24 september 2020

Dé nieuwsbrief voor
biologische boeren en tuinders

Biobranche overhandigt 10-puntenplan
aan Carola Schouten
Gisteren zijn de afgevaardigden van
Biohuis, BioNederland,
Biowinkelvereniging en Bionext op bezoek
geweest in Den Haag. Ze waren hier om
in gesprek te gaan met Carola Schouten,
minister van landbouw, natuur en
voedselkwaliteit, en haar het 10puntenplan van de biologische sector aan
te bieden.
De punten die genoemd worden in het 10puntenplan zijn bedoeld om biologische
landbouw te stimuleren. Dit is nodig om
het doel van 25% biologisch areaal in
2030 te halen. Dit doel staat in de Farm to
Fork ofwel ‘Van Boer tot Bord ‘
strategie die de Europese Commissie
voor de zomer publiceerde.

Lees de strategie

Pilots kringloopsluiting
We moesten even geduld hebben, maar
nu is dan toch vanuit het ministerie LNV
subsidie toegekend voor het vervolg
project dat zich richt op verdere
kringloopsluiting in de biologische
landbouw. In dit project gaan we heel
concreet aan de slag met ondernemers
die met hun bedrijf mee willen doen in
pilots. Het gaat bijvoorbeeld om veevoer
van dichterbij te halen met uitruil van
mest, en meer reststromen te benutten.
Ook zullen biologische alternatieven voor
gangbaar strooisel worden verkend.
Verder zullen verschillende
oplossingsrichtingen worden
uitgeprobeerd om het aandeel gangbare
mest in vijf jaar van 30% naar 0% te
brengen. Voor al deze vragen zoeken we
dierlijke en plantaardige biologische
bedrijven die bepaalde opties in de
praktijk willen testen, in samenspraak met
collega’s. Dat kunnen innovatieve
ondernemers zijn die bepaalde
oplossingen al in de praktijk brengen.
Omdat we zoeken naar oplossingen die

werken voor de hele sector, vragen we
juist ook andere, meer ‘gemiddelde’
bedrijven om zich bij ons te melden.

Stuur een mail

Wijziging meststoffenwet
Biohuis heeft voor de zomer
inbreng gegeven op twee nieuwe
mestmaatregelen. De eerste
betrof een verbod om mais voor
1 april te bemesten. Dat past niet
goed bij de biologische praktijk
met organische mest en
groenbemesters en gelukkig
heeft het ministerie hier een
uitzondering voor bio
opgenomen. We hadden ook
bezwaar gemaakt tegen het
verplicht aanbrengen van
drempels en geulen in de
ruggenteelt op klei en löss,
omdat dit zich niet verdraagt met
de mechanische
onkruidbestrijding tussen de
ruggen. Doel van deze maatregel
is afspoeling naar watergangen
tegen te gaan. Maar bij bio
hebben de kopakkers een
begroeide zone en ruggen die
parallel aan een watergang
lopen, verhinderen zijwaartse
afstroming. Hier is helaas niet
goed naar geluisterd, maar onder
andere via de Tweede Kamer
hopen we hier alsnog een
oplossing voor te krijgen.

Lees de kamerbrief

EKO ontwikkelt verder
Deze week kregen alle EKO
licentiehouders een brief in de
mailbox, met de verdere
ontwikkeling en tijdsplanning van de
aanvullende normen voor het
vernieuwde EKO keurmerk. In 2021
gelden voor alle licentiehouders in
alle sectoren aanvullende normen
waarop gecontroleerd gaat worden.
Tot nu toe was dit nog niet voor alle
licentiehouders het geval. Ook zal
strenger worden gecontroleerd of
het EKO keurmerk wel terecht op
producten staat afgebeeld.
Het Biohuis bestuur steunt de
ontwikkeling van het EKO keurmerk
actief, vanwege het belang voor de
hele Nederlandse biologische
sector. Bekijk via de knop de
brochure waarin de ontwikkeling van
het EKO keurmerk wordt toegelicht.

Lees de brochure

BIOBANK
In onze Bio-bank kunnen biologische
boeren en tuinders die lid zijn van het
Biohuis gratis adverteren. Voor vraag en
aanbod van mest, voer en nog meer.

Bezoek de Bio-bank

Al lid van het Biohuis?
Veel bioboeren en tuinders zijn lid van een sectororganisatie (bijv.
melkveehouders of akkerbouwers). 15 sectororganisaties zijn aangesloten bij
Biohuis. Zij bespreken gemeenschappelijke kwesties en acties. Samen
hebben we meer dan 900 leden. Op de ALV van het Biohuis besluiten leden
over het beleid. Bent u nog geen lid? Klik hier.

Samen hebben we meer invloed op marktontwikkeling,
regelgeving en onderzoek!
www.biohuis.org
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