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Bio10daagse promoties gestart! 

Donderdag 19 september is de promotie actie van Bionext, de Bio10daagse, van start gegaan. Dus 

10 dagen lang zien, proeven en ervaren dat biologisch eten en drinken lekker natuurlijk is! Een 

flinke mediaklapper is de 8 pagina’s grote bijlage (zie PDF) bij de gratis krant de Metro. Deze krant 

wordt door meer dan 1 miljoen gelezen. Ook Biohuis bestuurder Douwe Monsma geeft in deze 

bijlage uitleg over biologisch. Consumenten komen de actie in de winkel tegen door actiestickers op 

de producten. Deze actiestickers geven kans op een verwenweekend bij een biologische boer, een 

Boergondisch feestmaal of één van de 100 biologische pakketten.  Voor meer informatie: kijk op 

www.bio10daagse.nl  

“Yt mar Frysk” tijdens de Bio10daagse 

Ook in Friesland wordt hard meegewerkt aan de Bio10daagse. Dit gebeurt door de producenten van 

het Frysk Eko Product, een samenwerkingsverband van dertien biologische producenten. Deze 

zaterdag en zondag, 21 en 22 september, staat het Frysk Eko Product bijvoorbeeld op de 

nazomerfair op landgoed Stania State in Oenkerk. Meer informatie www.fryskekoprodukt.nl  

“Knuffel de Buffel”  

Tijdens de Bio10daagse kun je op ‘de Stoerderij’ van Arjan Swinkels te Son en Breugel hele stoere 

waterbuffels knuffelen en buffelmelk proeven. Meer informatie op www.destoerderij.nl  

 

Open dag bij Familie Kieft  

Bij familie Kieft te Winschoten kun je op zaterdag 21 september een bezoek brengen aan het 

biologisch leghennenbedrijf en de boerderijwinkel. Vanaf de skybox en de kippensteiger is alles 

perfect te zien. Meer informatie over tal van boerenactiviteiten tijdens de Bio10daagse is te vinden 

op www.lekkernaardeboer.nl/agenda  

Tip: zet ook je eigen activiteiten in de Agenda. Dat kan op deze pagina.  

Plukfeesten in de boomgaard 

Bij verschillende biologische appeltelers worden tijdens de Bio10daagse plukfeesten gehouden. Je 

kunt ter plekke een plukbon kopen die goed is voor 5 kg zelf te plukken biologische appels. Dit kan 

http://www.biologischlekkernatuurlijk.nl/app/export/YeGdmCns/20082236/e32c12f863a5173450561e7b23cd6446/BIO-5561-metrobijlage-226x398-LRS.pdf
http://www.bio10daagse.nl/
http://www.fryskekoprodukt.nl/
http://www.destoerderij.nl/
http://www.lekkernaardeboer.nl/agenda
http://www.lekkernaardeboer.nl/TopMenu/Voor-de-Boer


bijvoorbeeld op 22 september bij Hans en Agnes Levels te Meijel/Limburg,  op 21 en 22 september 

bij Harmen en Carla Peeters te Lobith, op 28 september bij Pieter Jans Jansonius en Ingeborg 

Buitink te Nieuwerkerk en op verschillende data bij Florian de Clercq van Landgoed de Olmenhorst. 

Kijk voor meer informatie op www.adopteereenappelboom.nl   

Mest en mestverwerking   

We herhalen nog een keer de berichtgeving dat Staatsecretaris Dijksma rekening houdt met 

biologische veehouders, die op grond van de biologische productieregels wettelijk verplicht zijn om 

al hun biologische mest op biologische grond af te zetten. Dat betekent dat verplichte 

mestverwerking voor biologische veehouders geen optie is. De staatssecretaris heeft dit erkend en 

in de wijzigingen op de wet de mogelijkheid opgenomen een groep landbouwers vrij te stellen van 

verplichte verwerking. Het Biohuis is blij met deze ontwikkeling. Het Biohuis heeft met steun van 

Bionext actief hiervoor gelobbyd.  

De regels voor A- en B- meststoffen blijven in 2014 overigens ongewijzigd. Lees meer hierover op 

de website van het Biohuis, www.biohuis.org  

Bio-Congres over gezond voedsel 

Komt u ook naar het Bio-Congres op 8 oktober? Kijk voor meer informatie en inschrijven 

op www.biocongres.nl.   

 

Bio-Bank: vraag en aanbod 

Op de Bio-Bank kunnen biologische boeren en tuinders gratis adverteren. Kijk ook eens in de 

rubriek ‘samenwerking’, gericht op samenwerking tussen biologische bedrijven.  

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, 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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