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Bijeenkomst ‘Welke kansen bieden vlinderbloemigen?’  

Het Biohuis nodigt u van harte uit voor een bijeenkomst over de teelt van vlinderbloemigen. De 

bijeenkomst is op 9 december van 13.00 tot 16.30 uur in Lelystad en richt zich in het bijzonder op 

akkerbouwers uit Flevoland. In het licht van de ontwikkelingen op het gebied van mest wordt het 

steeds aantrekkelijker om stikstof-fixerende gewassen op te nemen in de gewasrotatie. Daarnaast 

groeit de vraag naar regionaal geteeld eiwitrijk diervoer uit de biologische dierhouderij. 

Mengteelten van vlinderbloemigen met granen en enkelvoudige teelt van vlinderbloemigen bieden 

interessante perspectieven. Op de bijeenkomst krijgt u de laatste inzichten en praktijkervaringen. 

Aanmelding kan uiterlijk 5 december. Meer informatie: klik hier! . 

Zicht op antibioticumgebruik  

Bionext start met een project gericht op het in beeld brengen van het antibioticumgebruik in de 

biologische veehouderij. Hierin werkt Bionext nauw samen met een aantal dragende organisaties 

van het Biohuis, te weten Natuurweide, de Vereniging van Biologische Varkenshouders en de 

Biologische Pluimveehoudersvereniging. Het doel van het project is om een actueel overzicht te 

verkrijgen van het gemiddelde antibioticumgebruik en de spreiding per diersector. Hiermee 

kunnen biologische veehouders inzicht krijgen in het antibioticumgebruik in hun sector en de 

prestatie van hun bedrijf ten opzichte van andere biologische bedrijven.  

Antibioticumgebruik in de veehouderij staat volop in de belangstelling, vanwege de toenemende 

antibioticumresistentie. De biologische regelgeving schrijft voor dat dieren in de biologische sector 

niet preventief behandeld mogen worden en een maximum van drie beha! ndelingen per jaar 

mogen ondergaan. Hierdoor ligt het gebruik in de biologische sector laag. Informatie: Heleen 

Klinkert, klinkert@bionext.nl  

Een biologische hagelverzekering?  

De huidige hagelverzekering voldoet niet voor de biologische teelt. Daarom zijn er met steun van 

het Biohuis gesprekken opgestart over dit onderwerp, vanuit de vereniging BDEKO. Het probleem 

is landelijk, het betreft de biologische telers in de plantaardige hoek. De verzekeraar erkent dat 

het probleem moet worden opgelost en heeft ingestemd om met het Biohuis te spreken over een  
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nieuwe regeling. Allereerst wordt er door de verzekeraar een onderzoek uitgezet naar de gevolgen 

van hagelschade in de biologische landbouw. En mogelijkheden om hagelschade ontwikkeling te 

beperken en herstel te bevorderen.  Biologisch ondernemers worden bij het onderzoek betrokken 

omdat ze de meeste kennis van biologische gewassen hebben. Het onderzoek start in het voorjaar 

van 2014. Wilt u meer weten, stuur dan een berichtje naar info@biohuis.org .  

 

Bionext College over Veredelingstechnieken 

Het Bionext College verzorgt bijeenkomsten voor de biologische sector. Op vrijdag 13 december 

gaat het 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.  

  

Biohuis bijeenkomst 22 januari op de BioVak    

Voorafgaand aan de opening van de BioVak, op woensdag dag 22 januari, organiseert het Biohuis 

een bijeenkomst voor alle biologische boeren en tuinders. Noteert u dit alvast? 

  

Bio-bank: vraag en aanbod   

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: 

28-11-2013  Aangeboden  Vee  3 vaarzen te koop  Noord-Holland    

25-11-2013  Gevraagd  Mest  Biologische mest gevraagd     

24-11-2013  Aangeboden   Biologische pinkenweide     

22-11-2013  Aangeboden  Vee  Fleckvieh vaarskalveren  Gelderland  
 

 

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 op  

www.biohuis.org 

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