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1 miljard biologische omzet! 

Deze 1 miljard mijlpaal was goed door alle media opgepakt, zowel op de radio, op de t.v. als op 

print. Bionext heeft alle nog niet gemeten kanalen geïnventariseerd en kon zo bewijzen dat deze 

mijlpaal in 2012 is gehaald. Het rapport over deze verkopen, bijvoorbeeld de directe verkoop van 

biologische boerderijen, via boerderijwinkels, webwinkels of markten, is hier te downloaden.  

Biohuis bij Plantbreeders Platform in Brussel 

Biohuis bestuurder Douwe Monsma was uitgenodigd bij het Plantbreeders Platform, een overleg 

van organisaties uit alle EU lidstaten. Het doel van het overleg is om het gebruik van biologisch 

uitgangsmateriaal te stimuleren. Dit doel moet worden bereikt door te werken aan de nationale 

Annex, dus een lijst van rassen die verplicht als biologisch uitgangsmateriaal moeten worden 

gebruikt. Er blijkt ten aanzien van deze nationale Annex nog een flink verschil te zijn tussen Noord- 

en Zuid-Europa. Nederland trekt er hard aan en loopt voor. Het Biohuis vind het belangrijk dat alle 

landen meekomen, vandaar de deelname van Biohuis aan het overleg. Het overleg heeft geleid tot 

het idee van een minimum target voor alle landen, zodat het hele proces in alle landen goed op 

gang komt. 

Biologisch rundvlees van de Natuurboeren uit de buurt, lekker en duurzaam! 

Op 9 oktober was de grote finale van de verkiezing van het Lekkerste Rundvlees van Nederland. 

Deze verkiezing is onderdeel van de NieuwVers-verkiezingen, georganiseerd door Urgenda en 

Foodlog. De Stichting ‘Natuurboeren uit de buurt’ gingen er met de meeste prijzen vandoor.  Deze 

groep biologische boeren waren de enige die de jury zowel bij ‘lekker’ als bij ‘duurzaam’ in de 

prijzen liet vallen. Meer informatie is te vinden op www.natuurboeren.nl  

Twitterende biologische boeren   

Bent u al actief met Twitter. Of wellicht nieuwsgierig wie van uw biologische collega’s daar (ook) al 

druk mee is? Op de website van Bionext komen de tweets voorbij van zo’n zestig biologische 

boeren en tuinders die actief zijn op Twitter. Toch nieuwsgierig? Kijk dan even op 

www.bionext.nl/zakelijk/boer-tuinder.   

http://www.bionext.nl/sites/www.bionext.nl/files/2013_bionext_trendrapport_directe_verkoop.pdf
http://www.natuurboeren.nl/
http://www.bionext.nl/zakelijk/boer-tuinder


Evaluatie Annex voor biologisch zaad en uitgangsmateriaal  

De Nederlandse overheid is 10 jaar geleden gestart met een nationale annex, een lijst voor 

biologisch zaad en uitgangsmateriaal om het gebruik van biologisch zaad en uitgangsmateriaal te 

bevorderen. Maar draagt dit beleid nog bij aan het doel of is aanpassing nodig? Om daar een 

antwoord op te geven, willen we van zoveel mogelijk telers en zaadfirma's weten hoeveel 

uitgangsmateriaal ze nu gebruiken, waar ze problemen zien en of er mogelijkheden voor 

verbetering zijn. De vragenlijst voor telers kunt u hier invullen.  

Bionext College over Kwaliteit en over Veredelingstechnieken 

Het Bionext College verzorgt bijeenkomsten voor de biologische sector. Op donderdag 21 

november gaat het over kwaliteitsgaranties. Een incident of schandaal berokkent veel schade. Hoe 

kunt u de zaken in de keten zo inrichten dat de kwaliteit van de producten gegarandeerd wordt, de 

kans op fraude minimaal is en u weet waar uw risico’s liggen? Op vrijdag 13 december is 

hetvolgende Bionext College, deze keer over veredelingstechnieken. Leden van de dragende 

organisaties van het Biohuis ontvangen 50% korting op de kosten. Voor meer informatie kunt u 

kijken op www.bionextcollege.nl .  

Bio-Congres gemist?   

Heeft u het Bio-Congres gemist, maar wilt u toch graag weten wat er allemaal gebeurde? Dan vindt 

u hier het verslag.  

Bio-Bank   

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: 

17-10-2013  Aangeboden  
 

eko koeien en kalveren (met hoorns)  Friesland  
 

16-10-2013  Aangeboden  Voer  Aanbod ruwvoer  Gelderland  
 

12-10-2013  Aangeboden  Vee  Jongvee te koop  Friesland  
 

12-10-2013  Aangeboden  Vee  Blaarkop fokstierkalveren  Overijssel  
 

12-10-2013  Aangeboden  Vee   Blaarkop stamboekpinken  Overijssel  
 

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!                                      

https://docs.google.com/forms/d/159SWKxKD2cJ5FVAFERvSRDeYMg4MBqmoiJ3S3SPPYKg/viewform
http://www.bionextcollege.nl/
http://www.bionext.nl/zakelijk/verslag-bio-congres-2013
http://www.bionext.nl/zakelijk/biobank/2013-10-17/paar-eko-koeien-en-kalveren-te-koopmet-hoorns
http://www.bionext.nl/category/rubriek/voer-ruwvoer
http://www.bionext.nl/zakelijk/biobank/2013-10-16/aanbod
http://www.bionext.nl/category/rubriek/vee-rundvee
http://www.bionext.nl/zakelijk/biobank/2013-10-12/jongvee-te-koop
http://www.bionext.nl/category/rubriek/vee-rundvee
http://www.bionext.nl/zakelijk/biobank/2013-10-12/blaarkop-fokstierkalveren
http://www.bionext.nl/category/rubriek/vee-rundvee
http://www.bionext.nl/zakelijk/biobank/2013-10-12/blaarkop-stamboekpinken
http://www.bionext.nl/bio-bank
http://www.biohuis.org/

