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1. Wat heb ik aan werkzaamheden gedaan? 
Verschillende teeltmethoden op hun bijdrage aan de bodemkwaliteit met elkaar 

besproken. 
Kuilen gegraven en aan de hand daarvan bodemkwaliteit beoordeeld  o.a. in 

groenbemester tussen aspergeplanten en groenbemestermengsel op het 
huisperceel. 

Verschil in groeiwijze groenbemester (bladramanas) in aspergeperceel proberen te 
achterhalen. 

 
2. Wat doet dit bedrijf aan biodiversiteit en verlaging uitstoot? 

Telen van groenbemester tussen de aspergeplanten. 
Telen van groenbemestermengsels als nateelt. 
Aanbrengen van bladcompost op looppaden tussen aardbeienbedden. 
Aanwezigheid houtige windsingels en houtwallen. 
Peter is bewust bezig met keuze grondbewerking om bodemkwaliteit te sparen. 

 
3. Wat zijn je observaties? 

Peter is een kundige teler met veel kennis en ervaring met name ook over de bodem. 
De huidige marktpartijen dwingen hem om zijn kwaliteiten als tuinder niet volledig te 

kunnen ontwikkelen. 
Peter gebruikt inzichten van de biologisch dynamische landbouw op zijn bedrijf. Hij 

heeft veel aandacht en zorg voor de bodem en het optimaal laten groeien van zijn 
gewassen met de hulp van o.a. bio-stimulanten. 

Op de Vennenhof staan veel bijenvolken, die o.a. zorgen voor de bestuiving van de 
aardbeien. De bloeiend groenbemesters op het bedrijf zijn een ideale drachtplanten 

voor de bijen. 
 

4. Wat zou je anders doen? 
Met zijn kennis en hart voor de bodem en natuurlijk telen, overwegen  of 
omschakelen naar biologisch telen mogelijk is. 
Het teeltplan van het bedrijf zo inrichten, dat je meer arbeidsspreiding krijgt 
waardoor Peter langer voeling houdt met zijn grond. 

 
5. Wat heb je geleerd?, wat neem je mee? 

Aanbrengen van mulchlaag op looppaden teeltbedden. 
BD kalender raadplegen voor gunstige tijden voor bepaalde werkzaamheden op  
het land.  
Wanneer ik vragen heb over het toepassen van bio-stimulanten etc., zou ik deze aan 

hem willen stellen. Ik ben ook nog benieuwd naar, hoe Peter aanvoelt wat een plant 
nodig heeft. 



 

6. Wat zou je verder willen onderzoeken? 
Laatse punt van vraag  5. 


