
 Gaat verder met biologische bestrijding!
                      

Tot voor kort werden Arend-Sosef en Biobest vaak in één 
adem gernoemd. Biobest is reeds lang aanwezig in de 
Nederlandse glastuinbouw maar werkte nauw samen met zijn 
distributeur. Gezien het plotse faillissement van Arend-Sosef 
was er nood aan een snelle en heldere keuze. Gebruikers 
van biologische bestrijding en bestuiving hebben nu eenmaal 
geen boodschap aan een lange afkoelingsperiode.

Vandaag kondigt Biobest de oprichting aan van 
Biobest Nederland BV met een team van 7 ervaren 
bio-adviseurs en een sterk duo voor de klanten-
dienst. Ze zijn erg blij hun werk – dat bij Arend-Sosef 
plots ten einde kwam – verder te kunnen zetten met 
Biobest. Aan de achterzijde van deze folder wordt het 
team voorgesteld.

Biobest Nederland BV staat ten dienste van 
Nederlandse telers: directe levering van producent aan 
teler, een breed gamma producten voor biologische 
bestrijding en bestuiving en betrouwbaar advies. 
Biobest Nederland wil ook letterlijk verder gaan 
met biologische bestrijding. Met onze innovatieve 
produkten en ons advies maakt u van biologie een 
sterke eerstelijnsverdediging.  Zo kan u de inzet van 
chemische middelen nog verder beperken. Residu-vrij 
telen komt binnen handbereik. 

In 2013 zorgde Biobest al voor een aantal opmerkelijke 
innovaties in Nederland: met NutrimiteTM gedijen 
roofmijten beter dan ooit in het gewas. Met Dyna- Mite® 
zet Biobest volop in op de sierteelt. Ook in 2014 blijft 
Biobest voluit gaan voor innovatie in Nederland met 
o.m. de volle inzet van Juliette Pijnakker (Biobest 
R&D), Wesley Akkermans en Sam Gui (Internationaal 
technisch adviseurs) en Fonny Theunis (area-manager 
Nederland) vanuit het Belgisch hoofdkwartier. 

Biobest Nederland BV praktisch 

www.biobest.be | www.biobestnl.nl

*Bart Joosten ontbreekt op deze groepsfoto

Biobest Nederland BV wordt de spil in de 
Nederlandse markt. Adres vanaf 1 maart 2014: 

Voor al uw vragen kan u terecht bij:  
Biobest Nederland BV 
Leehove 31, 2678 MA De Lier, NL
Tel.: 06-517 17253 
E-mail: annemiek.looije@biobestnl.nl

Voor een rechtstreekse lijn met het Biobest 
hoofdkwartier in België: 
Fonny Theunis (area-manager Nederland)
Mob.: +32 474 057 103
Tel.: +32 14 25 79 80
E-mail: fonny.theunis@biobest.be



UW BIOBEST NEDERLAND TEAM

Arjo van Lenteren
Bijna 30 jaar aan de slag met biologie, 
sinds 2000 met Sosef daarvoor 
zelfstandig. Daar doet hij graag nog 
10 jaar bij. Kent de groentensector als 
geen ander, inclusief de zaadselectie.    

Tel.: 06-512 48557
E-mail: arjo.van.lenteren@biobestnl.nl

Bart Joosten
4 jaar ervaring als bio-specialist bij 
Sosef, daarvoor algemeen vertegen-
woordiger na opleiding HAS Den Bosch. 
Regio Zuid-Oost Nederland. Kenner 
van de aardbeiteelt, daarnaast goed 
vertrouwd met groenten- en sierteelt. 

Tel.:   06-517 17482
E-mail: bart.joosten@biobestnl.nl

Gert-Jan de Vast
Reeds 4 jaar actief als specialist gewas-
bescherming. Daarvoor 7 jaar voor-
man in de potplantenteelt. Werkveld: 
Geïntegreerde bestrijding in potplanten 
(o.a. poinsettia, potchrysant), groenten 
(paprika, tomaat) en snijbloemen (chry-
sant, freesia). 

Tel.:  06-512 48501
e-mail: gertjan.de.vast@biobestnl.nl

Irene van Schie
Meer dan 10 jaar ervaring in de advi-
sering, waarvan 8 als bio-adviseur met 
Sosef.  Commerciëel en technisch van 
alle markten thuis. Twee teelten noteren 
met stip : tomaat en roos. 

Tel.:  06-517 17583
E-mail: irene.van.schie@biobestnl.nl

John van Eijk
Ruim 12 jaar bio-adviseur bij Arend-
Sosef. Hiervoor 13 jaar bij plantenkweker 
(ook gewasbescherming). 
Veel ervaring met biologische bestrijding 
vooral in potplanten- en groenteteelt 
(paprika, tomaat, komkommer).

Tel.:  06-512 48672 
E-mail: john.van.eijk@biobestnl.nl

Marcel Verbeek
12 jaar biologie-ervaring, sinds 2006 bij 
Sosef. Even intermezzo substraten, maar 
biologie is veel leuker!
Ervaring in groenten, potplanten en roos. 
Aubergine-kenner. Van bij het begin 
nauw betrokken bij Dyna-Mite®. 

Tel.:  06-517 17797
E-mail: marcel.verbeek@biobestnl.nl

Stefan Bohté
Bijna 30 jaar biologie-ervaring sinds zijn 
HAS opleiding. Bij Nic Sosef sinds 2000. 
Brede teeltkennis: “Noem het op en ik 
pak ‘m beet”. Werkt vaak samen met 
veredelingsbedrijven.  

Tel.:  06-517 17732
E-mail: stefan.bohte@biobestnl.nl

Annemiek Looije
Commerciële duizendpoot: klanten-
service, facturatie, logistiek, planning & 
prognoses, .... 
30 jaar ervaring in de glastuinbouw, 
sinds 1996 in de biologische bestrijding

Tel.:  06-517 17253 
E-mail: annemiek.looije@biobestnl.nl

Nel Vlielander
Doet al 21 jaar financiëel administratief 
werk binnen de tuinbouw, sinds 2011 
binnen de Sosef biologie-afdeling. 
All-rounder in de “binnendienst” die alles 
doet voor een sterke “buitendienst” en 
tevreden klanten. 

Tel.:  06-517 17253 
E-mail: nel.vlielander@biobestnl.nl

www.biobest.be | www.biobestnl.nl

BLIJF OP DE HOOGTE!Interesse om onze digitale nieuwsbrief te ontvangen ?Schrijf u dan in via www.biobest.be


