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Ledenvergadering Biohuis 7 maart: Oei ik groei! 

Gisteren kwamen de leden van het Biohuis bijeen op de Warmonderhof in Dronten. De sfeer zat er 

goed in. De meerwaarde van de samenwerking in het Biohuis was te zien aan de onderlinge 

uitwisseling van ideeën en wensen vanuit alle sectoren. Voorzitter Kees van Zelderen zette in de 

aanvang de toon met een beschrijving van de fase waarin de biologische sector zich bevindt: “Oei 

ik groei”! In deze nieuwsbrief een korte weergave van de bijdrages van verschillende boeren en 

tuinders uit het Biohuis.  

 

Varkenshouders willen betere zichtbaarheid van bio in het schap 

Joost van Alphen heeft een duidelijke top 3 van de prioriteiten van de VBV en het Biohuis voor de 

komende tijd:  

1) Een betere samenwerking met Skal, meer gericht op verbeteringen dan op constateringen.  

2) Regionaliseren van de voervoorziening en het mestgebruik. Voer moet van dichtbij komen, 

zodat de mest op dezelfde akkers weer gebruikt kan worden voor de voerproductie.  

3) De zichtbaarheid in het schap verhogen, zodat biologisch uit de anonimiteit komt en blijft.  

 

Natuurweide de markt op 

Max van Tilburg licht toe welk gedoe het bestuur achter de rug heeft rondom de bepaling van de 

melkprijs. Maar voor andere onderwerpen is er volop aandacht. Bijvoorbeeld antibioticavrij 

produceren, inmiddels met goede resultaten in de praktijk. Ook wordt binnen Natuurweide 

gesproken over voldoende beweiding van het vee. De melkveehouders van Natuurweide gaan dit 

jaar de markt op en gaan aan de slag met de keten en met de consumenten.  

 

Kasteelt hoort ín de grond!  

En zo staat het ook in de regelgeving duidelijk verwoord. De grond wordt daarbij gezien als de 

buitenste laag van de aarde. Leo Verbeek geeft aan dat deze regels door anderen worden 

aangevallen, zodat je ook op natuurlijk substraat een biologische teelt zou kunnen doen. De 
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biologische kastelers vinden dit niet passen bij de biologische principes. Daarnaast vrezen ze 

negatieve gevolgen uit de markt, vooral uit Duitsland. Het behoud of verstevigen van de huidige 

regels is een hoge prioriteit van de kastelers en zij vragen daarbij de steun van het hele Biohuis.  

 

De ontwikkeling van biologisch stimuleren met EKO 

Akkerbouwer Alex van Hootegem zet voor de Biohuis-leden zijn zorgen uiteen over het huidige 

stadium van “Oei ik groei”. Hij ziet steeds meer eurogedreven ondernemers, in plaats van de 

vroegere, meer productgedreven sector. De ontwikkeling naar schaalgrootte zorgt ervoor dat 

mooie typische biologische bedrijven afvallen. Willen we dat? Alex pleit voor een snellere 

ontwikkeling van de biologische sector. Hij wil daarvoor het EKO keurmerk koppelen aan 

voorlopers, zodat biologische boeren worden gestimuleerd in hun ontwikkeling.  

 

De kunst van biologisch fruit telen 

Elze-Lia Visser van Prisma maakt duidelijk dat het goed onderhouden van een boom tot 15 of 20-

jarige leeftijd de grote kunst is van de biologische fruitteelt. De boom moet gezond blijven én in 

een goede balans worden gebracht tussen vruchtgroei en vegetatieve groei. Prisma zet dan ook 

volop in op het ontwikkelen en gebruiken van weerbare rassen. De fruittelers willen ook veel 

energie steken in het ontwikkelen van de thuismarkt. Eén van de speerpunten daarbij is de focus 

op kwaliteit. Prisma verwacht van het Biohuis aandacht voor de regelgeving, samenwerking tussen 

de sectoren onderling en het werken aan duurzaamheid. 

 

Grotere vraag naar voer uit de regio 

Het biologische ei is het product met het grootste marktaandeel. Inmiddels zijn zo’n 10% van alle 

verkochte eieren biologisch. De groei vertraagt de laatste tijd wel enigszins, sommige 

pluimveehouders schakelen daardoor terug naar vrije uitloop eieren. Jaap van Deelen geeft het 

Biohuis mee dat de BPV een grotere vraag voorziet naar biologisch voer uit de regio. Dit wordt 

veroorzaakt door de strengere Duitse regelgeving ten aanzien van het begrip ‘regio’.  

 

De Waddenhoeve op TV  

Anneke Hoekstra vertelt de leden van het Biohuis over de achtergrond van de TV uitzending van 

EénVandaag op 20 februari. Zij en haar partner Anne Koekoek maken zich daarin zorgen over de 

toenemende afhankelijkheid van grotere bedrijven. De sfeer die gaat ontstaan lijkt steeds meer op 

‘gangbaar’. Consumenten betalen bewust meer voor biologisch en verwachten dan ook meer. 

Anneke en Anne stellen dat door de grootschaligheid en focus op marges de normen veranderen, 

en niet de goede kant op. Ze krijgen veel steun voor hun verhaal. Zie ook www.waddenhoeve.nl.  

http://www.waddenhoeve.nl/


3 

 

 

EkoPlaza trots op biologische boeren  

Erik-Jan van den Brink van Eko Plaza stelt vast dat de leden van het Biohuis vaak behoorlijk 

zelfkritisch zijn, dat is natuurlijk goed. EkoPlaza is juist ook heel trots op haar biologische boeren 

en wil de mooie verhalen zoveel mogelijk doorgeven aan de consumenten in haar winkels. Om die 

reden doet de groothandel Udea als het ware een stapje terug. En worden boeren en tuinders 

zoveel mogelijk via de EkoPlaza winkels verbonden aan de consument. Zo wil EkoPlaza biologisch 

bereikbaar maken voor iedereen.  

Uw mening gevraagd over de Bio-Bank 

Op de website van Bionext kunt u de Bio-Bank vinden. Daarin staan advertenties van en voor 

biologische boeren en tuinders. Bijvoorbeeld vraag en aanbod van grond, mest en voer. Bionext 

wil graag uw mening weten over de Bio-Bank. Met één klik komt u bij een paar vragen waarop 

Bionext graag uw reactie ziet: klik hier voor de vragenlijst. 

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! 

 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/1GXvhekdc1yJU37luIzVCheBwDHz1QboHnYKkSszU1MM/viewform
http://www.biohuis.org/

