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Werkgroep bemesting bespreekt scenario’s 

De werkgroep Bemesting van het Biohuis bestaat uit 15 vertegenwoordigers en deskundigen uit de 

hele sector. Doel is het opstellen van een advies over de vervolgstappen in het streven naar 100% 

biologische bemesting. Zodat het Biohuis nog voor de zomer een besluit kan nemen en met Skal en 

het ministerie afspraken kan maken over de regels die in 2014 gaan gelden. Dit komt voort uit 

eerdere afspraken dat het aandeel biologische mest elke twee jaar zal stijgen, als de sector 

daarvoor geen grote belemmeringen ziet. Voor 2014 is een aandeel van 70% voorzien. 

 

Eind maart heeft de groep een vijftal scenario’s besproken. Hieruit bleek dat iedereen er voor is dat 

de sector zich verder ontwikkelt en de biologische kringloop verder gesloten wordt. Maar men wil 

de sectoren die echte knelpunten ondervinden, het leven ook niet al te zuur maken. 

Discussiepunten waren onder andere: betere samenwerking tussen plantaardige en dierlijke 

sectoren; verder terugdringen gebruik gangbare dierlijke mest; biologisch stro verplichten; hogere 

eisen aan groencompost; verbeteren van de bemestende waarde van dierlijke mest; biologische 

reststromen apart houden en hergebruiken. 

Eind mei komt de groep weer bijeen voor een laatste oordeel. Als voorbereiding hierop zullen de 

leden van de werkgroep de meningen gaan peilen in hun sectororganisaties. Het discussiestuk dat 

daarvoor bedoeld is, wordt momenteel voorbereid met hulp van Bionext. De leden van de 

werkgroep bemesting kunt u vinden op www.biohuis.org 

 

Landelijk Bio-Akkerbouw overleg gestart 

Een paar initiatiefnemers hebben zich ingespannen om een landelijk overleg te starten van 

biologische akkerbouwers en vollegrondgroentetelers. Met als doel om de specifieke belangen van 

deze ondernemers landelijk te behartigen. Zo kan ook de inbreng van de akkerbouw en 

vollegrondgroentetelers in het Biohuis optimaal zijn. De deelnemers in dit overleg zijn nu: Pipie 

Smits van Oyen, Kees van Beek, Wridzer Bakker, Peter Keij, Arie Noordermeer en Joost van Strien. 

Er wordt nog gezocht naar een deelnemer uit het zuidoosten van Nederland. Het landelijk Bio-

Akkerbouw overleg is ook via het Biohuis bereikbaar: info@biohuis.org.  

http://www.biohuis.org/
mailto:info@biohuis.org


 

 

Skal en koppeling met dienst regelingen 

Deze week viel bij Skal-gecertificeerden een brief op de mat waarin melding werd gemaakt van een 

uitwisseling van gegevens van Skal met Dienst Regelingen. Wij zijn verrast hierover. In onze 

overtuiging zou alleen een koppeling plaatsvinden van mestgegevens, niet meer. We zullen hier 

dieper op ingaan en komen erop terug. 

 

Biohuis en VBP spreken over doorontwikkeling van bio 

De besturen van het Biohuis en de VBP (verwerkers en handelaren van biologische producten) 

hebben deze week een gezamenlijk overleg gehad. Opvallend waren de gelijkgezinde ideeën als 

het gaat over de doorontwikkeling van bio. De bestuursleden zijn allen ervan overtuigd dat bio bij 

de volgende stappen meer de verbinding moet zoeken met burgers en consumenten. Transparantie 

en eerlijkheid zijn dan belangrijke begrippen. Het Eko Keurmerk zou daarbij kunnen helpen door 

vooral de echtheid van de biologische productie onder de aandacht te brengen. Binnenkort worden 

alle sectorgroepen bezocht door Bionext om hierover van gedachten te wisselen en de meningen te 

peilen.  

 

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: 

05-04-2013  Gevraagd  Mest Rundvee / varkens drijfmest  Drenthe  
 

02-04-2013  Aangeboden  Vee  Runderen Angus  Limburg  
 

30-03-2013  Aangeboden  
 

Voederbietenrooier  Driehuizen  
 

29-03-2013  Aangeboden  Voer Ronde foliebalen hooi Gelderland  
 

23-03-2013  Aangeboden  Voer  Ruwvoer  Noord-Holland  
 

De volledige lijst met advertenties kunt u hier bekijken. 

 
 
 
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!                                                         
 

http://www.bionext.nl/zakelijk/biobank/2013-04-05/rundvee-varkens-drijfmest
http://www.bionext.nl/zakelijk/biobank/2013-04-02/aangeboden-runderen-angus
http://www.bionext.nl/zakelijk/biobank/2013-03-30/voederbietenrooier
http://www.bionext.nl/zakelijk/biobank/2013-03-29/ronde-foliebalen-hooi
http://www.bionext.nl/category/rubriek/voer-ruwvoer
http://www.bionext.nl/zakelijk/biobank/2013-03-23/aangeboden-ruwvoer
http://www.bionext.nl/bio-bank
http://www.biohuis.org/

