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Dit is de laatste Nieuwsbrief voor de 

zomerstop. Half augustus zijn we er weer. 
 

 

Promotiecamapgne: u kunt meedoen 

Zoals wij eerder berichtten is Bionext erin geslaagd voor ruim 2 jaar een substantiële 

ondersteuning voor een nationale bio-promotie campagne binnen te halen. De naam van 

de campagne is ‘Biologisch lekker natuurlijk’. Die campagne start 19 september met de 

eerste editie van de Bio10daagse en loopt daarna door. Per jaar zijn er 3 grote 

campagnemomenten: 

 Gezonde Start in januari  

 Lekker naar de Boer in juni  

 Bio10daagse in september  

Bionext zal deze campagne uitvoeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven 

(boeren, handel, merken, winkels, catering). Wij willen u op het podium zetten, binnen 

de mogelijkheden die de EU richtlijnen daarvoor bieden. Met het Frugiventa Bio Comité 

wordt inmiddels gewerkt aan een invulling op maat voor de biologische AGF, voor de 

Bio10daagse en de Gezonde Start. Zulk maatwerk is ook mogelijk voor andere 

deelsectoren, zoals biologische zuivel, vlees, of brood. Ekoplaza heeft zich direct gemeld 

als hoofdsponsor en zal dus actief in de campagne participeren. 

Bionext heeft ook haar commitment verleend aan het opzetten van een nieuw TV-

programma op RTL 4 over duurzaamheid in 2014. Dit is een samenwerking met De 

Betere Wereld (Almar Fernhout). Allemaal in het kader van het creëren van een grote 

biologische campagne, die de krachtige groei van biologische voeding verder moet 

ondersteunen. Wilt u inhaken met uw bedrijf? Bel of mail Jasper Vink, Manager 

Communicatie & PR van Bionext: 030-2320491 of vink@bionext.nl. 

 

Jaarvergadering IFOAM-EU in Litouwen 

Vorige week kwamen ongeveer 230 vertegenwoordigers uit de biologische sector uit de 

hele EU bijeen in Litouwen voor het jaarlijkse congres van IFOAM-EU. Bionext en Biohuis 

waren vanuit Nederland aanwezig. Er is uitgebreid gesproken over de plannen van de 

Europese Commissie om de EU regelgeving voor bio te herzien. Binnen IFOAM is 

iedereen het erover eens dat een stabiele situatie vereist is: er mag wel wat veranderen, 

maar niet te veel en niet te snel. Dus geen koerswijzigingen naar puur marktgedreven 

(ofwel soepeler) of principegedreven (ofwel stricter). De belangrijkste ambtenaren van 

de Europese Commissie kwamen drie dagen luisteren. De Commissie moet nog met een 

definitief voorstel komen. Maar over de mogelijke inhoud daarvan deden de ambtenaren 

nog geen enkele uitspraak.   

De aanwezigen vonden dat er naast regelgeving ook een EU actieplan moet zijn, met 

een budget. Dit om te zorgen dat in alle EU landen ook nationaal werk gemaakt wordt 

van bio. Er waren veel ideeën voor acties. Naast geld voor promotie en innovatie wil 

men geld voor het beter verzamelen van data over productie en consumptie. Ook zou 

onderzocht moeten worden hoe er meer eiwithoudende gewassen in de EU geteeld 

kunnen worden, zodat minder import nodig is. 

Men wil groepscertificering voor kleine bedrijven  mogelijk maken. Ook wil men een 

betere controle op de certificerende instanties, naast een betere afstemming tussen 

deze instanties. 
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Onderzoek: geïnteresseerde bedrijven gezocht 

Op 28 juni zijn de concept-biologische onderzoeksprojecten voor 2014 gepresenteerd 

aan het aanwezige biologische bedrijfsleven. De afgelopen maanden heeft 

ketenorganisatie Bionext de kennisbehoefte van de bedrijven in de bio-branche 

geïnventariseerd. Deze behoeften zijn door Bionext, Wageningen UR en het Louis Bolk 

Instituut vertaald naar onderzoeksvoorstellen. Het doel van de bijeenkomst was om de 

onderzoeksvoorstellen voor het komende jaar samen met afgevaardigden uit het bio-

bedrijfsleven verder concreet te maken en eventueel missende vragen toevoegen. 

Centraal staan de vier ambitielijnen waarbinnen de sector zich verder ontwikkelt: Eco-

efficiënt, Meer met minder, Verbonden Ketens en Respect voor dieren. 

Doel van de bijeenkomst was bedrijven koppelen aan onderzoeksprojecten. Het 

ministerie van Economische Zaken heeft namelijk 5 miljoen euro gereserveerd voor 

biologische onderzoeksvragen, op voorwaarde dat het bedrijfsleven zelf ook 5 miljoen 

inbrengt. Dat kan zowel in uren als in geld. Een deel van het bedrijfsleven heeft al 

ingetekend op bepaalde onderzoeksvoorstellen, maar er zijn nog meer bedrijven nodig. 

De onderzoeksvoorstellen beslaan een breed terrein. Er is enige haast geboden bij de 

verdere uitwerking van de onderzoeksvoorstellen (PPS-en). De eerste deadline, voor het 

indienen van voorstellen voor tuinbouw en uitgangsmateriaal ligt op 31 

augustus. Aanhaken bij bestaande onderzoeken zal al in september gerealiseerd moeten 

worden. Biologische bedrijven die geïnteresseerd zijn om betrokken te zijn bij bepaalde 

onderzoeksthema’s kunnen contact opnemen met Bionext: info@bionext.nl (tav Miriam 

van Bree en/of Bavo van den Idsert)  

bionext.nl ontsluit informatie over biologisch 

Wageningen UR, het Louis Bolk Instituut, ZLTO, LLTB en LTO Noord hebben gezamenlijk 

besloten alle kennis over biologisch te ontsluiten via de site van Bionext, de 

ketenorganisatie voor biologische landbouw en voeding. Hierbij gaat het o.a. om 

informatie over kennis en onderzoek, innovaties en activiteiten voor de biologische 

sector.  

Hierdoor hebben ondernemers in de biologische sector nu makkelijker toegang tot 

relevante, actuele informatie. Vanzelfsprekend komen de publicaties van afzonderlijke 

organisaties ook op de eigen websites te staan. Het ontsluiten via één kanaal was 

oorspronkelijk belegd bij de projectwebsite bioconnect.nl. De betrokken organisaties 

hebben besloten dat bezoekers van die website vanaf eind 2013 worden doorgeleid naar 

bionext.nl.  

Op de site van bionext.nl is de volgende informatie overzichtelijk beschikbaar: 

- Kennisbank BioKennis, met publicaties over biologisch onderzoek 

- Actuele berichten van BioKennis en berichten uit Nieuwe Oogst  

- Twitterberichten van biologische boeren en tuinders 

- Activiteitenagenda voor biologische boeren, tuinders, producenten, handel en winkels. 

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, met Bionext als onze uitvoerende organisatie. 

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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