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Wie is BioVerbeek?
BioVerbeek is een modern biologisch tuinbouw-
bedrijf in Velden. We leveren producten aan na-
tuurvoedingswinkels en supermarkten in bin-
nen- en buitenland. Het is voor ons een heel 
bewuste keuze om op biologische wijze kom-
kommers, paprika’s en tomaten te telen. ‘Biolo-
gisch’ is in essentie slim omgaan met alles wat 
leeft. Als je goed zorgt voor de natuur, zorgt die 
ook goed voor jou. Dit oeroude principe gaat 
bij ons hand-in-hand met het toepassen van 
de allernieuwste teeltinzichten en technieken. 
Bij de teelt zijn chemische bestrijdingsmidde-
len, kunstmest, substraatteelt en kunstmatige 
belichting taboe. BioVerbeek zet in op biodi-
versiteit, het resultaat: een eerlijk, gezond en 
kwalitatief hoogwaardig vers-product, waarin 
je direct de natuur proeft! 

De noodzaak  
van verduurzaming
De vraag vanuit onze klanten om fossielvrije 
biologische groenten te leveren, wordt steeds 
groter. Dit dwingt ons om hierin mee te gaan 
om de continuïteit van ons bedrijf te waar- 
borgen. Daarnaast vinden we het zelf ook be-
langrijk om als bedrijf te verduurzamen. Met de 
geplande installatie van de Biomeiler kan er 
voldoende duurzame energie worden opge-
werkt om het gasverbruik van BioVerbeek tot 
het minimale te beperken. Door de realisatie 
van de Biomeiler kunnen wij als BioVerbeek een 
bijdrage leveren aan de gezamenlijke klimaat-
opgave die we hebben en gaan we mee in de 
toekomstige verplichtingen die de overheid 
aan bedrijven gaat opleggen. BioVerbeek wil 
nog duurzamer de toekomst in gaan om het 
bedrijf vitaal te houden. 
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Muldersweg 11
5941 MX Velden
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1 november 2019   |   Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 
De genoemde maatregelen zijn onder voorbehoud.

Champost

Compost komt terecht op
armere gronden

Natuurmaaisel Koeien-/varkensmest

De verrijking van grond zorgt voor
gezonde en weerbare plantengroei

Menging en compostering  
in afgesloten ruimte

Biomeiler verwarmt water voor  
opwarming kassen, afgekoeld water  

gaat weer terug naar Biomeiler



BioVerbeek heeft een meedenkgroep samengesteld met mensen uit de 
buurt om te luisteren naar de wensen en belangen in het proces van de 
realisatie van de Biomeiler. Samen met de meedenkgroep hebben we 
de thema’s (zoals geur en natuur) die leven in de omgeving in beeld 
gebracht en onderzocht welke maatregelen we hiervoor kunnen nemen. 
Hierdoor willen wij de Biomeiler realiseren op de meest passende manier 
voor alle betrokkenen. Onderstaand een overzicht van de thema’s en de 
maatregelen per thema. Ga voor meer informatie over deze thema’s naar: 
www.bioverbeek.nl/bedrijfsontwikkelingen

 Natuur
• WKK’s alleen in nood nodig, hierdoor  

substantieel minder stikstofuitstoot
• Fijnstof en stikstof wordt eruit  

gewassen door dubbel biobed en  
twee luchtwassers

• Dassentunnel onder de weg
• Integratie in natuur en bevorderen  

van biodiversiteit door voedselbos, 
bloemenmengsels, vleermuiskasten  
en steenuilenkasten

 Infrastructuur
• Verplichte rijrichting via Zwart Water 
• De onverharde Rietweg zal verhard en/of 

verbreed worden
• Er is een verkeersonderzoek uitgevoerd
• BioVerbeek gaat samen met andere partijen 

onderzoeken of ze samen oplossingen 
kunnen bieden om het woongenot van de 
buurt en de veiligheid van weggebruikers  
te handhaven en mogelijk te verbeteren

 Geluid
• De Biomeiler is geheel overdekt
• Houtsingel aan Rietweg verbreden
• Installatie in het midden van het gebouw
• Inpandig laden en lossen en voornamelijk 

overdag
• Energiezuinige ventilatoren en daardoor  

de meeste stille variant
• Zorgen voor onderdruk, hierdoor kan geluid 

moeilijk tegen de druk in verplaatsen
• Buitenmuren van geluiddempend materiaal
• Er wordt een zandwal aan de zuidzijde van  

het gebouw aangelegd
• De ingang voor het lossen hebben we van  

de huizen afgedraaid

 Delen
 BioVerbeek wil graag iets teruggeven aan de 

buurt. Er zijn verschillende mogelijkheden 
genoemd die nog nader onderzocht moeten 
worden in overleg met de buurt, namelijk:

• Postcoderoosproject voor zonnepanelen  
op het dak van de Biomeiler

• Compost geven aan de buurt
• Warmtelevering middels  

warmtenet aan de buurt

 Landschap/Horizon
• Houtsingel aan Rietweg verbreden 

(zandweg richting Schandelo 65A) 
• Keuze voor een plat dak en de spanten aan de  

buitenzijde te plaatsen om het gebouw minder  
hoog te maken

• Donkergroen afwerken
• 1 meter verdiepen waardoor de Biomeiler 8 meter  

hoog wordt, 1 meter hoger dan de nok van de kassen.  
De Biomeiler wordt 70 m breed x 90 meter lang

• Groen begroeide zandwal aan zuidelijke zijde

 Keuze voor de Biomeiler
 In de zoektocht naar oplossingen om onafhankelijk van fos-

siele energie te worden, hebben we in de afgelopen jaren 
meerdere wegen verkend en met elkaar vergeleken om tot 
de meest passende oplossing te komen. Hierbij hebben we 
rekening gehouden met de gevolgen voor de buurt (infra-
structuur, geur, etc.). Elk alternatief heeft gevolgen en deze 
hebben we met de meedenkgroep besproken.

 Geur
• Twee luchtwassers en dubbel biobed
• Biobed filter van wortelhout voor elimineren van geur
• Overcapaciteit van luchtwassers en biobed
• Ammoniak voor 99% uitgewassen
• Alle activiteiten zijn overdekt/inpandig
• Door onderdruk kan lucht alleen via de luchtwassers  

en het biobed naar buiten zodat het wordt gefilterd



Aanslui(ng op rijksweg

Zwart Water

LEGENDA 
Vastgestelde maatregelen: 

Zwart 
Maatregelen aangedragen  
door BioVerbeek

Groen
Maatregelen aangedragen  
door de meedenkgroep

Maatregelen die nog verder 
onderzocht worden

Criteria Aardwarmte Ondiepe Zonne- Houtketels Biomeiler
  Aardwarmte collectoren 

Vervanging aardgas  JA NEE NEE JA JA
90 tot 100%

Energieprijs NEE NEE NEE JA JA
concurrerend

Bijdrage visie JA JA JA NEE JA

Investeringsrisico te NEE NEE NEE JA JA
overzien

Impact op huidige  NEE NEE NEE JA JA
bedrijfsvoering te 
overzien

 Algemene aandachtspunten 
infrastructuur

• Veiligheid fietsers
• Snelheid weggebruikers
• Breedte weg

Rietweg richting Schandelo 65A

Locatie
Biomeiler


