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Op excursie met PvdA kamerlid Sjoera Dikkers  

Biohuis en Bionext leidden deze week Sjoera Dikkers van de PvdA rond in de biologische 

sector. Het bezoek startte bij de biologische akkerbouwers, graanverwerkers en 

windmolenexploitanten Harry en Ank Donker in Middenmeer. Zij zijn al biologisch sinds 

1968 en hebben sinds 2011 ook een Eko Shop in een schuur op het erf. Daarna ging de 

rondleiding naar de veehouders Jan Jaap en Sandra Jantjes te West-Graftdijk. Zij houden 

zo’n 60 melkveekoeien en daarnaast nog Texelse schapen in natuurgebied de 

Eilandspolder. Beide mooie bedrijven om te laten zien. Sjoera Dikkers bleek al goed 

geïnformeerd en wilde zich nog beter op de hoogte stellen van de biologische landbouw. 

Er was volop tijd om informatie uit te wisselen en te pleiten voor de juiste positie voor de 

biologische landbouw in het overheidsbeleid. 

 

Nieuws van Biohuis Werkgroep Bemesting 

Op 4 februari was de tweede bijeenkomst van de werkgroep bemesting. Op de agenda 

stonden de knelpunten en oplossingen bij het stapsgewijs verplichten van een hoger 

percentage biologische mest. Het werd duidelijk dat er beter samengewerkt moet worden 

tussen sectoren om dit soepel te laten verlopen. Ook over de beschikbaarheid, 

samenstelling en eigenschappen van de diverse meststoffen is uitgebreid gesproken. Op 

25 maart gaat de werkgroep een aantal scenario’s en mogelijke aanbevelingen voor het 

vervolg bespreken. Uiteindelijk moet het Biohuis namens de sector een standpunt 

innemen over de extra eisen die per 2014 aan de bemesting gesteld worden. Vervolgens 

zullen deze vanaf 1 januari 2014 door Skal gecontroleerd worden. Is dit voor uw bedrijf 

van groot belang? Dan is het dus zaak dat u hierover goed contact onderhoudt met uw 

sectorvertegenwoordigers in de werkgroep bemesting en in de Bioraad. U vindt de 

namen van de commissieleden op deze webpagina van het Biohuis. 

 

Prisma Fruit  

Vorige week hadden de leden van Prisma hun jaarlijkse bijeenkomst op de 

Warmonderhof. Het is inmiddels een traditie dat alle leden in de winter twee dagen 

bijeenkomen. Op de eerste dag is er de ledenvergadering die afloopt met een borrel. De 

meeste blijven slapen, want de dag erna is de jaarlijkse studiebijeenkomst. Deze keer in 

het teken van duurzaamheid. Besproken werd welke factoren uit de 10-kamp van de 

duurzaamheid een rol spelen in de fruitteelt en wat eraan gedaan kan worden. De 

samenhang van het bodemleven en de balans van mineralen werd voor de fruittelers 

uitvoerig in beeld gebracht. Een biologisch fruitteeltbedrijf was binnen het WUR-project 

Boer & Klimaat doorgerekend op zijn footprint. En werd gekeken naar het effect van 

bloemenranden op biodiversiteit. In de middag werd door het grootfruit gestudeerd op de 

introductie van nieuwe rassen en keek het kleinfruit naar de mogelijkheden van 

biologische bestrijding. Meer informatie over Prisma vind u op www.prismafruit.nl.  

http://www.biohuis.org/organisatie/commissies/
http://www.prismafruit.nl/


 

Bio-Bank: vraag en aanbod  

In de Bio-Bank kunnen biologische boeren en tuinders gratis adverteren met o.a. grond, 

mest, voer en vee. Hieronder ziet u een selectie uit het huidige advertentieaanbod:  

31-01-2013  Aangeboden  Voer  Biologisch weidehooi, moet weg!!!  Zeeland  
 

31-01-2013  Gevraagd  Mest  Kippenmest  Limburg  
 

31-01-2013  Aangeboden  Mest  600 ton biologische varkens drijfmest  Brabant  
 

31-01-2013  Aangeboden  Mest  200 ton Biologische vaste varkensmest  Brabant  
 

26-01-2013  Aangeboden  Voer  Aardappel voeder  Gelderland  
 

26-01-2013  Aangeboden  Voer  Bio-hooi  Vlaanderen  
 

25-01-2013  Aangeboden  Voer  Kuilbalen te koop  Drenthe  
 

De volledige lijst met advertenties kunt u hier bekijken: www.bionext.nl/bio-bank. 
 
 
Vijf miljoen per jaar voor onderzoek bio: aan de slag 
Dankzij goed lobbywerk van onze ketenorganisatie Bionext, is in de Tweede Kamer een 

amendement aangenomen dat jaarlijks 5 miljoen euro onderzoeksgeld aan biologisch 
besteed moet worden. Op dezelfde dag, 29 januari, was er een bijeenkomst met 
vertegenwoordigers van Biohuis, Bionext en onderzoekers over biologisch onderzoek. De 
komende tijd wordt hard gewerkt om nuttige voorstellen voor de besteding van dit 
onderzoeksgeld te ontwikkelen. De Bioraad, het overleg- en adviesorgaan van het 
Biohuis, heeft ook het thema onderzoek op de agenda staan bij de vergadering op 19 

februari.  
Suggesties voor onderzoeksthema’s zijn welkom: mail ons info@biohuis.org. 
 
Brief aan staatssecretaris Dijksma  
Er is deze week door Biohuis en Bionext een brief verzonden aan staatsecretaris Dijksma. 
Het onderwerp is ‘een toekomstbestendig GLB’ (gemeenschappelijk landbouwbeleid). De 
centrale vraag aan de staatsecretaris is om de onevenredige korting op het EU budget 
voor plattelandsontwikkeling te verwerpen. En tevens bezwaar te maken tegen de 
mogelijke afzwakking van vergroeningseisen. Dit alles om ervoor te zorgen dat de GLB 
vooral ontwikkelingen stimuleert richting duurzame landbouw. De brief is ook ter 
informatie verzonden naar de Tweede Kamerleden die landbouw in hun portefeuille 
hebben. U kunt de hele brief bekijken op deze webpagina van Bionext. 
 
Bioboeren van IFOAM uit de hele EU bijeen 

Op de Biofach zal Biohuis voorzitter Kees van Zelderen deelnemen aan de vergadering 
van de boeren en tuinders die zijn aangesloten bij de IFOAM EU. IFOAM is de 
internationale federatie van alle biologische organisaties in de wereld (www.ifoam.org). 
Op de agenda staat deze keer het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU en de 
update van de regelgeving voor biologisch. Hierbij gaat het o.a. om nieuwe regels voor 
kasgroenten, pluimveehouderij en de voor regionalisering van het veevoer. In de 
volgende nieuwsbrief meer over dit overleg.  
 
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 veel 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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