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Gezonde Start: Start Biologisch met Giovanni van Bronckhorst!  

Van 2 t/m 19 januari 2014, tijdens de campagne Start Biologisch, worden consumenten 

aangemoedigd om goede voornemens waar te maken. Deze actie van Bionext is opgezet 

samen met de Giovanni van Bronckhorst Foundation en wordt gesponsord door het bio-AGF 

bedrijfsleven en EkoPlaza en Bio+. Meer informatie staat op www.start-biologisch.nl  

 

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! Meldt u uiterlijk 15 januari aan op info@biohuis.org, met ‘aanmelding ALV’in de titel 

en vermelding van uw naam en de sectororganisatie waarvan u lid bent. 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. Nog steeds geen lid? U kunt nu meteen Biohuis lid worden via deze link. 

 

Aansluitend aan de ledenvergadering van het Biohuis is er een Biohuis lezing van Pablo 

Tittonell, hoogleraar biologische landbouw. Vanaf 11.30 is er koffie;  om 12.00 start de lezing. 

De lezing is gratis. Voor de Biovak daarna hebt u een toegangskaart nodig. 

 

 

Protamylasse/ aardappeldiksap    

Er waren vanuit het Biohuis vraagtekens gezet bij het onlangs door Skal aangekondigde 

verbod op Protamylasse per 1-1-2014. Na intern en extern overleg heeft Skal besloten om 

Protamylasse, PPL en andere gelijkwaardige producten uit aardappeldiksap voorlopig wel toe 

te staan. Het gaat om een restproduct uit de aardappelzetmeelverwerkende industrie die 

gebruikt wordt voor bemesting. Skal zal dit restproduct herbeoordelen en medio 2014 met 

een definitief standpunt komen. In het herziene standpunt zal Skal ook de visies van andere 

EU lidstaten meewegen. Skal informeert de bij hen bekende leveranciers van deze 

meststoffen en zet een bericht op hun website.  

 

 

http://www.start-biologisch.nl/
mailto:info@biohuis.org
http://www.biohuis.org/organisatie/bioraad/
http://www.biohuis.org/biohuis/lid-worden/


Dierenarts en bio: Meet & Greet op de Biovak  

Bionext organiseert op 22 januari op de BioVak workshops en een rondleiding gericht op 

biologische veehouders en hun dierenartsen. Veehouders en dierenartsen die zich samen 

aanmelden voor een workshop en/of de rondleiding ontvangen beide een gratis dagkaart. Klik 

hier voor het volledige programma en het aanmeldformulier.  

 

Verbindingen tussen akkerbouwers en pluimveehouders   

Op 13 januari is er een bijeenkomst in Lelystad gericht op het verbinden van biologische 

akkerbouwers uit de Flevopolder en biologische pluimveehouders uit de Gelderse Vallei. In het 

licht van de aanscherping van de wetgeving op het gebied van fosfaatnormen en A-

meststoffen, wordt het steeds interessanter om stikstoffixerende gewassen op te nemen in de 

gewasrotatie. Daarnaast groeit de vraag naar regionaal geteeld eiwitrijk diervoer vanuit de 

biologische dierhouderij. Experts op het terrein van de teelt van vlinderbloemigen en gebruik 

van pluimveemest zullen de thema’s uitdiepen. Er is ruim gelegenheid voor het stellen van 

vragen. Meer informatie is hier te vinden. 

 

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij 

In de vorige nieuwsbrief hebben we geschreven over de plannen van de provincie Brabant 

voor het meten van duurzaamheid. Deze meting gaat  een rol spelen bij het verlenen van 

vergunningen.  Door de gekozen rekenmethode krijgen biologische bedrijven al gauw een 

lagere score dan intensieve bedrijven met wat groen op het erf. Dat kan niet de bedoeling 

zijn. De vakgroep biologisch van de ZLTO heeft daarom voor de Kerst nog hard gewerkt om 

inspraak te leveren aan de provincie. Dit is van belang omdat het zeker ook in andere 

provincies gaat spelen als het gaat om vergunning verlening aan veehouderijbedrijven. De 

brief aan de provincie kunt u hier lezen.  

 

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.  

De volledige lijst 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/zakelijk/dierenarts-bio-meet-and-greet-op-de-biovak
http://www.bionext.nl/zakelijk/biologische-akkerbouwers-en-pluimveehouders-leggen-nieuwe-verbindingen
http://www.biohuis.org/wp-content/uploads/2014/01/Brabantse-ZorgVuldigheidsscore-ZLTO-vakgr-Biologisch-27-12-13.pdf
http://www.bionext.nl/bio-bank
http://www.biohuis.org/biohuis/lid-worden/

