
 

 

Wat bereikten we in 2015? 

      

      

   
 
 
 
Samen met onze leden, de sectororganisaties, de ketengroepen, werkgroepen en  
Bionext is er in 2015 heel wat werk verzet in het Biohuis.  
 
 
Een kort overzicht: 

 

1. Na studie en lobby het percentage A meststoffen per 2016 naar 65 %. 
2. Kees van Zelderen werd vakgroep voorzitter biologische landbouw bij de LTO. 
3. Regio bijeenkomsten van het Biohuis in het land. 
4. De mestbank is het meest aangeklikte onderdeel van de Biohuis nieuwsbrief. 
5. Biobeurs 2015 werd voor het eerst door Bionext georganiseerd, verliep goed. 
6. Biopioniers als open deel van de ALV op de beurs, werd zeer goed bezocht. 
7. Twee dagen rondgang met staatssecretaris  Dijksma op de Biofach. 
8. Zeer veel publiciteit door de Biofach en de nieuwe omzetcijfers van bio. 
9. Geld in de hele sector opgehaald voor het promotieproject  Ontdekbio, via de 

coöperaties en verwerkers. Promotie voor bio is tot en met 2017 verzekerd. 
10. Lobby tegen afkeuringsnorm bij residuen in de nieuwe EU regelgeving gelukt. 

11. Werkgroep excretieforfaits opgezet voor het onderzoeken van de nieuwe forfaits 
voor bio. Gerealiseerd is  een jaar uitstel en mogelijkheid tot herziening. 

12. Bio1000 met meer dan honderd boeren, versterkt de binding met de consument. 
13. Via lobby met Bionext 1 miljoen euro extra onderzoeksgeld gerealiseerd. 
14. Gesprek met Dijksma over nieuwe biologische verordening, kwekersrecht en PAS. 
15. Toelating Kalkmelk tegen vruchtboomkanker, met veel inspanning van Prisma. 
16. Kees van Zelderen voorzitter van de Europese Organic Farming Working Party. 
17. Lekker naar de boer promotiecampagne 20-21 juni. 
18. Vele nieuwe bio onderzoeksprojecten van start. 
19. Biovelddag 24 juni, stand van Biohuis samen met LTO. 
20. Studiedag De bodem onder je bedrijf,  van Bionext en Reudink. 
21. Nieuwe melkveewet grondgebondenheid niet voor bio. 
22. Douwe Monsma en Jan Jaap Jantjes lid van de Raad van Toezicht van Bionext. 
23. Betere afstemming Bionext door Verenigingsoverleg en afspraken over uitvoering. 

24. Afspraken over meer samenwerking en afstemming met LTO. 
25. Opslag en bewerking van biologische dierlijke mest door intermediair nu mogelijk. 
26. Informatie over biologisch & GLB onderzocht en leden geïnformeerd. 
27. Lobby voor uitzonderingspositie bio bij fosfaatrechten. 
28. Ontdek bio promotiecampagne met radiospots en retailaandacht in september. 
29. Werkgroep GlobalGap gevromd samen met LTO ivm nieuwe onwerkbare 

mestregels van Global Gap, met informatievoorziening aan bestuurders, leden en 
pers; meeste is teruggedraaid maar aandacht blijft nodig. 

30. 11 Ekoland updates, 25 Biohuis Nieuwsbrieven, 2 bestuurdersnieuwsbrieven. 

 

Een uitgebreid verslag van onze activiteiten staat in het Jaarverslag 2015, dat op de ALV 2016 is 

gepresenteerd en door Biohuisleden kan worden opgevraagd via info @ biohuis.org 


