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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Biohuis op 7 maart a.s. 
Precies een jaar na de oprichting komen de leden van het Biohuis weer 
bijeen, ditmaal op de Warmonderhof in Dronten. De bijeenkomst is van 
10.30 tot 15.00 uur. We gaan natuurlijk terugblikken op de activiteiten van 
vorig jaar, maar vooral ook vooruitkijken naar de plannen voor het 
komende jaar. Er zijn sprekers uit de belangrijkste sectoren en vanuit 
EkoPlaza en de VBP zal Erik-Jan van den Brink het woord doen. 
Als u Biohuis lid bent, of wilt worden, kunt zich vanaf nu aanmelden. De 
toegang is gratis voor leden, inclusief lunch. U moet zich dan wel voor 5 
maart per e-mail aangemeld hebben bij ons op info@biohuis.org. 
Aanmelden doet u met “aanmelding ALV” in de titel, en de vermelding van 
uw naam en de sectororganisatie waar u lid van bent. 
Alle leden van de dragende organisaties van het Biohuis zijn automatisch lid 
van het Biohuis en daarmee uitgenodigd. U kunt de agenda en stukken van 
de vergadering bij uw eigen sectororganisatie opvragen. De dragende 
organisaties van het Biohuis zijn: Natuurweide, VBV, BPV, Prisma, Groene 
Geit, NVPM, FBBF, BDEko, Biowad, LTO Noord, ZLTO, LLTB, Studieclub 
Zuidwest, LTO Groeiservice werkgroep biologische kasteelt.  

Groene Geit actie voor Bangladesh 
Wie bij de EkoPlaza biologische geitenkaas of -melk koopt, steunt meteen 
de actie ‘Geef een Geit’. Bij aankoop van iedere kilo geitenkaas gaat een 
bedrag naar geiten voor Bangladesh. Biologische winkelketen Ekoplaza 
geeft van 1 t/m 28 februari tijdelijk 20 procent korting op geitenzuivel. Deze 
actie is opgezet door de Organic Goatmilk Cooperatie en de Groene Geit, de 
vereniging van biologische geitenhouders, in samenwerking met Oxfam 
Novib. De geitenhouders doneren zelf 200 geiten aan Bangladesh en 
EkoPlaza verdubbelt dit aantal tot 400. De winkelketen zal komend jaar in 
alle vestigingen extra aandacht vragen voor de geitenzuivelproducten. 
Meer informatie: www.degroenegeit.nl  
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Biologisch in EénVandaag 
In de aankondiging van Bionext-BioHuis van het TV-item in EenVandaag 
(dinsdag 19 februari) hebben wij een citaat van Anne Koekoek niet 
helemaal goed weergegeven. Hij is niet tegen groei, maar maakt zich 
zorgen over de 'prijsvechtersmarkt'.  
Uit een aantal reacties op onze vooraankondiging kunnen we afleiden dat 
de onderwerpen prijsvorming en controle op strikte naleving van de 
biologische regels gevoelig liggen. Ook een deel van de biologische boeren 
ervaart dat zij in de prijsklem zitten en vindt dat eerlijke prijsvorming ook 
een thema is dat meer aandacht behoeft in de biologische ketens. En een 
deel van de biologische boeren is van mening dat niet alle collegae aan 
dezelfde strenge biologische eisen voldoet. Bionext en BioHuis zetten beide 
thema’s op de agenda.  
Dit jaar wordt er een heel praktisch project opgezet over eerlijke 
prijsvorming met een keten van boer tot en met consument. Best 
gecompliceerd, want wat is eerlijk, wie bepaalt dat, wordt het dan ook nog 
gekocht en voldoet eerlijk ook automatisch aan al die andere 
kwaliteitsaspecten die van belang zijn, zoals lekker, veilig en natuurlijk 
100% bio?  
De kwaliteit van de controles is een doorlopend aandachtspunt vanuit 
Bionext, waar in samenwerking met Skal in de afgelopen jaren forse 
stappen voorwaarts gezet zijn. Skal heeft ondermeer een kliklijn ingesteld 
waar anoniem klachten ingediend kunnen worden. Bionext vindt de borging 
van biologische kwaliteit zeer belangrijk, om als hele sector het vertrouwen 
van de consument te behouden. 

Biohuis en Biofach: effectieve lobby 
Vorige week was Kees van Zelderen namens het Biohuis aanwezig op de 
Biovak. Met het doel om in tal van overleggen de belangen van 
Nederlandse biologische telers in te brengen. Op de bijeenkomst van de 
Farmer Section Group van de Ifoam EU ging het deze keer over 
glasgroenten, kippen en over de GLB. Standpunten en ideeën werden 
uitgewisseld en per thema werd concreet gekeken welke acties ieder land 
kon nemen voor het realiseren van een effectieve lobby.  
Biohuis en Bionext hebben op de Biofach gesproken met 
vertegenwoordigers van de Duitse en Nederlandse regering en met de 
Duitse collega-organisaties Bioland en Bölw. Het ging over onderzoek en 
innovatie en over de harmonisering van private initiatieven tussen 
Nederland en Duitsland. Er is afgesproken meer te gaan samenwerken op 
de thema’s onderzoek/innovatie en regelgeving.  



 
Enquête EU: kritische invullers gezocht  
De Europese Commissie is bezig met de evaluatie van de EU regelgeving 
voor biologisch. Een onderdeel daarvan is een vragenlijst op de Commissie 
website. IFOAM-EU, onze lobbyclub in Brussel, vindt het geen goede 
vragenlijst. Hij is lang, soms erg technisch en op teveel verschillende 
groepen gericht. Voor de gemiddelde consument en boer niet goed te 
doen. En sommige vragen zijn suggestief. De argeloze burger wordt 
bijvoorbeeld gevraagd of het een goed idee is om elk bio-product op residu 
te testen. Maar er staat niet bij dat bio dan heel duur wordt. Hebt u er een 
paar uurtjes voor over om de Europese Commissie van kritische 
antwoorden te voorzien, bekijk hier (PDF-bestand) dan de antwoorden die 
IFOAM en Bionext op deze vragen geven. 
 
Samen sterk met het Biohuis!  
Het Biohuis is de vereniging van biologische boeren en tuinders. Onderzoek, 
markt en regelgeving voor bio: samen actief voor een sterke sector. U wilt 
toch ook dat er een goed weerwoord in de media wordt gegeven als bio 
onder vuur ligt? Dat een mooie reclamecampagne uw afzet verbetert? En 
dat de regels voor bio duidelijk en haalbaar zijn? Daarvoor zijn wel leden 
nodig die meebepalen en meebetalen! Zorg daarom dat u lid bent van het 
Biohuis: via uw sectororganisatie of anders rechtstreeks. Kijk op 
www.biohuis.org 
 
 

Samen hebben we meer invloed op marktontwikkeling, regelgeving en onderzoek! 
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