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Kennis op Maat project Gewasdivers telen 

 

De achteruitgang van de biodiversiteit en toename van extreem weer maken de noodzaak voor weerbare 

productiesystemen urgent. Het streven betrokken partijen is dat er in 2030 een weerbaar planten- en teeltsysteem is 

én een sterke verbinding tussen land- en tuinbouw en natuur.  

Akkerbouwers, Let’s Talk bio, brancheorganisaties in de plantenteelt (BO-akkerbouw), Groen, Grond Infra/loonwerk 

(Cumela) en in de biologische sector (Bionext), het praktijkcluster Agro van CIV Groen en het groen MBO- en HBO-

onderwijs hebben de handen ineen geslagen om gewasdivers telen meer onder de aandacht te brengen. Er wordt veel 

onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van o.a. strokenteelt, mengteelten en pixelteelt. Wat betekent het voor de 

telers, voor de mechanisatie en wat de kosten en de baten? Dit project draagt bij aan de doorvertaling van de 

onderzoeksresultaten naar de dagelijkse landbouwpraktijk en het onderwijs.  

Dit Kennis-Op-maat project is gestart op 1 september 2021 en loopt tot en met 31 augustus 2023 en wordt 

gefinancierd door het ministerie van LNV. Voor de verdiepende activiteiten wordt samengewerkt met Land & Co. 

 

 

  

Stuurgroep 

Gewasbescherming 



Agenda 2022 

10 - 13 jan | Biokennisweek aanbod gewasdivers telen  
Terug te kijken workshops:   

- Strokenteelt, iets voor jou?  

Opname workshop 60 - Strokenteelt ook iets voor jou  

- De praktijk van gewasdiversiteit: vanuit ervaringen naar de toekomst  

Opname workshop 28 - ervaring strokenteelt   

25 mei | HBO studenten - masterclass op de Boerderij van de Toekomst in Lelystad 

HBO-studenten Akkerbouw worden ontvangen op de Boerderij van de Toekomst om in de praktijk te onderzoeken 

wat strokenteelt eigenlijk is. Onderdeel van deze dag is een presentatie over de laatste onderzoeksresultaten, enkele 

veldopdrachten én het maken van een eerste strokenteeltplan. Meer info via m.van.bree@civ-groen.nl 

30 mei | Kennisdag Bodem en Water provincie Flevoland - Meerpaal Dronten 13- 17 uur 

Studenten, docenten, ondernemers en medewerkers zijn van harte welkom bij de jaarlijkse Kennisdag Bodem en 

Water van de provincie Flevoland. De Kennisdag geeft nieuwe inzichten en bruikbare handvatten voor het 

optimaliseren van de dagelijkse praktijk binnen de mogelijkheden van de eigen percelen. Hoe borgen we de kwaliteit 

van de bodem in een tijd waarin het klimaat een minder stabiele factor is? Met inspirerende workshops over het 

vergroenen van het middelenpakket en strokenteelt. En ervaringen met de projecten Beter Benutten Stikstof en 

Groene draad in het klimaat. Meer info op Actieplan Bodem & Water Flevoland (bodemenwaterflevoland.nl), 

aanmelden via info@bodemenwaterflevoland.nl.  

31 mei | Future Farming & Food Experience op de Boerderij van de Toekomst in Lelystad 

NPPL en Boerderij van de Toekomst in Lelystad organiseren de ‘Future Farming & Food Experience’. Laat je 

inspireren over hoe jouw bedrijf er uitziet in 2030 en wat er met de nieuwste technologie nu al kan! Akkerbouwers, 

loonwerkers, studenten en docenten zijn (op aanmelding) welkom op deze dag, waarbij alle nieuwste 

onderzoeksresultaten bekeken én ervaren kunnen worden. Informatie en aanmelden via Future Farming & Food 

Experience - Precisielandbouw voor alle telers (proeftuinprecisielandbouw.nl). Hele schoolklassen kunnen zich 

melden via m.van.bree@civ-groen.nl 

23 juni | Biovelddag 2022 proeftuin Agroecologie en Technologie in Lelystad (13.30 – 19 uur) 

Studenten, docenten, ondernemers en medewerkers van akkerbouw, veeteelt en loonbedrijven zijn van harte 

welkom. Mechanisatiebedrijven zullen hun nieuwe machines demonstreren en zaadbedrijven de nieuwste rassen 

presenteren. In het veld kunnen bezoekers gewasdiverse teelttechnieken met eigen ogen zien. Strokenteelt, 

mengteelten en agroforestry staan naast de rassenproeven letterlijk in het veld. Daarnaast staan op een centraal 

veldplein marktkramen met bedrijven die actief zijn op alle mogelijke manieren in de biologische landbouwsector. 

Meer informatie: Biologische Velddagen | BioAcademy 

De bovenstaande activiteiten worden aangevuld met een netwerkevent voor strokenteelt-ondernemers waar 

praktische kennis uitgewisseld kan worden en speeddate-event waar ondernemers en studenten elkaar kunnen 

ontmoeten. Deze twee zijn alleen toegankelijk voor genodigden.  

24 juni | Studiedag stuurgroep gewasbescherming proeftuin Agroecologie en Technologie in Lelystad 

De stuurgroep Gewasbescherming organiseert de bijscholing voor docenten dit keer in Lelystad. Met onder andere 

aandacht voor basisstoffen en biologische praktijken voor de gangbare teelt. 
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14 sept | Masterclass Strokenteelt 

In deze masterclass krijg je inzicht in de resultaten van strokenteelt: gelijkblijvende arbeid, met bestaande 

mechanisatie en een stabielere opbrengst met een hoge biodiversiteit. Uiteraard komen ook de knelpunten aan de 

orde. De masterclass wordt georganiseerd door Maria van Boxtel (Land & Co) in samenwerking met Dirk van 

Apeldoorn (WUR onderzoeker strokenteelt), Hemus en ERF. Voor de masterclass kom je bijeen op het 40ha grote 

strokenteelt perceel van ERF in de Noordoostpolder. Aanmelding via Masterclass strokenteelt | BioAcademy 

Okt – dec | Verdiepende cursus strokenteelt in regio Flevoland  

De doelgroep van deze cursus zijn docenten en trainers/bedrijfsadviseurs. De vierdaagse training wordt verzorgd door 

Dirk van Apeldoorn, WUR onderzoeker strokenteelt, met inbreng van Jaco Burgers, Dirk van de Weert, Theo Heijboer 

en Roy Michielsen, ERF en begeleiding van Maria van Boxtel, Land & Co. De dagen worden gespreid gegeven tussen 

begin oktober en eind december. Aanmelding via Training Strokenteelt regio Flevoland - BioAcademy 

6 okt | Landelijke MBO-docentendag Akkerbouw en Loonwerk op de Floriade, Almere 

Alle docenten Akkerbouw en Loonwerk zijn welkom voor een rondleiding op Utopia. Op deze plek vind je landbouw 

met bomen, struiken en vaste planten. Van akker tot stadsgroen. Tussen de bomen staan theekruiden en vindt 

strokenteelt plaats met akkerbouwgewassen, zoals wortels en uien. Daarna gaan we in gesprek wat deze vormen 

van landbouw vragen van de mechanisatie van een ondernemer. En hoe we dit soort nieuwe vormen van akkerbouw 

verwerken in het lesprogramma. Meer info en aanmelden bij m.van.bree@civ-groen.nl 

13 okt | Robotiseringdag Delphy, De Peel 1, 5411 VD Zeeland (Noord-Brabant) 

Voor alle geïnteresseerden, maar met speciaal event voor Cumela-ondernemers. De activiteiten op de 

Robotiseringdag worden voor de Cumela-ondernemers aangevuld met een presentatie van Dirk van Apeldoorn 

(WUR onderzoeker strokenteelt) over de technologische uitdagingen bij gewasdivers telen.  Aanmelding en meer 

info: Robotiseringsdag 13 oktober 2022 - Delphy   

Dec – maart | Verdiepende cursus strokenteelt in regio Zeeland  

De doelgroep van deze cursus zijn docenten en trainers/bedrijfsadviseurs. De vierdaagse training wordt verzorgd 

door Dirk van Apeldoorn, WUR onderzoeker strokenteelt, met inbreng van Jaco Burgers en Tim Moerman, onder 

begeleiding van Maria van Boxtel, Land & Co. De dagen worden gespreid gegeven tussen begin december tot eind 

maart. Aanmelding via Training Strokenteelt regio Zeeland - BioAcademy 
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