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Waarom de nieuwe Biobeurs? 

De eigenaar van de IJsselhallen in Zwolle, Libéma, en de vertegenwoordigers van de 

biologische winkels, handel en producenten, verenigd in Bionext, hebben besloten om te 

starten met een nieuwe vakbeurs: de Biobeurs.  

In eerdere jaren is geprobeerd om de samenwerking met ICEM rond de BioVak te 

verbeteren. Er was waardering voor het initiatief van ICEM om de beurs van de grond te 

tillen. Maar er was geen waardering voor het gebrek aan visie om de beurs in nauwe 

samenwerking met de sector verder te ontwikkelen. Ook was er ongenoegen over de 

wijze waarop ICEM met medewerkers en kleine zelfstandigen omging. 

Door de Biobeurs 2015 samen met Libéma te organiseren, krijgen wij zelf de regie. De 

kosten voor deelname gaan niet omhoog, het inhoudelijke programma wordt versterkt en 

de entreeprijs gaat omlaag.  

Op www.biobeurs2015.nl vindt u meer informatie. Daar kunt u tevens zien welke 

bedrijven zich inmiddels verbonden hebben aan de nieuwe vakbeurs.  
 

Actie Syngenta een doekje voor het bloeden 

Syngenta roept burgers op mee te doen aan een actie 'burgers voor bijen', die boeren 

helpt akkerranden in te zaaien. Achter dit initiatief gaat een agrochemisch concern schuil 

dat miljarden euro's per jaar verdient aan de verkoop van pesticiden en lobbyt voor het 

behoud van neonicotinoïden, middelen die juist schadelijk zijn voor bijen. Vele 

organisaties, waaronder het Biohuis en Bionext beschouwen de actie van Syngenta 

daarom als een doekje voor het bloeden. Lees hier meer. 

  

Bio kastelers telen in de grond 

Woensdag 20 maart waren de biologische kastelers van LTO Glaskracht bij elkaar. Ze  

hadden onder andere de voorzitter van LTO Glaskracht, Nico van Ruiten daarbij 

uitgenodigd. Jan Jaap Jantjes gaf uitleg over de activiteiten van het Biohuis. Leo 

Verbeek presenteerde zijn visie op het biologisch telen in de grond. Dit was aanleiding 

voor een goede discussie over telen in de grond. Er zijn in ons land kastelers die vinden 

dat zij eigenlijk biologisch telen, maar zij telen niet in de grond. Door één van de bio-

kastelers werd een vergelijking getrokken met de sport. Voetballen kan alleen volgens de 

regels van de KNVB. Als je toch de handen wilt gebruiken bij het voetballen, richt dan je 

eigen vereniging op en ga rugbyen. Dus: andere spelregels horen thuis bij een ander 

keurmerk.   

  

http://t.ymlp249.net/mseazaumyuwaraumuatauyqu/click.php
http://t.ymlp249.net/msmanaumyuwaoaumuarauyqu/click.php


Biohuis bestuurleden uitgenodigd 

Nodig ook een Biohuis bestuurder uit op uw ledenvergadering! Biohuis bestuurders waren 

afgelopen weken al bij diverse ledenbijeenkomsten aanwezig, zoals bij BDEko, 

Natuurweide, Prisma, en bij de kastelers. Er kan toelichting gegeven worden op de 

actuele ontwikkelingen in de biologische sector en wat het Biohuis voor haar leden doet. 

De gegevens van de bestuurders staan hier.  

  

Bio-Bank 

In de Bio-Bank kunnen biologische boeren en tuinders gratis adverteren. Er is vraag en 

aanbod van mest, voer, grond en nog meer, kijk op: www.bionext.nl/bio-bank.nl 

  

Samen sterk met het Biohuis! 

Het Biohuis is de vereniging van biologische boeren en tuinders. Onderzoek, markt en 

regelgeving: samen actief voor een sterke sector, met Bionext als uitvoerder.  

  

  

 

http://t.ymlp249.net/msjafaumyuwaraumuaaauyqu/click.php
http://t.ymlp249.net/msbaaaumyuwazaumuarauyqu/click.php

