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Na de Biobeurs in Zwolle is De Biologische Velddag een jaarlijks 
evenement in het VELD waar de biologische (plantaardige) sector 
elkaar ontmoet. Voor zowel biologische als gangbare telers, 
onderzoekers en voorlichters een prachtige mogelijkheid om in 
een paar uur op de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen en 
resultaten.  

Nieuw dit jaar is een symposium voor biologische 
(melk)veehouders, voorafgaand aan de velddag. Hier komen diverse 
onderwerpen als ruwvoerteelt en voeding aan bod. De dag begint om 
10.15 uur. Na de lunch is er gelegenheid om de velddag te bezoeken. De 
organisatie is in handen van Agrifirm Feed. 

 
Datum: woensdag 24 juni 2015 
Thema: Bodem, Water & Techniek 
Tijd: vanaf 14.00 uur tot 19.00 uur met om 16.30 uur een inhoudelijk 
inspirerend verhaal om tijdens een warme maaltijd over door te praten.  
 
Centrum Biologische Landbouw, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving 
(PPO) van Wageningen UR, Louis Bolk Instituut, Agrifirm en DLV 
organiseren de Biologische Velddag in 2015 in nauwe samenwerking met 
BDEKO en de Biobeurs-organisatie. Onderdelen van de Velddag zijn:  
 

Proefvelden en demonstraties, veldpresentaties en workshops zijn het 
decor van de Biologische Velddag. Hierin wordt kennis, ervaringen en 
resultaten uit onderzoek en praktijk gedeeld. Innovaties en 
Actualiteiten staan hierin centraal. De presentatie van nieuwe rassen 
en demonstratie van mechanisatie als vernieuwde inzichten over 
teeltsystemen en technieken ten aanzien van ‘Bodem, Water en 
Techniek’. 
 
Aanwezige of reeds geplande demo/ proefvelden in 2015: div grasklaver 
mengsels, winterhaver en spelt, zomertarwe, quinoa, phytophthora vrije 
aardappel rassen, soja, groenbemesters, demo beheersmethode 
wortelvlieg, weerbare systemen en strokenteelt, vaste rijpaden en 
alternatieve systemen van grondbewerking en proeven van diverse 
bodemverbeteraars. 
 
Reeds geplande Veldworkshop- thema’s: beoordeling bodemkwaliteit en 
advies verbetering bodemstructuur; rassenproef zomer bak-tarwe; 
resultaten sojateelt; bodem, water & dilemma’s; Bokasi & compost en 
bodemkwaliteit; koppelbedrijven. 
Daarnaast een profielsleuf om letterlijk een kijk in de bodem te nemen! 
 

Voorlopig programma & info: 
www.biologischevelddag.nl 
 

Persuitingen oa: EKOLAND, Nieuwe Oogst, Landbouwmechanisatie, 
Veldpost, en de verschillende landbouwagenda’s 
 

Aanmelding deelname 
Uw aanmelding ontvangen wij graag per omgaande ivm vermelding op 
de website en publicaties via de  pers: en uiterlijk vóór 12 juni 2015 

BIOLOGISCHE VELDDAG 2015 Biologische 

Velddag  
‘Bodem, Water 

& Techniek’ 
24 juni 2015  
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Mogelijkheden deelname Biovelddag, 24 juni 2015, Broekemahoeve 
 

O
p

ti
e Mogelijkheid Beschrijving Kosten  

(excl. BTW) 

A Standplaats met 
marktkraam in het veld 
of schuur (afh van weer) 

Marktkraam van 4 meter lang inclusief dak. 
Rondom de marktkraam in overleg ruimte voor 
demonstratiemateriaal. 

€ 150,- euro 

B Deelname demonstratie 
bewerking (opties in 
overleg) 

Demonstratie grondbewerking werktuig inclusief 
optie D, machine standplaats in het veld 

€ 200,- 
 
*2e: € 50,-/stuk 2e of meerdere werktuigen 50 euro per stuk 

C Pagodetent met 
standplaats in het veld 

Presentatie in pagodetent 4x4 (indien mogelijk bij 
proefveld en/of demo) incl 1 vlaggenmast, 
reclame mogelijkheid en PR. Rondom pagodetent 
in overleg demonstratie ruimte  

€ 425,-  
 
*€100,-korting in 
combi met  B, C, D, 
E of F 

D Machine standplaats in 
het veld 

Ruimte in het veld om machine passief te 
demonstreren, inclusief vlaggenmast en reclame 
mogelijkheid  

€ 150,- 
*2e: € 50,-/stuk 

E Aanleg proef of demo Mogelijkheid tot aanleg van proef of demonstratie 
in het veld. Neem hiervoor contact op met Joost 
Rijk (bedrijfsleider), tel 0320 291 200 

Nader overeen te 
komen 

F Veldworkshop  
(beperkte mogelijkheid) 

Het verzorgen van een inhoudelijk workshop  in 
het veld van circa 30 min met opname in het 
programma incl pr aankondigingen vooraf 

€ 250,-  
 
*€100,- korting in 
combi 

 
Extra faciliteiten/mogelijkheden 
G Extra vlaggenmast Per vlaggenmast € 50, - 
H Vergader ruimte vergaderruimte vooraf of aansluitend een 

groepsbijeenkomst te plannen bij PPO/WUR of CBL 
in overleg 

    
I Posterwand 2 Kuubskisten voor bevestigen posters € 50, - 
 

 
Maatwerk gevraagd? 

Heeft u nog andere wensen en  ideeën voor uw deelname? We bekijken graag samen naar 
mogelijkheden, het resultaat telt! 

 
Neem voor meer informatie hierover contact op met: 
- Joost Rijk PPO 0320 – 291 200:  proef- en demovelden 
- Thieu Verdonschot 06–1344 2679: veld demo- & presentaties 

- Geertje Schlaman 06 215 813 28: algemeen & communicatie 
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Aanmeldingsformulier Biovelddag 2015 
Wij doen graag mee aan de Velddag met de volgende opties: 
 
Optie(s):   
 
Contactpersoon en bedrijfsgegevens 
Bedrijf    
Contact   
Adres    
PC, Plaats   
Telefoon   
Mobiel   
E-mail   
Website    

 
NB vergeet niet uw logo in .jpg formaat mee te sturen!!! 
 
Ondertekening aanmelding 
 
Naam        Datum   Handtekening 

 
  

 
Alle prijzen zijn excl. BTW, bij deelname is inbegrepen: 
o Vermelding op website www.biologischevelddag.nl met link naar uw eigen website 
o Vermelding op de uitnodiging die breed verspreid wordt en programma (indien op tijd aangemeld) 
o Vermelding waar passend en mogelijk in persberichten  
Hoe eerder, hoe meer mogelijkheden!! 
 
Betaling  
Betaling van uw deelname geschiedt via een nota achteraf. Als het factuuradres afwijkend is van het 
contactadres dan graag hieronder het factuuradres vermelden.  
 
Bedrijf 
 
Straat/postbusnummer 
 
Postcode + woonplaats 
 
Aanmelding versturen 
Dit volledig ingevulde formulier uiterlijk vóór 12 juni a.s. inclusief logo, sturen naar: 
velddag@biologischelandbouw.org of per post: Centrum Biologische Landbouw, Bronsweg 22, 8222 RB 
in Lelystad  

Graag tot ziens op de BIO Velddag 2015! 


