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Bezoek het Biohuis op de Biovak in stand A 75 

De Biovak is een unieke gelegenheid om bij te praten, kennis op te doen en uw mening te 

laten horen. In deze extra editie van de Biohuis nieuwsbrief meer informatie over onze 

activiteiten op de Biovak.  Graag ontmoeten we u  op de Biovak, in onze stand A75 waar de 

koffie en thee klaar staat. 

Achter de schermen heeft het Biohuis zich ingespannen voor een interessante Biovak 2014. 

Als visitekaartje en marketing voor de sector, maar ook voor uw inspiratie, netwerken en 

kennisuitwisseling. 

 

Biohuis Ledenvergadering op de Biovak 

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

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! 

Meld u 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. 

 

Biohuis lezing Wageningse hoogleraar Biologische Landbouwsystemen  

Op woensdag 22 januari om 12.00 uur is er, voorafgaande aan de opening van de Biovak in 

Zwolle, een lezing van de Wageningse hoogleraar Pablo Tittonell. Sinds 2012 is Pablo Tittonell 

hoogleraar biologische landbouwsystemen aan de Wageningen Universiteit. Hij heeft veel 

originele ideeën over de toekomstige groei van de biologische landbouw wereldwijd. Zijn 

motto: " De landbouw in Europa en de VS moet minder intensief worden, maar de landbouw 

in opkomende economieën in Afrika en Azië moet juist intensiever worden”. Het Biohuis vindt 

het belangrijk dat iedereen kennis kan maken met zijn inspirerende benadering. De lezing is 

gratis. Vanaf 11.30 staat de koffie klaar en om 12.00 start de lezing. Iedereen met interesse 

in biologische landbouw is van harte welkom!  Wie aansluitend naar de Biovak gaat, moet zelf 

zorgen voor een toegangskaart. 

 

 

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


 

Biohuis lunch 

Woensdag vanaf 13.00 uur tot 14.00 uur, na afloop van de lezing, kunt u lekker komen  

lunchen in het restaurant van de beurs. Tijdens deze lunch kunt u bijpraten en kennismaken 

met collega-ondernemers. Consumpties zijn voor eigen rekening.  

De lunch eindigt om 14.00, want dan is de officiële opening van de Biovak. 

 

Biohuis jongerencafé 

Donderdag vanaf 17.00 uur tot 18.00 is er een Biohuis ontmoetingsplek voor jongeren, in de 

Meerhal 4. Het is bedoeld als een netwerkbijeenkomst: kennismaken met jongeren uit het 

hele land en het organiseren van een landelijk netwerk van jongeren in de biologische sector.  

 

Bionext café 

Op de stand van Bionext/ Biohuis (A.75) is het Bionext-café te vinden. Hier kun je terecht voor een 

koffie of een drankje, maar ook voor een goed gesprek.  

Op woensdag 22 januari, van 14 tot 15 uur kun je aanschuiven bij Pablo Titonell. Aansluitend kun 

je kennis maken de Wageningse studenten van Otherwise, die op zoek zijn naar onderzoeksvragen 

voor studenten. Zij zijn van 15 tot 16.00 uur in de stand aanwezig. 

Ook op andere tijdstippen is er vanalles te doen in het cafe. Zo is op donderdag om 16.00 uur 

Europarlementarier Groenlinks Bas Eickhout in het cafe, samen met IFOAM directeur Marco 

Schlüter.  

 

Focus op Europa op de Biovak-donderdag  

Donderdagmiddag zijn er veel activiteiten met betrekking tot Europa. Om 13.00 uur wordt het 

Europees verkiezingsdebat georganiseerd, onder leiding van Biohuis bestuurder Kees van 

Zelderen. Hierbij is onder andere Bas Eickhout, Europees lijsttrekker van Groen Links 

aanwezig. Er wordt gesproken over het landbouwbeleid, voedselfraude en kennisontwikkeling 

(Zaal Meerhal 2). 

Marian Blom van Bionext geeft om 15.00 uur in (zaal Meerhal 4) een workshop ‘Regels voor 

biologische productie, herkomst en trends’. In deze workshop wordt de praktische kant van de 

Europese regelgeving helder uitgelegd. Het gaat onder andere om de Europese herziening van 

de regelgeving. Er is volop ruimte voor vragen.  

Ook kunt u donderdag tussen 16.00 uur en 17.00 uur in de Biohuis stand A 75  vragen stellen 

Marco Schlüter, de directeur van onze Brusselse koepelorganisatie IFOAM-EU.  

 

Alle workshops van Biohuis en Bionext bij elkaar 

Het complete programma van de workshops georganiseerd door Biohuis en Bionext staat hier.   

 

Ekoland Biovak Special digitaal beschikbaar 

Wat zou onze sector zijn zonder het blad Ekoland? Lees de Ekoland Biovak Special hier. 

http://www.bionext.nl/sites/www.bionext.nl/files/workshops_bionext_organisaties.pdf
http://issuu.com/jaapvanwestering/stacks/26c1d8a4422841d39f5518eddbf03c68

