot 

begin 2020.  Bent u groenteteler, teler van aard-

appelen en asperges, fruitteler,  vaste planten 

kweker, rozenteler of boomkweker?  In de pro-

vincie Limburg? Dan kunt u deelnemen aan het 

project.  

Kosten voor deelname: €250,- per jaar (Excl. 

21% BTW)   

Deelnemen of meer informatie? Mail naar 

m.joosten@delphy.nl of bel 0411-652525 of 

Hans Smeets:, H.Smeets@delphy.nl,  06- 

51335936  


