
Groupement des Agriculteurs biologiques 

du Nord-Pas de Calais

Z.I. Le Paradis

F-59133 PHALEMPIN

Tel.: 00 33 3 20 32 25 35

E-mail: info@gabnor.org

Partners | Interprovinciaal Proefcentrum voor de Biologische Teelt (VL), 

Centre technique pour le développement de l’agriculture et de l’horticul-

ture biologiques (W), Fédération Régionale de Défense contre les Ennemis 

de la Culture (F), Chambre Régionale d’Agriculture du Nord-Pas de 

Calais (F), Centre d’Etudes pour le développement d’une agriculture plus 

autonome et solidaire (F), Service Régional de la protection des végétaux 

(F), Centre Agronomique de Recherches Appliquées du Hainaut (W) en 

Centre de Recherche agronomique de Gembloux (W). 

Totaal budget | € 1 497 532,00 waarvan € 599 011,90 EFRO

Doelstelling
Het project heeft als doel de ontwikkeling van de biologische land-

bouw in de drie betrokken regio’s te bevorderen door gebruik te  

maken van de ervaring van elke projectpartner. Om dat te bereiken 

worden grensoverschrijdende strategieën opgezet, meer bepaald voor 

de ontwikkeling van de biologische landbouw die bestemd is voor 

industriële verwerking. Het uiteindelijke doel is het verspreiden van 

referenties over akkerbouw en groenteteelt in de biologische land- 

bouw, om op die manier de duurzaamheid van de productiesyste-

men te verbeteren.  

Partner | Centre Régional de la Propriété Forestière Nord/Pas-de-Calais/

Picardie (F).

Totaal budget | € 773 082,91 waarvan € 309 233,16 EFRO

Website | www.carah.be/ExperimentationRechercheEtEssais/Sylvi-

culture.htm

Doelstelling
De hoofddoelstelling van dit project is het uitbouwen van een grenso-

verschrijdend netwerk van percelen voor proefnemingen met nieuwe 

populierenvariëteiten en voor observatie van minder bekende varië-

teiten die al in de handel te verkrijgen zijn. Hierbij komen nog an-

dere aspecten, zoals voorlichtingsacties, uitwisselen van gegevens en 

methodes voor de inventarisering van de populieraanplantingen en 

follow-up van gevallen van bladroest. Bij alle acties wordt rekening ge-

houden met de randvoorwaarden op milieugebied.
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Centre Agronomique de Recherches 

Appliquées du Hainaut

Rue Paul Pastur, 11

B-7800 ATH

Tel.: 00 32 68 26 46 50

E-mail: info@carah.be

TRANSPoP
Stimulering van de grensover-
schrijdende populierenteelt

vETAB
(2 fases)

Validering van de grensover-
schrijdende ervaring 
inzake biologische landbouw




