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Lekker naar de Boer weekend 

De biologische boerderijen zijn in het weekend van 22 en 23 juni goed bezocht. Circa 56.000 

mensen trokken erop uit, vooral op zaterdag. Zondag was het rustiger dan verwacht, dit had te 

maken met het wisselvallige weer. Er waren fietsroutes georganiseerd van de stad naar de boer in 

de buurt, proeverijen, diverse kinderactiviteiten en rondleiding over het erf met uitleg over de 

biologische landbouw. Veel boeren maakten er weer een waar feestje van, dat is zeer waardevol 

voor de promotie van onze producten! Biohuis bedankt alle biologische boeren en tuinders die zich 

voor deze enorme biologische promotie hebben ingespannen!   

NB. Boeren en tuinders die meegedaan hebben, krijgen via een aparte e-mail een 

evaluatieformulier toegestuurd. 

  

EU landbouwbesluiten redelijk positief voor biologische sector  

Er is nu een definitief akkoord voer het toekomstige Europese landbouwbeleid. Kees van Zelderen: 

"De belangrijkste zaken waar wij voor de biologische sector op ingezet hebben zijn gelukkig 

gerealiseerd. Ik ben blij met de erkenning van biologische landbouw binnen pijler 1, dat is voor 

ons biologische boeren van grootste belang. Verder komen vanuit pijler 2 middelen beschikbaar 

voor zaken die ons ook goed passen, dat zijn 1) Marktondersteuning en promotie 2) 

Kennisverspreiding en 3) Producenten- en Interbranche-organisaties. De middelen voor 

kennisverspreiding kunnen worden ingezet voor het oprichten van bedrijfsnetwerken.  

Het Biohuis ziet bedrijfsnetwerken als een hele mooie methode om onderling én met specialisten 

kennis uit te wisselen. De middelen voor producentenorganisaties zijn van belang voor de  

sectorverenigingen in het Biohuis. Zij kunnen zaken opbouwen en initiatieven nemen met steun 

vanuit de EU. De middelen voor interbranche-organisaties zouden het Biohuis en Bionext financieel 

kunnen helpen. Het nieuwe akkoord zal in 2015 volop in werking zijn, 2014 is een overgangsjaar 

omdat het besluit relatief laat genomen is. Een minpuntje van de nieuwe regeling is wel dat 

mensen die nu nog geen rechten hebben opgebouwd voor een hectarepremie uit de GLB, lang 

moeten wachten." 



BioTreffen van de Europese Fruitsector 

Delegaties van alle Europese biologische fruittelers verzamelden zich vorige week in Limburg, 

onder de naam “BioTreffen”. Deze bijeenkomsten vinden 3 keer per jaar plaats. Eén keer per jaar 

is de bijeenkomst van grotere omvang en dit jaar was Nederland gastland. Dus organiseerde 

vereniging Prisma de meerdaagse bijeenkomst. Voorzitter Elze-Lia Visser: "Het programma is een 

leuke afwisseling geworden van formele bijeenkomsten, excursies in de praktijk en tijd voor veel 

onderlinge gesprekken. Je moet het zien als een Prisma bijeenkomst, maar dan in Europees 

verband. Erg leerzaam voor iedereen. Opvallend vond ik het om te horen dat in eigenlijk alle 

Europese productiegebieden de teelt achterop loopt door het koude weer, dat is dus niet alleen bij 

ons het geval." 

 

De Bio-Bank aangevuld met een rubriek ‘Samenwerking’  

Op de Bio-Bank kunnen biologische boeren en tuinders gratis adverteren met o.a. grond, voer, 

mest, vee en stro. Ook als u samenwerking zoekt met een biologische akkerbouwer of veehouder, 

kunt u gebruik maken van de Bio-Bank (rubriek Samenwerking). Hieronder ziet u een selectie uit 

het huidige advertentieaanbod: 

  
     

29-06-2013  Gevraagd  Vee (rundvee)  Koeien  Gelderland  
 

28-06-2013  Aangeboden  Voer (ruwvoer)  Ruwvoer balen  Gelderland  
 

26-06-2013  Aangeboden  Voer (ruwvoer)  Pinkenweide  Overijssel  
 

25-06-2013  Aangeboden  Mest (rundvee: drijfmest)  Kraanswijk EKO digestaat  Flevoland  
 

De volledigelijst 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! 

  
 

 

http://www.bionext.nl/category/rubriek/vee-rundvee
http://www.bionext.nl/zakelijk/biobank/2013-06-29/koeien
http://www.bionext.nl/category/rubriek/voer-ruwvoer
http://www.bionext.nl/zakelijk/biobank/2013-06-28/ruwvoer-balen
http://www.bionext.nl/category/rubriek/voer-ruwvoer
http://www.bionext.nl/zakelijk/biobank/2013-06-26/pinkenweide
http://www.bionext.nl/category/rubriek/mest-rundvee-drijfmest
http://www.bionext.nl/zakelijk/biobank/2013-06-25/kraanswijk-eko-digestaat
http://www.bionext.nl/bio-bank
http://www.biohuis.org/

