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Biohuis Jaarverslag 2021         

 

 

Corona jaar 2021 
Ook een groot deel van 2021 werd gekenmerkt door de corona pandemie. ER 

kwamen veel digitale bijeenkomsten voor in de plaats. Behalve nadelen, zoals  

het missen van persoonlijke contact, waren er ook voordelen, zoals een lagere 

drempel om mee te doen en besparing op reistijd en reiskosten. 

Biobeurs 2021 en 2022 

Vanwege corona moest helaas in het najaar voor de tweede keer besloten 

worden om de fysieke beurs af te blazen en een digitale variant te houden.  
Hoewel de digitale deelname beide keren goed was, is dit financieel ongunstig 

voor Bionext, met voorbereidingskosten voor een afgelaste beurs. 

Naar 100% biologische mest en strooisel 

Nieuwe voorstellen voor volgende stappen in 2022, zijn in de werkgroep biomest 

en de Bioraad besproken. Ook was de biomest situatie met hulp van RVO 
doorgerekend. In juni zijn de voorstellen naar LNV en Skal gestuurd.  LNV 

besloot op de valreep dat er vanwege de nieuwe verordening geen nieuwe 

mestregels zouden komen.  
 

Excretieforfaits 

De excretieforfaits voor biologisch melkvee zouden veranderen per 2022, maar 

ook hier besloot LNV tot uitstel. 
  

Biomest en betere kringloopsluiting  

Het project KiK (koplopers in kringlooplandbouw)  is  een tweede fase ingegaan, 
waarbij pilots worden opgezet op de thema’s mest, voer en strooisel. Er is een 

klankbordgroep en ook de werkgroep biomest geeft input.  

 
EKO keurmerk voor meerwaarde van Nederlands biologisch product  

Binnen Stichting EKO Keurmerk is hard gewerkt om voor alle licentiehouders 

afspraken te maken met degelijke controle instanties zoals KIWA en Control 

Union, om alle claims van een betrouwbaar topkeurmerk waar te kunnen maken.  
De communicatie over het EKO keurmerk is daardoor (te) beperkt geweest. 

 

Onderzoek 
We hebben als Biohuis voor ons eigen stikstof-onderzoek gelobbyd, uitgevoerd 

door de WUR, betaald door LNV en met een klankbordgroep vanuit onze 

dragende organisaties en hun adviseurs. De publicatie van het eindrapport ‘Quick 
Scan biologische veehouderij’  heeft veel goede argumenten opgeleverd voor de 

biologische melkveehouderij, die er zeer goed uit kwam. 

Daarnaast participeerde Biohuis in het onderzoek en de stuurgroep van de PPS 

Beter bodembeheer en de PPS Transmissie humaan pathogenen met aandacht 
voor de biologische praktijk. Ook gaven we inbreng bij het onderzoek Groene 

Gewasbescherming, met onder andere appelteelt en strokenteelt. 
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Aandacht voor bio in landbouwonderwijs 
Vanuit Biohuis sluit Arie van den Berg aan bij het CIV Dier. Daar wordt 

nagedacht over de brede transitie in de landbouw en hoe het praktijkonderwijs 

hierop moet inspelen. Willem Groenenberg bezocht de inauguratie van Ron 
Methorst, Lector Omgevingsinclusief Ondernemen.  

 

Marktontwikkeling, bekendheid en imago bij burger en politiek 
De door EU en bio bedrijfsleven gefinancierde campagne ‘Bio lekker voor je’ liep 

prima.  Daarnaast wilde men de positieve punten van biologisch verder 

onderbouwen voor burgers, media en politiek. Dit is door Bionext vormgegeven 

in diverse “Green Papers”, die in de loop van 2021 werden gepresenteerd.  
 

Nationaal Actieplan Biologisch 

Dit actieplan moet worden opgesteld door de Nederlandse overheid en komt 
voort uit de in 2020 gepubliceerde Europese Farm to Fork strategie. Vanuit 

Biohuis en Bionext wordt actieve inbreng gegeven, waarbij de vraag uit de markt 

centraal staat. Het team biologisch bij LNV heeft het afgelopen jaar veel nieuwe 

medewerkers gekregen, die vanuit Biohuis/Bionext met informatie werden 
gevoed. 

 

EU bio regelgeving  
Medewerkers van Bionext, ketengroepleden en bestuursleden van Biohuis en 

aangesloten organisaties hadden veel werk met overleggen over de interpretatie 

van de nieuwe verordening. Niet alles was vanuit Brussel duidelijk uitgewerkt.   
 

Algemene wetten en regelingen  

Als sector hebben we geregeld last van algemene regels voor de landbouw, die 

bedacht worden zonder kennis van de biologische regelgeving en praktijk. Eerder 
stelden we daarom een “Biocheck” voor bij nieuwe regelgeving. Dit werd echter 

door zowel beleidsmakers als politici afgewimpeld: wij moesten dat zelf maar in 

de gaten houden.  Inmiddels zetten we in op ‘een eigen spoor’ voor bio. Dit 
speelde en speelt heel sterk voor het stikstof en nitraat beleid (7e 

Actieprogramma), waar biologisch heel veel problemen krijgt bij generiek beleid 

dat op gangbare praktijken is gebaseerd.  Bij de melkveehouderij hebben we 
daarvoor een goede basis met de genoemde  ‘Quick Scan’. Dit wordt voor stikstof  

nog verder uitgewerkt in een project ‘BioMonitor’, maar wat ook voor de andere 

sectoren belangrijker werd. Samen met De Natuurweide is hard gewerkt aan het 

erkend krijgen van dit eigen spoor, te beginnen bij de melkveehouderij, maar 
door te zetten voor alle andere sectoren. 

 

GLB 
Eind 2020 werd een nieuwe Biohuiswerkgroep GLB opgericht, om onze lobby 

voor bio in het nieuwe GLB te versterken. Op dit dossier is hard gewerkt. Het lijkt 

gelukt te zijn om biologisch de status ‘green by definition’ te laten behouden, of 
wel in de categorie ‘goud’ te plaatsen. Ook de rotatie eisen voor biologisch lijken 

we afgewend te hebben. Dat speelde ook bij het nitraatbeleid. Daarnaast is het 

gelukt om in samenwerking met Bionext een pilot project gefinancierd te krijgen 

waarmee we extra aandacht aan dit onderwerp kunnen blijven geven. 
 

Inspelen op actuele zaken  

Er dienden zich regelmatig nieuwe zaken aan waar we op moesten inspelen. 
Sommige konden goed opgepakt worden door LTO, zoals perikelen rondom 
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nieuwe voorschriften rond bodemmonsters, fosfaatklassen en (uitstel van)  

digitalisering van registratie van mesttransporten. Een ander voorbeeld van 
inspelen op actualiteit is de herziening van de GlobalGAP eisen (van de retail) in 

2022 werd en wordt actief gevolgd, om onwerkbare eisen voor biologische 

boeren en tuinders te voorkomen.  
 

Bestuur Bionext 

Vanuit elk van de drie verenigingen (boeren, handel&verwerking en winkels) zat 

iemand in het  dagelijks bestuur van Bionext. Voor Biohuis was dat IJsbrand 
Snoeij, en eind 2021 Douwe Monsma. Daarnaast had Biohuis drie 

vertegenwoordigers in de ledenraad (de ALV) van Bionext, waarvan twee Biohuis 

bestuursleden en een lid van de Bioraad. 

Ketengroepen Bionext  

De sectorale ketengroepen kunnen een goede rol vervullen doordat thema’s en 
knelpunten ketenbreed worden besproken.  Goede vertegenwoordiging bleef een 

punt van aandacht. 

Bionext als ondersteuner en uitvoerder  

Het Biohuis heeft actieve ondersteuning van een verenigingsmanager en een 
office manager. Zij zijn om praktische redenen in dienst van Bionext, maar dit 

levert ook synergie op. Diverse medewerkers van Bionext voerden belangrijke 

taken uit voor Biohuis en haar dragende organisaties, zoals lobby of projecten.   

Dit jaar zijn dankzij goed lobbywerk in de Tweede Kamer diverse moties 
aangenomen ten behoeve van de biologische landbouw. Zo heeft de Kamer 

uitgesproken dat biologisch een prominente plek in het nieuwe GLB moet krijgen, 

dat de Minister aan de slag moet om een convenant met supermarkten te sluiten 
om meer biologisch te verkopen en uit moet zoeken of pachtgronden van het 

RVB bij voorkeur biologisch uitgegeven kunnen worden. Ook vindt de Kamer dat 

gemeenten en provincies meer biologische bollen en plantgoed moeten inkopen 

en dat overheden zelf meer Nederlandse biologische producten moeten inkopen. 

 

BIOHUIS – de eigen organisatie  

De betrokkenheid van bestuursleden, en ook veel bestuursleden van dragende 

organisaties, was groot. Overheden en talloze organisaties weten steeds beter de 
weg naar ons te vinden. Biohuis bestuursleden, maar ook bestuurders van 

verenigingen en de verenigingsmanager spelen daarbij een grote rol. Gezien de 

grote hoeveelheid en diversiteit aan onderwerpen, gesprekspartners en ambities 
bleef het wel een uitdaging om overal tijd en menskracht voor te vinden.  

Ook in 2021 vormde de inbreng van de Bioraadsleden het uitgangspunt voor de 

besluitvorming in het Biohuis bestuur. De werkgroepen voor biomest, voor 

stikstof en voor GLB konden uitgebreider op details ingaan. Er werd een 
werkgroep markt opgezet, naar aanleiding van signalen dat bepaalde afzet 

stagneert. Het aantal bijeenkomsten van de Bioraad werd uitgebreid om zaken 

beter te bespreken. Dankzij digitaal vergaderen heeft dit voor de leden weinig 
extra tijd gekost. 

In 2020 ontstond een vacature door het vertrek van Wicher Hoeve. Op een extra 

ALV in augustus werd Willem Groenenberg door de leden benoemd als 
bestuurslid. Eind 2021 gaf Biohuis officemanager Daisy Alsemgeest aan dat zij 

binnen Bionext een andere functie ging bekleden. Na een sollicitatieprocedure 

werd Ilse Blauw als haar opvolgster aangesteld. 

Met alle dragende organisaties werd zoveel mogelijk contact gehouden, en via  
website, Nieuwsbrieven en Ekoland Update werden leden en belangstellenden zo 

goed mogelijk op de hoogte gehouden en betrokken bij activiteiten.  


