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Biohuis Ledenvergadering op de Biovak 

Op woensdag 22 januari om 10.00 uur houdt het Biohuis een algemene ledenvergadering in 

Zwolle. Hier wordt verslag gedaan van de resultaten van het afgelopen jaar. Ook wordt er een 

nieuwe voorzitter gekozen. Dit gedeelte is alleen toegankelijk voor leden. Dus als u lid bent 

van één van de dragende organisaties van het Biohuis, of als u individueel lid bent: van harte 

welkom! Weet u niet zeker of u via uw eigen vereniging wel lid bent van het Biohuis? Check 

dan alle dragende organisaties van het Biohuis hier.   

Aansluitend aan de ledenvergadering is er een openbare lezing van Pablo Tittonell.  

 

Biohuis druk met ‘Brussel’   

De Europese Commissie is voortvarend bezig met een complete herziening van de Europese 

regels voor de biologische landbouw. Om daar goed op in te spelen vindt er nu wekelijks en 

soms zelfs dagelijks overleg plaats met onze Europese collega’s. De Brusselse beleidsmakers 

willen de regels eenvoudiger en principiëler maken. Het is een behoorlijke uitdaging om aan 

de beleidsmakers duidelijk te maken hoe de biologische praktijk in elkaar zit. En waarom 

bepaalde regels soms wat ingewikkelder moeten zijn om recht te doen aan de praktijk.  

Bovendien wil de Europese Commissie al begin 2014 een aantal specifieke voorschriften 

aanpassen. Het gaat om het inperken van bepaalde meststoffen en 

gewasbeschermingsmiddelen (bijlagen I en II). Een voorbeeld: nu zijn alle nuttige micro-

organismen toegestaan als de algemene wetgeving ze toestaat. De Commissie wil voor bio 

alleen nog een beperkte, op soortnaam gestelde lijst. Voor elk nuttig organisme dat nu niet op 

die lijst staat, zal dan een jarenlange toelatingsprocedure nodig zijn en dan nog is er geen 

zekerheid. Het Biohuis doet er samen met Bionext alles aan om dit te voorkomen.  

 

Let op de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij  

Brabant ontwikkelt een instrument dat moet stimuleren dat veehouderij goed past in de 

omgeving. Alleen als een bedrijf hoog scoort mag het nog uitbreiden. Mogelijk nemen andere 

provincies deze aanpak over. Voor ons is het van groot belang dat het instrument ook voor 

biologische bedrijven goed scoort; dat lijkt nu nog niet het geval. We roepen dus biologische 

veehouders uit Brabant op om te reageren op het huidige concept, per internet of op de 

bijeenkomst van 16 december in Den Bosch. Alle informatie is te vinden op deze plek.  

 

http://www.biohuis.org/organisatie/bioraad/
https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/platteland/zorgvuldige-veehouderij/brabantse-zorgvuldigheidscore-veehouderij-(bzv).aspx


EKO in de Bioraad   

Op de bijeenkomst van de Bioraad van 2 december is overleg gevoerd met de mensen van 

Stichting EKO keurmerk. EKO wil graag een nieuwe start maken en daarbij de primaire sector 

beter betrekken bij haar plannen. De vertegenwoordigers van alle verenigingen gaven aan 

wat ze van het EKO label verwachten. Veel bestuurders kunnen zich vinden in het gebruik van 

het label, voor communicatie en verdere ontwikkeling van duurzaamheid. Veel bestuurders 

vragen naar aansluiting van het EKO label op buitenlandse keurmerken. Of aansluiting op de  

marketing van EKO bij de eigen verwerker/afnemer. De Bioraad wil verder de kosten van het 

gebruik van het EKO label zo laag mogelijk houden. De Bioraad is het centrale  adviesorgaan 

van het Biohuis bestuur, waarin alle dragende organisaties van biologische boeren en tuinders 

vertegenwoordigd zijn.  

 

Regionaal biologisch voer telen   

Op 9 december was er een bijeenkomst over de teelt van vlinderbloemigen,  met het oog op 

meer eigen voerteelt in Nederland. De opkomst was groot. Het bleek dat meer 

kennisuitwisseling tussen veehouders en akkerbouwers kan helpen zaken onderling beter op 

te lossen. Directe contacten geven de gelegenheid eisen te stellen aan de kwaliteit van voer 

of van mest. Er was voldoende belangstelling voor een vervolgbijeenkomst, deze wordt 

gehouden op 13 januari. Meer informatie volgt. 

 

De Biobank   

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: 

08-12-
2013  Aangeboden   Geitenmelkstal 

Katwoude, Noord-
Holland   

08-12-
2013  Gevraagd   Melkkoeltank 

Katwoude, Noord-
Holland   

07-12-
2013  Aangeboden  Landbouwgrond 3 ha grasland plus schuur Gelderland   

05-12-
2013  Gevraagd  Stro Gerste stro gevraagd   

30-11-
2013  Aangeboden    Complete geitenmelkstal met 

koeltank 

Ambt Delden   

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 voor meer informatie op www.biohuis.org 

 
Samen hebben we meer invloed op marktontwikkeling, regelgeving en onderzoek!                           
 

http://www.bionext.nl/zakelijk/biobank/2013-12-08/geitenmelkstal
http://www.bionext.nl/zakelijk/biobank/2013-12-08/melkkoeltank
http://www.bionext.nl/rubriek/landbouwgrond
http://www.bionext.nl/zakelijk/biobank/2013-12-07/3-ha-grasland-plus-schuur
http://www.bionext.nl/category/rubriek/stro
http://www.bionext.nl/zakelijk/biobank/2013-12-05/gerste-stro-gevraagd
http://www.bionext.nl/zakelijk/biobank/2013-11-30/complete-geitenmelkstal-met-koeltank-te-koop
http://www.bionext.nl/zakelijk/biobank/2013-11-30/complete-geitenmelkstal-met-koeltank-te-koop
http://www.bionext.nl/bio-bank
http://www.biohuis.org/

