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Kees van Zelderen benoemd in de IFOAM EU Farmers sector group 

Op 7 november j.l. is Kees van Zelderen officieel benoemd in het bestuur van de Farmers sector 

group van IFOAM EU, onze Brusselse lobbyorganisatie. Deze ‘boerengroep’ van de IFOAM EU had 

voor de oprichting al meerdere bijeenkomsten achter de rug, maar nu zijn de officiële benoemingen 

een feit. De voorzitter van de groep is Jan Plagge, de voorzitter van het Duitse Bioland. De 

benoeming vond plaats tijdens de dagen waarop IFOAM EU haar 10 jarig jubileum vierde. De 

Farmers Sector group is, net zoals het Biohuis in Nederland, gericht op de belangen van de 

biologische boeren en tuinders. Het Biohuis was al in het bestuur van IFOAM EU vertegenwoordigd 

via Bionext en nu dus ook rechtstreeks in de Farmers sector Group.   

Aan de slag met mest    

De werkgroep bemesting van het Biohuis heeft voor de zomer een hele lijst met actiepunten 

opgesteld, met als doel om gebruik, bruikbaarheid en beschikbaarheid van biologische meststoffen 

te vergroten. In november is daaraan een vervolg gegeven met het vormen van vier 

subwerkgroepen, die praktische voorstellen gaan ontwikkelen: 

- Eén op één relaties: hoe kun je gemakkelijker maken dat bedrijven uit dezelfde regio 

rechtstreeks afspraken maken over aan- en afvoer van mest, met zekerheid over aan- en afvoer, 

kwaliteit en beschikbaarheid? 

- Bewerking dierlijke mest: hoe kun je zorgen dat de toepassingsmogelijkheden en gehaltes van 

dierlijke biomest verbeterd worden, bijvoorbeeld door drogen, vergisten, scheiden, filteren, 

composteren of mengen? 

- Certificering en kwaliteit plantaardige meststoffen: hoe kun je zorgen voor een gecertificeerde 

groencompost en voor het certificeren als A meststof van reststromen uit de verwerking van 

biologische producten? 

- Monstername stapelbare mest: hoe kun je zorgen voor een snelle en betrouwbare wijze van 

monstername uit dierlijke mest, zodat de afnemer zeker weet waar hij aan toe is? Dit speelt het 

sterkst bij de vaste(re) mestsoorten. 

In januari bespreekt de werkgroep de voorstellen uit deze subgroepen. 



 

Biohuis bijeenkomst op de BioVak    

Voorafgaand aan de opening van de BioVak, op woensdag dag 22 januari, organiseert het Biohuis 

een bijeenkomst voor alle biologische boeren en tuinders. Als externe spreker is Pablo Tittonell 

gevraagd. Hij is hoogleraar ‘Farming systems ecology’. Pablo heeft lef in zijn benadering van de 

biologische landbouw. En het Biohuis wil deze benadering graag aan haar achterban doorgeven. 

Daarnaast zullen actuele thema's worden besproken die u als biologisch boer of tuinder bezig 

houden. Het eerste uur zal een besloten gedeelte zijn dat alleen toegankelijk is voor leden van het 

Biohuis. Noteert u dit alvast? Meer informatie volgt. 

 

Promotie-actie: “Een gezonde start” begin 2014 

Direct in het begin van het nieuwe jaar wordt de promotie-actie Gezonde Start georganiseerd. 

Bionext heeft deze actie opgezet samen met Frugi Venta en de NAO. Deze is speciaal gericht op de 

promotie van biologische aardappelen, groenten en fruit. De actie wordt gehouden van 2-19 

januari. De campagne bestaat onder andere uit een stickeractie waarbij consumenten een leuke 

prijs kunnen winnen en tevens sparen om kinderen die het goed kunnen gebruiken ook een 

gezonde start te geven. Er zullen verschillende evenementen worden georganiseerd en er zal veel 

media aandacht komen, onder andere via het dagblad Metro. Wilt u ook meedoen met uw bedrijf? 

Meer informatie vindt u/vraagt u via info@bionext.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. Hieronder ziet u 

een selectie uit het huidige advertentieaanbod: 

09-11-2013  Aangeboden  Mest Varkens drijfmest en stalmest Noord-Brabant   

06-11-2013  Aangeboden  Vee Melkkoeien   

05-11-2013  Gevraagd  Voer Paardenhooi   

01-11-2013  Gevraagd  Mest Biologische mest gevraagd  
 

De volledige lijst met advertenties kunt u hier bekijken: www.bionext.nl/bio-bank 

 

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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