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Biovak 2013 geslaagd 
Wij zijn blij met de grote belangstelling voor de Biovak en de Biohuis stand. Het Biohuis 
bestuur heeft weer met vele boeren en tuinders kunnen spreken!  Vanwege het grote belang 
van de Biovak voor de sector hebben de bestuursleden Kees van Zelderen en Kees 
Scheepens veel aandacht besteed aan de organisatie van alle activiteiten op de Biovak. Er 
was door hun inzet een breed aanbod van workshops, lezingen en kennispleinen. Zie ook het 
filmpje over de Biovak op onze website www.biohuis.org. 
 
 

  

 
 

 
 
Wouter van der Weijden: verbinden gangbaar en bio 
Wouter van der Weijden, directeur van Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu was 
door het Biohuis uitgenodigd als spreker op de Biovak. Na de boude uitspraken over de 
biologische landbouw van mensen als  Dijkhuizen, Rabbinge en Fresco, kwam Wouter van 
der Wijden met een genuanceerd verhaal: hij maakte een sterkte-zwakte analyse van de 
biologische sector en adviseerde om genuanceerd te reageren vanuit de eigen kracht. Niet 
hard tegen negatieve uitspraken ingaan, maar feitelijk goed onderbouwde tegenargumenten 
communiceren. De tekst van de lezing staat op onze site. 

 

http://www.biohuis.org/


Uitreiking Ekoland Innovatieprijs: erkenning voor inspanningen 
Biohuis voorzitter Kees van Zelderen reikte op woensdagavond de Ekoland Innovatieprijs 
2013 uit. In het blad Ekoland (december en januari nummers)  staan de kandidaten voor 
deze prijs uitgebreid beschreven. Alle genomineerden hebben een geweldige prestatie 
neergezet. De eerste prijs ging naar Kees en Connie Steendijk van “De Korenschoof”op 
Noord-Beveland. De jury was onder de indruk van wat hier op het eigen erf wordt 
klaargespeeld. Zij produceren meer met veel minder zaaizaad en minimale grondbewerking. 
De Rabobank maakte een mooi gebaar door de geldprijzen te sponsoren.          
Er werden ook winkelprijzen uitgereikt: de eerste prijs was voor De Groene Winkel in Zeist. 
Zij hebben een grote versafdeling en veel aandacht en activiteiten voor de klanten.  

 
Veiling schilderij: 3000 euro voor Pieperpad 
Biohuis voorzitter Kees van Zelderen heeft woensdagavond opgetreden als veilingmeester 
van het schilderij van kunstschilder Norbertus. Dit schilderij ‘De bio-aardappeleters’ was 
door de NAO beschikbaar gesteld en was te zien in de Biohuis stand. Jan Groen van Green 
Organics bleek de hoogste bieder. De opbrengst van 3000 euro gaat naar de promotie van 
bio-aardappels via het Pieperpad. (www.pieperpad.nl)  

 
 
Esther de Lange: omvang van sector maakt indruk 
Esther de Lange is één van de twee Nederlandse leden van de Landbouwcommissie van het 
Europees Parlement. Biohuis voorzitter Kees van Zelderen gaf haar een rondleiding over de 
Biovak en besprak een aantal belangrijke kwesties met haar. De wensen van onze sector 
voor het Europese beleid zijn mondeling en schriftelijk aan haar meegegeven. Esther de 
Lange was duidelijk onder de indruk van de omvang en de breedte van de biosector. 
 

 
Bionext: promotie voor bio  
Het Biohuis werkt veel samen met Bionext en maakt Bionext mede mogelijk – en andersom. 
Goed om te weten dat Bionext voor 2013 weer veel plannen heeft voor promotieacties, 
waaronder het evenement ‘Lekker naar de Boer’ (22-23 juni 2013) en de ‘Bio10daagse’ (19-
28 september 2013).  Er zijn veel boeren en tuinders nodig om “Lekker naar de Boer”, de 
open dagen van de biologische landbouw, tot een succes te maken. Dus denk er eens over 
na, eventueel samen met buren of binnen je vereniging wat je kunt doen. Meer informatie 
krijg je bij Paula van Bionext via: lekkernaardeboer@bionext.nl    

 

 
Europese Commissie vraagt meningen over bio 
De Europese Commissie is een enquête gestart om de mening van burgers te peilen over 
biologische voedselproductie. De uitkomsten worden gebruikt om een nieuw kader op te 
stellen waarbinnen de biologische landbouw zich verder moet ontwikkelen. De regels 
rondom biologische producten omvatten de totale keten. De EU-commissie vindt het 
belangrijk dat ook de consument zich daarover uitspreekt. De enquête kan worden ingevuld 
tot 10 april 2013, je vindt de enquête hier: 
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=orgagric2013&lang=nl 
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