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Inhoud 

‘Boer als buur’ 

• Wie is ERF 

• Teeltcyclus en belang van de bodem 

• Voedselveiligheid 

• Wat vragen wij van u 

• Contact 
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ERF: van bioland tot stadsran d 

• Afkorting voor Exploitatie Reservegronden 
Flevoland 

– Grond met toekomstige bestemming woningbouw 
of natuur. 

– ‘Van bioland tot stadsrand’ 

– Rond steden Almere, Lelystad en Zeewolde 
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 15 verschillende gewassen 

ERF in één oogopslag 

 8,3 miljoen euro omzet 

 1.850 hectare biologische grond tijdelijk in beheer 

 8 vaste medewerkers 

 7 bedrijfslocaties in Flevoland 
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Doelstellingen ERF 

• Beheer van reservegronden 
 

• Biologische producten bereikbaar en 
betaalbaar maken voor grote groep 
consumenten. 
 

• Hightech biologische landbouw, niet 
alleen voor ERF, maar voor de hele 
branche. 
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ERF teelt 15 verschillende gewassen 

6 miljoen porties 
erwten 

 

 
15 miljoen porties 
aardappelen 

7 miljoen porties 

rode bieten 

 

7 miljoen broden 

10 miljoen porties 
spruiten 

300 duizend 
pompoenen 

1 portie = 200 gram 
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Gewasopbrengst in KG en EUR per ha 

Gewas KG-opbrengst 
per ha 

EUR-opbrengst 
per ha 

Erwten 5.800 kg (29.000 porties) EUR   5.500 

Aardappelen 35.000 kg (175.000 porties) EUR 10.000 

Rode Bieten 50.000 kg (250.000 porties) EUR 10.000 

Tarwe 7.000 kg (14.000 broden) EUR   2.750 

Spruiten 15.000 kg (75.000 porties) EUR 17.500 

Pompoenen 10.000 stuks EUR   7.500 



- 8 - 

Percelen in beheer bij ERF 

Kievitsweg, situatie 2017 
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Percelen in beheer bij ERF 

Tureluurweg, situatie 2017 
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Teeltcyclus – najaar 
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Teeltcyclus - voorjaar 

Bron: Louis Bolk Instituut 
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Teeltcyclus - zomer 
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Teeltcyclus - najaar 

Bron: Louis Bolk Instituut 
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Teeltcyclus 

december – maart 
• Bodem in herstel en rust 
• Grondbewerking en 

bemesting 
• Afleveren producten in 

opslag 
 

 
april – juni 
• Zaaien, poten en 

planten van gewassen 
 

 

juli – augustus 
• Gewasverzorging 
• Oogst industriegroente 
• Voorbereiding teeltplan 

volgend jaar 
 

 

september - oktober 
• Oogst granen, groenten 

en aardappelen 
• Zaaien van 

groenbemesting voor 
herstel en stikstof 
 

 

november - december 
• Grond klaar maken voor 

winter en volgende teelt 
(ploegen) 

• Nieuwe pachtcontract 
per 1 november 
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Schade en risico voor ERF 

• De bodem is de basis voor 
een goede gewasproductie. 
– Het rijden op percelen met 

zware machines voor 
bijvoorbeeld sondering zorgt 
voor structuurschade. 

– Structuurschade resulteert in 
slechte of geen gewasgroei 
op de betreffende plek. 
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Certificering voor voedselveiligheid en 
biologische teelt 

• Voor het waarborgen van 
voedselveiligheid is ERF GlobalGAP 
gecertificeerd. 

• Global GAP gaat over risicobeheersing in 
bedrijfsvoering 

• Voor de biologische teelt is ERF 
gecertificeerd via SKAL 
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Schade en risico voor ERF 

• Om voedselveiligheid te 
waarborgen moeten 
gewassen schoon zijn 
– Gewasvreemde materialen, 

zoals metaal, hout of plastic 
geeft grote problemen in 
verdere keten. 

– Vondst van gewasvreemde 
materialen kan resulteren in 
grote claims. 
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Schade bij een Recall 

• Kosten voor recall worden 
verhaald op veroorzaker. 

• Veroorzaker is verantwoordelijk 
voor vervolgschade (bij 
consument). Hier is geen 
verzekering voor. 

• Recall heeft grote invloed op 
imago van (biologische) 
landbouw 
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Kortom 

ERF produceert een natuurproduct 

• Afhankelijk van de klok van de natuur 

• Dit betekent dat er piekmomenten zijn met bijvoorbeeld 
ploegen, bemesten en oogsten 

• Dit kan overlast geven, we vragen hiervoor begrip. 
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Wat vragen wij van u 

Initiatiefnemers: 

• Kies voor onderzoek het juiste moment in het seizoen om 
schade en dus extra kosten te beperken. 

• Betreed percelen in beheer bij ERF alleen met toestemming. 
Eventuele schade wordt in rekening gebracht. 

Buren: 

• Houd rekening dat naast uw perceel biologisch voedsel wordt 
geproduceerd dat aan strenge eisen moet voldoen. 

• Zwerfvuil en bouwafval in voedsel kan grote gevolgen hebben 
voor ERF en dus ook voor u.  
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Contact 

Roy Michielsen 
Stafmedewerker ERF 
Email: roy@erfbv.nl 

Telefoon: +31 6 100 322 14 

 
Website: www.erfbv.nl  

mailto:roy@erfbv.nl
http://www.erfbv.nl/
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Tot slot: 

• We zijn buren maar ook bondgenoten 

• ERF is samen met Flevolandschap initiatiefnemer in het 
provinciaal programma nieuwe natuur. 

• Samen werken we aan meer integratie tussen landbouw, 
natuur en stad in het project Noorderwold. 
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Dank u voor de aandacht 


