
vlaanderen en Nord-  
Pas de Calais: de  
groentetuin van Europa

HAINAUT DEVELOPPEMENT

Boulevard Initialis, 22

B-7000 Mons

Tel.: 00 32 65 34 26 22

E-mail: hubert.brismee@hainaut.be

Partners | Association Wallonne de l’Elevage (W), UPRA Blanc-Bleu 

(F), Faculté Agronomique de Gembloux (W), Institut de l’Elevage, (F), 

Gènes diffusion (F).

Totaal budget | € 1.130.448,67 waarvan € 520.562,87 EFRO 

Doelstelling
Dit project heeft als doel een testprogramma uit te werken en toe te 

passen voor het kruisen van het Wit-Blauwe vleesras met het Holstein-

melkras. Het is de bedoeling om stieren van het Wit-Blauwe ras te 

selecteren die genetisch geschikt zijn voor kruising, zowel vanuit het 

oogpunt van de voortplanting als van de vleesproductie. Ook wordt 

onderzoek verricht naar de economische rendabiliteit van de kalveren 

die voortkomen uit de kruising in melkbedrijven van beide regio’s. 

Partners | West-Vlaamse Proeftuin voor Industriële Groenten 

(WPIG) (VL), Fédération Régionale de Défense contre les Organismes 

Nuisibles (FREDON) (F).

Totaal budget | € 304.662,50 waarvan € 121.865 EFRO 

Website | www.interreg-jade.com

Doelstelling
Via onderzoek op geselecteerde proefvelden kon de teelttechnische 

kennis op het gebied van geïntegreerde biologische groenteteelt en 

gewasbescherming verbeterd worden. 

De resultaten van het onderzoek werden gebundeld in technische fi-

ches. Die werden via het gespecialiseerde informatieblad ‘JADE-info’ 

bezorgd aan de bijna 2.000 producenten in de regio die lid zijn van 

het netwerk van de projectpartners. Voor andere geïnteresseerden 

werd een website ontwikkeld waarop alle informatie geraadpleegd 

kan worden. Daarnaast organiseerden de projectpartners producen-

tenbijeenkomsten en ontmoetingen tussen ingenieurs en technici van 

de projectpartners, zowel op proefvelden als in pilootbedrijven.
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Provinciaal Proefcentrum voor de groenteteelt 

Oost-Vlaanderen (PCG)

Karreweg 6

B-9770 Kruishoutem 

Luc de Reycke 

Tel.: 00 32 9 381 86 99

E-mail: luc.de.reycke@proefcentrum-kruishoutem.be 

Kruising van het Wit-Blauwe ras met 
het Holstein-ras 

Ontwikkeling van een grens-
overschrijdende geïntegreerde 
groenteproductie
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