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Bionext	maakt	zich	al	jaren	sterk	voor	méér	duurzame	biologische	

landbouw	en	voeding.	Dat	doen	we	als	unieke	ketenorganisatie,	waarin	

boeren,	handelaren,	merkproducenten,	winkels	en	consumenten	

verbonden	zijn.	Samen	met	de	drie	dragende	organisaties	Biohuis	

(boeren),	BioNederland	(handelaren	&	merkproducenten)	en	biologische	

winkels	(Biowinkelvereniging)	werken	we	aan	de	groei	en	bloei	van	

biologische	landbouw	en	voeding.	We	behartigen	de	belangen	van	de	

biologische	sector	als	geheel.	Dit	doen	we	op	terreinen	van	wetgeving,	

woordvoering	en	politiek.	Verder	werken	we	via	concrete	projecten	aan	

de	doorontwikkeling	van	biologisch	en	communiceren	wij	over	biologisch	

in	samenwerking	met	de	ketenpartijen.	En,	heel	belangrijk:	We	brengen	

mensen	in	contact	met	de	bron	van	hun	voedsel:	de	biologische	boeren	en	

tuinders!

De	biologische	sector	is	volop	in	beweging,	er	heerst	een	optimistisch	

gevoel	en	dat	heeft	te	maken	met	het	feit	dat	er	perspectief	is	en	dat	wij		

als	sector	steeds	meer	een	sleutelrol	hebben	in	de	transitie	van	ons	

landbouw-	en	voedselsysteem.	Het	is	inmiddels	een	bekend	verhaal,	de	

landbouw	staat	wereldwijd	en	dus	ook	in	Nederland	op	een	tweesplitsing.	

Gaan	wij	door	op	de	oude	weg	of	slaan	wij	een	nieuw	pad	in?	Hoewel	

ons	voedselsysteem	in	de	afgelopen	decennia	de	productie	enorm	heeft	

opgevoerd,	heeft	dit	tegelijk	een	schadelijk	effect	gehad	op	onze	natuurlijke	

leefomgeving	en	op	de	maatschappij.	Bodemverarming,	klimaatverandering,	

instortende	biodiversiteit,	watervervuiling	en	de	gezondheidscrisis	zijn		

enkele	van	de	uitdagingen	waar	we	anno	2021	voor	staan.

Aangezien	biologische	boeren	afzien	van	het	gebruik	van	schadelijke		

agro-chemische	middelen	en	zoveel	mogelijk	samenwerken	met	de	natuur,	

wordt	de	biologische	landbouw	breed	gezien	als	onderdeel	van	de	oplossing		

in	plaats	van	het	probleem.		[...]

Bionext kijkt terug op een jaar van 
beweging en verbinding!
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Uiteraard	is	er	ook	volop	aandacht	voor	de	verdere	ontwikkeling	van	de	sector	

(verdieping)	en	de	interne	en	externe	samenwerking	(verbinding).		Deze	belangrijke	

stap	past	bij	een	zelfverzekerde,	optimistische	en	professionele	organisatie.	

Als	2020	iets	duidelijk	heeft	gemaakt	is	het	belang	van	samenwerking	in	de	keten.	

Dat	wij	als	ketenpartij	de	gehele	biologische	sector	vertegenwoordigen	is	onze	

allerbelangrijkste	troef.	Als	organisatie	koesteren	wij	deze	verbondenheid.	Sterker	

nog,	zonder	verbinding	is	verbreding	en	verdieping	onmogelijk.	Maar	Bionext	zoekt	

ook	nadrukkelijk	de	verbinding	buiten	de	keten.	De	broodnodige	transitie	naar	een	

toekomstbestendig,	gezond	en	eerlijk	voedselsysteem	kan	alleen	succesvol	zijn	

als	iedereen	in	de	keten	wordt	meegenomen	en	ook	verbonden	is	met	elkaar.	Wij	

hebben	het	dan	over	de	verbinding	tussen	boer	en	burger,	stad	en	land,	biologisch	

en	gangbaar,	jong	en	oud,	consument	en	bezorgde	burger,	provincie	en	bewoner,	

voedselproducent	en	natuurbeheerder.

Wij	gaan	aan	de	slag!	Er	is	genoeg	werk	aan	de	

(biologische)	winkel.

>> Michaël Wilde, directeur Bionext

Voorwoord
Naast	het	feit	dat	meer	en	meer	consumenten	biologische	producten	

weten	te	vinden	durven	politici,	bestuurders	en	maatschappelijke	

organisaties	steeds	vaker	het	woord	‘biologisch’	in	de	mond	te	

nemen.	Zo	wordt	biologisch	steeds	meer	genoemd	in	kamerbrieven	

en	beleidsnotities	van	LNV		(Ministerie	van	Landbouw,	Natuur	en	

Voedselkwaliteit)	en	ook	de	provincies	zetten	zich	meer	en	meer	in	

voor	biologische	landbouw.	De	belangrijkste	verklaring	voor	deze	

positieve	ontwikkeling	is	het	feit	dat	de	Europese	Commissie	de	

biologische	landbouw	als	een	kernpunt	ziet	voor	haar	Farm	to	Fork	/	

Green	Deal	strategie.	Als	gevolg	daarvan	zet	men	in	op	gemiddeld	25%	

biologische	landbouwgrond	in	Europa	in	2030.	In	de	woorden	van	Frans	

Timmermans:	“Voor	veel	van	de	doelen	van	de	Green	Deal	hebben	we	

de	biologische	sector	nodig.	Denk	aan	biodiversiteit,	of	het	terugdringen	

van	pesticiden.	De	biologische	sector	heeft	dus	ook	een	rol	bij	het	

verduurzamen	van	de	landbouw	in	algemene	zin.	Biologische	producten	

zijn	uitgegroeid	van	niche	producten	voor	een	kleine	groep	tot	een	breed	

aanbod	voor	een	steeds	groter	wordend	publiek”

Sinds	1	januari	2020	is	Bionext	officieel	een	coöperatieve	vereniging.	

Het	proces	van	stichting	naar	coöperatieve	vereniging	werd	eind	2018	

ingezet	met	als	doel	om	de	organisatie	daadkrachtiger	en	sterker	te	

maken.	Hoewel	het	een	formele	stap	is,	zien	leden	van	Bionext	er	ook	een	

symbolische	waarde	in.	In	tegenstelling	tot	een	stichting	waarin	het	bestuur	

het	feitelijk	voor	het	zeggen	heeft,	nemen	de	leden	in	de	vereniging	via	

het	dagelijkse	bestuur	en	een	ledenraad	allemaal	de	verantwoordelijkheid	

om	de	organisatie	draaiende	te	houden.	Vervolgens	is	Bionext	aan	de	slag	

gegaan	met	het	ontwikkelen	van	een	meerjarenplan	met	als	doel	om	meer	

rust,	helderheid	en	focus	te	creëren	voor	het	Bionext	team,	maar	zeker	ook	

de	leden.	Wij	hebben	gekozen	om	de	focus	te	leggen	op	de	verbreding	van	de	

biologische	sector.	



Biologisch in 2020
Eind	2020	waren	er	2.115	boerenbedrijven	geregistreerd	bij	Skal	

Biocontrole,	de	onafhankelijke	organisatie	voor	het	toezicht	

op	de	biologische	keten	in	Nederland.	Hieronder	vallen	ook	de	

boerenbedrijven	die	in	omschakeling	zijn:	deze	bedrijven	werken	

wel	biologisch,	maar	mogen	pas	producten	als	biologisch	verkopen	

als	de	omschakelperiode	voorbij	is.	3,8%	van	de	Nederlandse	

landbouwgrond	is	biologisch.	Ter	vergelijking:	koplopers	Oostenrijk	

en	Estland	hebben	een	aandeel	van	respectievelijk	23,4%	en	19,6%.

	

Eind	2020	waren	er	in	Nederland	3.255	gecertificeerde	verwerkers,	

importeurs,	handelaren	en	opslagbedrijven.	Dit	zijn	er	90	meer	dan	

eind	2019.	Steeds	meer	handels-	en	productiebedrijven	kozen	ervoor	

om	ook	een	biologische	tak	op	te	zetten.	

Meer	informatie	over	de	marktontwikkelingen	van	de	biologische	

sector	leest	u	in	het	Trendrapport	2020.	Dit	rapport	wordt	medio	

september	2021	gepubliceerd	op	www.bionext.nl.

Inleiding
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Bionext	is	de	ketenorganisatie	voor	biologische	landbouw	

en	voeding:	wij	verbinden	de	keten	van	boer	tot	consument.	

Bionext	denkt	dat	biologisch	een	oplossing	is	voor	veel	van	de	

maatschappelijke	uitdagingen	die	wij	op	het	moment	tegenkomen,	

zoals	biodiversiteit,	gezondheid	en	klimaatverandering.	Daarom	

werken	wij	samen	met	de	biologische	ondernemers	(boeren,	telers,	

handel	en	speciaalzaken)	aan	een	steeds	duurzamere	landbouw.

Vanuit	het	World	Food	Centre	in	Ede	zorgen	wij	met	een	groep	

bevlogen	medewerkers	voor	de	belangenbehartiging	van	

biologisch	op	het	gebied	van	wetgeving,	onderzoek,	publiciteit,	en	

marktontwikkeling.	Verder	voert	Bionext	een	groot	aantal	projecten	

uit	voor	de	verdere	verduurzaming	van	de	biologische	sector.	Verder	is	

Bionext	ook	bekend	van	consumentencampagnes	als	‘Bio	lekker	voor	

je’,	‘Man	in	de	Pan’	en	‘Adopteer	een	Kip’.

Sinds	2020	bestaat	Bionext	zowel	uit	Stichting	Bionext	als	de	

Coöperatieve	Vereniging	Bionext.	Projecten	die	onder	de	stichting	

vallen	zijn:	projecten	van	algemeen	nut,	consumentenprojecten	en	

langlopende	projecten	die	vanuit	de	stichting	zijn	gestart.	Overige	

activiteiten	vallen	onder	de	coöperatieve	vereniging.



Verenigingen
De	coöperatieve	vereniging	wordt	gedragen	door	drie	

verenigingen:	Biohuis	(voor	de	boeren	en	telers),	BioNederland	

(voor	de	handel	en	verwerking)	en	de	Biowinkelvereniging	(voor	de	

biologische	speciaalzaken).

Biohuis
Biohuis	is	een	vereniging	van,	voor	en	door	biologische	boeren	en	

boerinnen,	en	speelt	een	centrale	rol	in	de	belangenbehartiging	

van	de	biologische	primaire	sector.	Biohuis	houdt	zich	bezig	met	

de	onderwerpen	marktontwikkeling,	kennisontwikkeling	en	

regelgeving.	Dat	doet	ze	voor	haar	bijna	900	aangesloten	boeren	

en	tuinders.	Momenteel	zijn	15	verenigingen	lid	van	Biohuis;	alle	

sectoren	en	streken	zijn	vertegenwoordigd.	In	de	Bioraad	adviseren	

vertegenwoordigers	van	deze	verenigingen	het	bestuur	over	het	

beleid.

Belangrijke	zaken	die	in	2020	aan	bod	kwamen	waren	bijvoorbeeld:	

stikstof,	GLB,	de	Coöperatieve	Vereniging	Bionext	en	de	

samenwerking	met	de	dragende	organisaties.	Verder	heeft	Biohuis,	

met	haar	dragende	organisaties,	hard	gewerkt	om	als	sector	beter	

op	het	netvlies	te	komen	en	erkend	te	worden	als	belangrijke	vorm	

van	duurzamere	landbouw.	Daarnaast	nemen	Biohuis-leden	deel	

aan	de	ketengroepen	van	Bionext.
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BioNederland
BioNederland,	de	vereniging	voor	Biologische	Producenten	en	

Handel,	heeft	in	2020	de	focus	gelegd	op	het	vergroten	van	hun	eigen	

zichtbaarheid	in	de	biologische	sector.	Voorbeelden	hiervan	zijn	de	

ontwikkeling	van	een	nieuwe	website,	gebruik	van	social	media	en	

het	organiseren	van	diverse	workshops	voor	leden.	Tevens	is	invulling	

gegeven	aan	het	verbinden	met	leden	door	de	samenwerking	met	

de	BioBorrel,	wat	geleid	heeft	tot	de	introductie	van	de	BioPodcast.	

Daarnaast	is	de	BioAcademy	ingebed	in	de	themawerkgroep	

Ketensamenwerking	en	Kennis.
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Verenigingen

Biowinkelvereniging
De	Biowinkelvereniging	is	er	voor	alle	winkeliers	die	minimaal	90%	

biologisch	assortiment	verkopen.	Van	biologische	speciaalzaken,	

natuurvoedingszaken,	slagers	en	bakkers	tot	webwinkels	en	

boerderijwinkels.	Zelfstandige	winkeliers,	maar	ook	die	met	een	

formulenaam.

De	leden	van	de	vereniging	werken	samen	op	verschillende	thema’s	

en	bundelen	gezamenlijk	de	krachten	om	onderscheidend	te	blijven	

in	biologisch,	in	een	markt	die	voortdurend	in	beweging	is.	De	

pijlers	zijn:	Kennis	&	Innovatie,	Belangenbehartiging,	Communicatie	

en	Ondersteunende	diensten	(zoals	het	CWA,	de	centraal	winkel	

automatisering).

In	2020	heeft	de	Biowinkelvereniging	mooie	successen	behaald	

met	de	eerste	uitreiking	van	de	nieuwe	BioWinkelAwards,	de	‘Bio	

Lekker	voor	je’	campagne	en	de	Demeter	weken.	Daarnaast	heeft	

de	Biowinkelvereniging	samengewerkt	met	de	Bio	Academy	om	te	

bouwen	aan	een	online	workshop	aanbod	voor	winkelmedewerkers.	

Ook	hebben	we	voor	de	Centrale	Winkelautomatisering	(CWA)	een	

nieuwe	look	en	feel	kunnen	realiseren	en	hiermee	stabiliteit	gecreëerd	

voor	de	toekomst.

De	vereniging	werkt	nauw	samen	met	Bionext	en	de	andere	

aangesloten	verenigingen	en	ziet	de	ketensamenwerking	als	

meerwaarde	van	het	biologische	product	en	de	biologische	beweging.
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Stichting Bionext

Bio lekker voor je
Biologisch	eten	en	drinken	is	lekker	voor	jou	én	voor	de	wereld.	

Dat	is	de	boodschap	van	de	driejarige	EU-campagne	die	Bionext,	

samen	met	campagnebureau	Food	Cabinet,	voert.	De	campagne	

‘Bio	lekker	voor	je’	laat	zien	hoe	biologisch	binnen	een	duurzame	

en	bewuste	lifestyle	past	met	als	doel	de	keuze	hiervoor	nog	

vanzelfsprekender	te	maken.	2020	was	het	tweede	jaar	van	de	

campagne.	Via	social	media	inspireerden	we	consumenten	om	

vaker	te	kiezen	voor	biologisch.	Dit	deden	we	met	lekkere	bio-

recepten,	interviews	met	boeren	en	interessante	artikelen.	

Daarnaast	hebben	we	twee	online	commercials	gemaakt	en	

tijdens	de	Overstapweken	hebben	we	consumenten	door	middel	

van	productvideo’s.	outdoor-posters	en	artikelen	verleid	tot	het	

overstappen	op	biologisch.	Daarnaast	organiseerden	we	een		

online	workshop	waar	140	deelnemers	live	bij	aanwezig	waren.		

Ook	werkten	we	samen	met	influencers	om	zoveel	mogelijk	mensen	

te	bereiken.	Voor	de	evenementen	die	we	organiseerden	(Bio	Buiten	

Expeditie,	Bio	Meet	Up	en	Overstapservice)	geldt	dat	we	in	totaal	

4.606.398	impressions	hadden,	met	een	bereik	van	1.254.553	

mensen.
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EKO-keurmerk
Bionext	is	verantwoordelijk	voor	een	deel	van	de	uitvoerende	

werkzaamheden	van	Stichting	EKO-keurmerk.	Alle	producten		

met	een	EKO-keurmerk	zijn	geproduceerd	volgens	de	Europese	

regels	voor	de	biologische	landbouw.	Met	het	EKO-keurmerk		

laten	Nederlandse	ondernemers	zien	nog	een	stapje	verder	te	

gaan.	De	meeste	biologische	boeren	en	producenten	gebruiken	

bijvoorbeeld	groene	stroom	en	doen	aan	natuurbeheer.	Als	

bedrijven	willen	laten	zien	dat	zij	deze	principes	onderschrijven,	

gebruiken	zij	daarvoor	het	EKO-keurmerk.

In	2020	zijn	aanvullende	normen	voor	een	aantal	sectoren	

opgesteld.	Zo	zijn	de	normen	vastgelegd	voor	de	sectoren	

glastuinbouw,	landbouw	overige	sectoren	en	geitenzuivel.		

De	aanvullende	normen	voor	rundvee-zuivel,	varkenshouderij,	

akkerbouw	en	vollegrondsgroenteteelt	waren	al	eerder	

vastgelegd.	Tevens	heeft	het	projectteam	in	2020	gewerkt	aan	

de	certificering	en	controles	van	de	aanvullende	normen.	De	

organisaties	die	de	verantwoordelijkheid	krijgen	voor	certificering	

en	controlering	van	het	EKO-keurmerk,	zijn	in	2021	geselecteerd.	

Hiermee	kan	het	vertrouwen	in	het	EKO-keurmerk	worden	

geborgd.	

Vanaf	half	2021	zal	het	EKO-keurmerk	starten	met	de	externe	

communicatie	van	het	keurmerk	onder	andere	door	een	

campagne	bij	de	bio	speciaalzaken,	een	social	media	

campagne	met	filmpjes	van	EKO-licentiehouders	en	een	

toolkit	die	licentiehouders	voor	eigen	communicatie	

kunnen	inzetten.	11
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Stichting Bionext

Adopteer een Kip
Sinds	2003	ondersteunt	Bionext	de	omzet	van	biologische	eieren	

met	de	campagne	‘Adopteer	een	Kip’.	Door	het	ludieke	karakter	

blijft	‘Adopteer	een	Kip’	een	laagdrempelige	manier	om	met	

‘biologisch’	in	het	algemeen	in	aanraking	te	komen.	

Eind	2020	is	een	start	gemaakt	met	de	plannen	voor	een	restyle	

van	de	campagne.
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Stichting Bionext

Defenitie van BIO
Biologische	landbouw	kan	een	positieve	impact	maken	op	

belangrijke	thema’s	zoals	klimaat	en	biodiversiteit.	Het	is	

daarnaast	ook	een	hele	diverse	sector:	een	biologische	tomaat	

kent	een	heel	ander	productieproces	dan	biologische	melk.	

En	veel	mensen	hebben	behoefte	om	te	weten	‘hoe	het	nu	

precies	zit’	en	aan	wetenschappelijk	onderbouwde	feiten	over	

de	biologisch	landbouw.	Daarom	hebben	we	zes	Greenpapers	

geschreven	over	de	thema’s:	dierenwelzijn,	bodem,	klimaat,	

biodiversiteit,	prijs	en	gezondheid.	

Vanaf	januari	2021	starten	we	met	het	thema	klimaat.	Elke	twee	

maanden	staat	een	nieuw	thema	op	de	communicatieplanning.	

We	posten	#bioweetjes	op	social	media,	delen	infographics	

en	natuurlijk	de	Greenpaper.	Hiermee	willen	we	de	

nieuwsbriefabonnees	en	het	aantal	volgers	op	social	media	van	

Bionext	verder	vergroten.	Daarnaast	dienen	de	Greenpapers	

als	basis	voor	PR	en	presentaties.	Zo	willen	we	de	sector	én	

consumenten	laten	zien	op	hoeveel	vlakken	hoe	bio	nu	al	het	

verschil	maakt.
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Carbon Farming
Het	Europese	project	‘Carbon	Farming’	is	erop	gericht	om	boeren	te	

stimuleren	maatregelen	toe	te	passen	waarmee	de	koolstof	uit	CO
2
	

kan	worden	vastgelegd	in	de	bodem.	Bionext	is	initiatiefnemer	van	het	

project	en	heeft	zich	met	dit	project	aangesloten	bij	North	Sea	Region	

Carbon	Farming	(NSR	Carbon	Farming).	Vanuit	NSR	Carbon	Farming	

is	er	een	folder	uitgebracht	met	de	top	5	Carbon	Farming	technieken	

op	Nederlandse	bodem.	Daarnaast	is	Bionext	aan	de	slag	gegaan	met	

het	uitwerken	van	mogelijke	verdienmodellen	voor	boeren	die	koolstof	

vastleggen.

Bionext als innovatiemakelaar
De	landbouw-	en	voedingssector	zet	verschillende	instrumenten	in	om	

kennisontwikkeling	en	innovatie	bij	het	MKB	te	ondersteunen.	Zo	zetten	

ze	innovatiemakelaars	in,	met	regionale	en	sectorale	expertise.	Bionext	

was	ook	in	2020	een	van	deze	innovatiemakelaars.	Als	innovatiemakelaar	

konden	we	ondernemers	helpen	bij	hun	kennisvragen	over	de	biologische

sector,	maar	we	ondersteunden	ook	de	vorming	van	een	Publiek-Private	

Samenwerking	(PPS)	voor	wormenbeheersing	in	biologisch	en	gangbaar	

pluimvee.	Ook	dachten	we	mee	met	een	groep	akkerbouwers	in	Zeeland	

bij	het	formuleren	van	hun	onderzoeksvragen	in	onkruidbeheersing	en	

ketenontwikkeling	over	voedselkwaliteit	in	contact	met	belanghebbenden.	

Koplopers in Kringlooplandbouw  
Het	project	‘Koplopers	in	Kringlooplandbouw’	is	opgezet	in	samenwerking	

met	Biohuis	en	ondersteunt	de	ambitie	van	de	biologische	sector	om	

de	kringloop	van	nutriënten	zo	veel	mogelijk	te	sluiten.	In	dit	project	

wordt	uitgezocht	welke	mogelijkheden	er	zijn	om	de	biologische	sectoren	

te	voorzien	van	regionaal	geteeld	veevoer,	residuvrij	strooisel	en	100%	

biologische	mest.	14

In	2020	is	er	een	startbijeenkomst	georganiseerd	en	een	inventarisatie	

gemaakt	van	de	vragen	over	kringloopsluiting	die	leven	in	de	sector.	Er	was	veel	

belangstelling	voor	de	drie	regionale	digitale	bijeenkomsten.	In	totaal	hebben	

ruim	100	biologische	boeren	deelgenomen	aan	een	van	deze	bijeenkomsten.		

Dit	laat	zien	dat	het	thema	kringloopsluiting	leeft!
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Sierteelt
Bionext	zet	zich	in	voor	een	groei	van	de	biologische	sierteelt.		

Daarbij	richten	we	ons	vooral	op	het	vergroten	van	de	kennis	over		

de	wettelijke	regels	voor	de	biologische	sierteelt	en	op	het	verbeteren	

van	de	samenwerking	in	de	keten.

In	2020	heeft	Bionext	verschillende	bedrijven	geadviseerd	die	willen	

omschakelen	naar	de	teelt	van	biologische	bloembollen,	bloemen	of	

(pot)planten.	Daarnaast	hebben	we	gelobbyd	voor	duidelijke	regels	

voor	de	broei	van	biologische	bloembollen	en	voor	meer	afzet	van	

biologische	bloemen	via	(online)	bloemisten.

Nationale Annex voor Biologisch 
uitgangsmateriaal
In	de	biologische	landbouw	is	het	gebruik	van	biologische	zaden,	

pootgoed	en	plantmateriaal	verplicht,	indien	beschikbaar.		

De	Nationale	Annex	is	een	lijst	van	gewassen	waarvoor	geen		

ontheffing	meer	mogelijk	is.	Bionext	organiseert	jaarlijks	

bijeenkomsten	van	expertgroepen	die	het	ministerie	van	Landbouw,	

Natuur	en	Voedselkwaliteit	adviseren	over	de	samenstelling	van	de	

Nationale	Annex.	Voor	2021	zijn	onder	andere	rabarber,	wintergerst		

en	wintererwten	toegevoegd	aan	deze	lijst.

15
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LIVESEED
Het	doel	van	het	vierjarige	Europese	project	LIVESEED,	dat	in	2017	

van	start	ging,	is	om	de	productie	en	het	gebruik	van	biologisch	zaad	

en	biologische	rassen	in	Europa	te	stimuleren.	Het	project	wordt	

gefinancierd	door	de	Europese	Commissie.	De	taak	van	Bionext	in	het	

project	is	om	uit	te	zoeken	hoe	de	verschillende	EU-landen	omgaan	met	

de	regels	voor	het	gebruik	van	biologisch	zaad	en	hoe	dit	beter	kan.		

In	2020	zijn	tijdens	een	Europese	workshop	de	belangrijkste	resultaten	

en	conclusies	gepresenteerd.	Daarnaast	heeft	Bionext	een	film		

gemaakt	waarin	vier	groentezaadbedrijven	toelichten	waarom	ze	

biologisch	zaad	produceren.

Genetische modificatie
In	de	biologische	landbouw	is	het	gebruik	van	genetisch	gemodificeerde	

organismen	(GGO’s),	zoals	CRISPR	CAS,	verboden.	Om	te	zorgen	dat	

de	sector	ook	in	de	toekomst	vrij	blijft	van	gentechnologie,	lobbyt	

Bionext	voor	strikte	GGO-wetgeving.	In	2020	heeft	Bionext	hierover	

meermaals	contact	gehad	met	het	Ministerie	van	Landbouw,	Natuur	en	

Voedselkwaliteit	om	de	ontwikkeling	en	voortgang	te	monitoren.

16
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DiverIMPACTS
Onder	de	vlag	van	het	Europese	onderzoeksproject	DiverIMPACTS	

ondersteunt	Bionext	vergroting	van	diversiteit	in	de	akkerbouw	

en	vollegrondsgroenteteelt.	We	begeleiden	twee	praktijkgroepen.	

De	praktijkgroep	voor	strokenteelt	bestaat	uit	het	netwerk	van	

onderzoekers,	adviseurs	en	pioniers	die	bezig	zijn	met	strokenteelt.	

In	2020	maakten	we,	met	hen,	een	basistraining	voor	adviseurs	

en	ondernemers	die	zelf	met	strokenteelt	aan	de	gang	willen.	De	

praktijkgroep	over	diversiteit	in	de	groenteteelt	heeft	zich	in	2020	

gericht	op	duurzaamheidsbepaling	van	hun	bedrijven	via	de	SMART-

analyse,	ontwikkeld	door	het	Zwitserse	onderzoeksinstituut	FiBL,	en	

praktische	verbeteringen	in	de	opslag-	en	verwerkingsruimte	op	het	

eigen	bedrijf.	

Boerenlandvogelzuivel
Zuivelverwerker	‘Weerribben	Zuivel’	werkt	samen	met	haar	biologische	

en	biodynamische	melkveehouders	aan	het	verbeteren	van	de	

leefomgeving	van	boerenlandvogels.	Hiervoor	hebben	ze	samen	met	

Vogelbescherming	Nederland	een	aantal	criteria	geformuleerd,	zoals	

het	creëren	van	kruidenrijke	weides	en	nestplaatsen	op	het	erf.	Een	

groot	deel	van	de	betrokken	boeren	voldoet	al	aan	de	hoge	eisen.	

De	overige	boeren	hebben	dit	jaar	weer	een	stap	gezet	richting	de	

einddoelen	die	voor	2021	zijn	geformuleerd.

17
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Mannelijke dieren
De	broertjes	van	biologische	leghennen,	melkkoeien	en	melkgeiten	

worden	nu	meestal	heel	jong	gedood	of	komen	terecht	in	gangbare	

mesterijen.	In	het	project	‘Mannenvlees’	werkt	Bionext	samen	

met	biologische	ondernemers	aan	een	beter	leven	en	een	betere	

bestemming	voor	deze	dieren.	Het	project	wordt	gefinancierd	door	

Stichting	DOEN.

	

In	2020	was	het	plan	om	in	de	horeca	en	op	festivals	de	

mannenvleesproducten	onder	de	aandacht	te	brengen.	Vanwege	

de	situatie	rondom	COVID-19	is	dat	niet	gelukt.	Wel	is	er	vanuit	

het	project	geconstateerd	dat	het	houden	van	mannelijke	dieren	

deels	verwaard	moet	worden	in	de	melk	en	eieren	die	geproduceerd	

worden	door	de	‘zusjes’	van	deze	mannen.	Hier	liggen	nog	een	aantal	

ontwikkeluitdagingen,	zowel	in	de	keten	als	de	verwaarding,	maar	toch	

ziet	Bionext	hier	goede	kansen.

Mobiel Slachten
Met	dit	project	werkt	Bionext	in	samenwerking	met	de	Coöperatie	

Mobiel	Slachten	en	INNOHOW	aan	de	ontwikkeling	van	een	

mobiele	slachterij	voor	varkens.	Deze	mobiele	slachterij	kan	naar	het	

varkensbedrijf	rijden,	waardoor	de	dieren	op	het	erf	geslacht	kunnen	

worden.	Hierdoor	hoeven	de	dieren	niet	meer	levend	vervoerd	te	

worden.	In	2020	is	er	een	crowdfundingsactie	opgezet.	Richting	het	

eind	van	het	jaar	is	het	doelbedrag	van	de	crowdfunding	behaald.

18
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Natuurlijke middelen
Het	project	‘Natuurlijke	middelen’	heeft	als	doel	het	gebruik	van	

natuurlijke	middelen	ter	verbetering	van	de	weerbaarheid	van	het	vee	

en	preventie	van	ziektes	te	stimuleren	onder	biologische	veehouders.	In	

2020	zijn	er	enquêtes	uitgezet	onder	biologische	melkvee-,	pluimvee-,	

en	melkgeitenhouders.	De	resultaten	zijn	gebruikt	om	te	inventariseren	

welke	natuurlijke	middelen	gebruikt	worden	en	hoe	het	gebruik	

daarvan	wordt	ervaren.	In	samenwerking	met	Skal,	WFSR,	Platform	

Natuurlijke	Veehouderij	en	diverse	dierenartspraktijken	wordt	een	

duidelijk	overzicht	gemaakt	van	natuurlijke	middelen	die	toegestaan	

zijn.	In	2021	wordt	een	brochure	gemaakt	voor	biologische	veehouders	

en	dierenartsen	waaraan	zij	gemakkelijk	kunnen	aflezen	of	een	

natuurlijk	middel	toegestaan	is	in	de	biologische	veehouderij.

Meer biologisch melkvee Gelderland
Provincie	Gelderland	staat	voor	een	aantal	grote	opgaves	in	

relatie	tot	landbouw	en	natuur,	zoals	het	terugdringen	van	de	

stikstofuitstoot	en	het	behoud	en	herstel	van	biodiversiteit.	In	het	

kader	van	verduurzaming	van	het	landbouwbeleid	wil	ze	inzetten	op	

meer	biologische	landbouw	en	voeding.	Gelderland	kent	een	grote	

melkveehouderijsector,	maar	heeft	in	verhouding	weinig	biologische	

melkveehouders.	De	provincie	wil	melkveehouders	ondersteunen	

om	biologisch	te	gaan	produceren	door	de	vraag	te	stimuleren	en	

melkveehouders	te	helpen	met	omschakelen.

In	2020	heeft	Bionext	een	enquête	afgenomen	onder	Gelderse	

melkveehouders	om	zicht	te	krijgen	op	het	potentieel	in	de	provincie	

voor	biologische	melkveehouderij.	Uit	deze	enquête	is	gebleken	dat	

25%	van	de	Gelderse	melkveehouders	geïnteresseerd	is	in	omschakelen.	

Daarnaast	is	er	gekeken	naar	de	mogelijke	knelpunten	bij	omschakelen	

en	de	leerwensen	van	de	ondernemers.19
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Convenant Robuuste Aardappelen
In	2017	werd	het	convenant	‘Versnelde	transitie	naar	100%	robuuste	

biologische	aardappelen’	gesloten	door	28	partijen	uit	de	biologische	

teelt,	kweekbedrijven	en	retail.	Het	doel	van	de	robuuste	rassen	is	

om	de	teelt	te	verduurzamen	en	een	stabiele	opbrengst	te	genereren	

zonder	het	gebruik	van	bestrijdingsmiddelen.	In	2020	stonden	er		

23	resistente	aardappelrassen	op	de	lijst.	Bionext	werkt	actief	samen	

met	verschillende	biologische	telersverenigingen	om	deze	robuuste	

rassen	onder	de	aandacht	van	biologische	telers,	handel	en	retail	

te	brengen.	In	2020	zijn	vanwege	COVID-19	de	veldbijeenkomsten	

vervangen	door	het	aanleggen	van	een	foto-	en	videobestand	over	de	

verschillende	robuuste	rassen	in	de	drie	demovelden.	Via	dit	materiaal	

zijn	belangstellenden	breed	geïnformeerd	over	de	robuuste	rassen.	Ook	

de	jaarlijkse	convenantbijeenkomst	vond	online	plaats.	

Daarnaast	was	het	convenant	aanwezig	als	proefveld	op	de	

Aardappeldemodag	Online.	Hierdoor	heeft	de	aardappelsector	breed	

kunnen	kennismaken	met	de	robuuste	rassen	en	het	belang	van	

ketensamenwerking	om	te	werken	aan	verduurzaming.
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Core Organic 
Core	Organic	is	een	netwerk	van	landen	in	Europa	dat	geld	investeert	

in	onderzoek	voor	de	biologische	landbouw	en	voedselproductie.	

Nederland	neemt	deel	aan	dat	netwerk	en	financiert	zes	Nederlandse	

onderzoeksprojecten	voor	pluimvee,	varkens,	rundvee,	bedekte	teelt,	

akkerbouw	en	voedselverwerking.	Bionext	steunt	het	ministerie	

van	LNV	bij	haar	werk.	In	2020	heeft	Bionext	geïnventariseerd	of	de	

looptijd	van	de	projecten	verlengd	moest	worden	vanwege	COVID-19.	

Daarnaast	is	in	samenwerking	met	onderzoekers	een	presentatie	voor	

de	Biokennisweek	2021	voorbereid.	

21



De Bio-Productverkiezing 2020
De	Biologische	sector	groeit	steeds	harder	en	ieder	jaar	wordt	het	

biologische	assortiment	verder	uitgebreid	met	nieuwe	producten.		

Om	nieuwe	biologische	producten	te	ondersteunen	en	extra	onder		

de	aandacht	te	brengen,	bieden	Bionext	en	BioNederland	op		

de	Biobeurs	een	podium	aan	deze	producten	in	de	vorm	van	de	

Bio-Productverkiezing.	De	verkiezing	kende	dit	jaar	24	genomineerden	

in	twee	categorieën:	food	en	non-food.

De	keuze	voor	het	‘Bio-product	van	2020’	werd	dit	jaar	gemaakt		

door	middel	van	stemmen	van	beursbezoekers	én	door	een	vakjury.	

Op	de	Biobeurs	was	een	‘nieuwe	producten’-galerij	ingericht,	waar	

alle	24	genomineerden	hun	(food	of	non-food)	product	konden	laten	

zien.	De	5	deelnemers	die	met	hun	product	de	meeste	stemmen	

hadden	gekregen	van	de	beursbezoekers	werd	gevraagd	om	een	pitch	

te	geven	over	de	productinnovatie.

De	jury	koos	de	winnende	producten	uiteindelijk	op	basis	van	

kansrijkheid	in	de	markt,	duurzaamheid	in	het	productieproces	en	

innovativiteit.	Voor	de	Bio-productverkiezing	van	2020	waren	er	twee	

winnende	producten:	in	de	categorie	‘food’	PLAYin	CHOC	met	een	

duurzaam,	vegan	alternatief	voor	het	Kinder	surprise	ei	en	in	de	

categorie	‘non-food’	de	biologische	Plantui	Boga	die	resistent	is	tegen	

meeldauw.
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Bio-beurs
De	Biologische	boer	heeft	goud	in	handen!	Met	deze	titel	van	de	

Boerentroonrede	trapte	Tineke	van	den	Berg	van	de	Stadsboerderij	

Almere	de	Biobeurs	2020	af.	Een	mooi	verhaal	over	het	realiseren	van	

verduurzaming	in	de	landbouw,	waarbij	elke	boerderij	een	motor	voor	

bodemvruchtbaarheid	en	biodiversiteit	wordt.	Er	waren	meer	dan	

9.800	bezoekers	en	ruim	375	standhouders.	Voor	pers,	foodbloggers	

en	belangstellenden	waren	er	op	het	foodplein	kookworkshops.	Eric	

van	Veluwen	van	Antropia,	Cultuur-	en	Congrescentrumis	vertelde	

vanuit	het	thema	‘Good	Food’	over	zijn	eigen	ervaring.	Hij	heeft	

laten	zien	hoe	je	een	vegetarische	keuken	op	duurzame	wijze	kunt	

inrichten.		Daarnaast	hebben	Christien	Absiel	en	Maud	Veraar	van	

the	Good	Fish	Foundation	een	inspirerende	sessie	over	duurzame	

vis	gegeven.	Als	derde	gaf	Hans	van	den	Broek	van	The	Shore,	een	

duurzame	surfschool	en	ontmoetingsplek	in	Scheveningen,	zijn	visie	

op	duurzaam	ondernemerschap.	In	de	week	van	de	Biobeurs	zijn	

biologische	restaurants	in	Zwolle	onder	de	aandacht	gebracht	van	

bezoekers.	

Voor	de	communicatie	rondom	de	Biobeurs	zijn	voornamelijk	online	

media	ingezet.	Hierbij	werd	gebruik	gemaakt	van	online	artikelen	en	

de	sociale	media	platforms	Instagram	en	Twitter.	In	totaal	zijn	op	deze	

manier	meer	dan	10	miljoen	mensen	bereikt.	De	Bioproductverkiezing	

heeft	bijna	30.000	mensen	bereikt	via	verschillende	online	kanalen.

Beurzen
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BIOFACH Holland Paviljoen
In	2020	organiseerde	Bionext	wederom	het	Holland	Paviljoen	op		

de	BIOFACH	in	Neurenberg.	Hiermee		kregen	Nederlandse	biologische	

ondernemers	de	mogelijkheid	om	in	een	gezamenlijk	paviljoen	

deel	te	nemen	aan	de	wereldwijd	toonaangevende	vakbeurs	voor	

gecertificeerde	biologische	voeding.	

Om	de	editie	van	2020	mogelijk	te	maken	had	Bionext,	samen	met	

haar	Italiaanse	partnerorganisatie,	een	aanvraag	voor	een	Europees	

project	voor	het	promoten	van	biologisch		ingediend	bij	de	Europese	

Commissie.	Deze	aanvraag	werd	goedgekeurd,	waardoor	Bionext	een	

mooi	Holland-Italië	paviljoen	met	een	EU-vlag	kon	realiseren.	

Op	het	paviljoen	stonden	16	Nederlandse	biologische	standhouders,	

met	zeer	uiteenlopende	producten,	variërend	van	zuurkool	tot	dadels		

en	van	teff	granen	tot	duurzaam	verpakkingsmateriaal.	

Naast	het	paviljoen	organiseert	Bionext	ook	al	een	aantal	jaar	een	

programma	op	de	BIOFACH.	Op	woensdag	vond	op	uitnodiging	

van	de	Landbouwraad	van	de	Nederlandse	Ambassade	te	Berlijn,	

een	netwerkontvangst	plaats	op	het	Holland	Paviljoen.	Deze	

netwerkbijeenkomst	is	inmiddels	een	vast	moment	op	de	agenda		

van	veel	bij	Nederland	betrokken	ondernemers	en	beleidsmakers.		

Op	de	bijeenkomst	waren	circa	130	personen	aanwezig.	De	aanwezigen	

werden	verwelkomd	en	toegesproken	door	Paul	Ymkers,	Consul-Generaal	

in	München,	en	Michaël	Wilde,	directeur	Bionext.	

Op	donderdag	bracht	Wepke	Kingma,	Nederlandse	ambassadeur	in	

Duitsland,	een	bezoek	aan	de	beurs.	Hij	kreeg	een	korte	rondleiding		

en	er	vond	aansluitend	een	lunch	plaats	met	een	delegatie	van	de	

Beurzen
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provincie	Brabant.	Tenslotte	heeft	Bionext	een	workshop	georganiseerd	met	

de	titel	Innovations	from	the	Dutch	Organic	sector.	Tijdens	de	workshop	

presenteerde	Bionext,	samen	met	vertegenwoordigers	uit	de	Nederlandse	

biologische	sector,	de	meest	innovatieve	ontwikkelingen	in	Nederland.	
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Biologische vragenlijn
Bionext	beantwoordt	sinds	2013	consumentenvragen	voor	Skal	

Biocontrole	en	Stichting	EKO-keurmerk.	De	vragen	zijn	uiteenlopend:	

studenten	en	scholieren	die	informatie	zoeken,	ongeruste	consumenten	

die	willen	weten	of	een	product	wel	echt	biologisch	is,	of	mensen	die	

geïnteresseerd	zijn	in	de	biologische	landbouwmethodes	of	welke	regels	

er	zijn	in	de	biologische	sector.

Stimulering van biologisch in het onderwijs
Ook	in	2020	heeft	Bionext	zich	ingezet	voor	meer	aandacht	voor	

biologische	landbouw	in	het	groen	(agrarisch)	beroepsonderwijs,	en		

voor	meer	mogelijkheden	voor	specialisatie	op	biologische	landbouw.

	

Het	MBO-keuzedeel	(keuzevak)	Biologische	bedrijfsvoering,	dat	door	

Bionext	is	ontwikkeld	in	samenwerking	met	een	drietal	agrarische	

opleidingscentra	(AOC),	is	in	het	schooljaar	2019/2020	door	de	AOC’s	

Terra	Meppel,	Nordwin	Leeuwarden	en	Clusius	Alkmaar	uitgevoerd.	In	

2020/2021	is	daar	Helicon	Boxtel	bijgekomen.	In	het	HBO	ontwikkelt	het	

aanbod	zich	minder	positief:	de	minor	Biologische	landbouw	aan	Aeres	

Dronten	is	in	2020/2021	bij	gebrek	aan	aanmeldingen	niet	opnieuw	

aangeboden.	De	AD	Biologische	melkveehouderij	van	VHL	Leeuwarden	is	

in	2020/2021	opnieuw	uitgevoerd.

De	afgelopen	jaren	heeft	Bionext	een	online	bundel	lesmateriaal	

ontwikkeld	als	aanvulling	op	het	lesmateriaal	in	het	groen	MBO	en	HBO.	

Deze	wiki	is	in	2020	afgerond,	maar	zal	worden	aangevuld	en	geüpdatet.	
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De	wiki	wordt	kosteloos	aangeboden	op	Groen	Kennisnet.

In	2020	is	de	tweede	fase	van	de	samenwerkingsorganisatie	van	

het	groen	beroepsonderwijs,	de	groene	sector	en	het	Ministerie	van	

Landbouw,	Natuur	en	Voedselkwaliteit	(LNV)	van	start	gegaan:		

Groenpact	2.0.	Bionext	is	hier	bestuurlijk	bij	betrokken.	In	2020	is	er	

gestart	met	de	verdere	uitbouw	van	de	samenwerking	en	is	er	een	

thema-dag	voor	de	studenten	akker-	en	tuinbouw	georganiseerd.



Lobby algemeen
Bionext	brengt	de	belangen	van	de	biologische	sector	onder	de	aandacht	

bij	de	landelijke	overheid	en	politiek.	Vanuit	de	wens	van	de	leden	

van	Bionext	is	dit	onderwerp	de	afgelopen	jaren	steeds	belangrijker	

geworden.	Daarom	heeft	Bionext	haar	netwerk	in	de	Tweede	Kamer,	

binnen	het	Ministerie	en	met	relevante	stakeholders	in	2020	versterkt.	

Met	steeds	meer	Kamerfracties	is	goed	contact;	zowel	de	biologische	

directie	van	het	Ministerie	van	Landbouw	als	overige	directies	weten	

ons	steeds	beter	te	vinden.	Verder	zien	we	dat	steeds	meer	andere	

organisaties	via	Bionext	de	biologische	sector	weten	te	vinden	én	dat	

deze	partijen	zich	uitspreken	voor	het	biologisch	keurmerk.	De	lijst	

inhoudelijke	onderwerpen	waarover	Bionext	in	2020	gesprekken	voerde	

is	wederom	lang.	Voorbeelden	hiervan	zijn	stikstof,	plantgezondheid,	

GLB,	biotechnologie,	ammoniak	&	fijnstof,	fosfaatrechten	en	de	rol	van	

supermarkten	in	de	keten.	Dit	jaar	zijn	ook	de	provincies	aangesproken	

op	de	rol	die	zij	hebben	in	het	ondersteunen	en	ontwikkelen	van	de	

biologische	landbouw.	

2020	was	voor	de	biologische	sector	het	jaar	van	de	Farm-to-Fork-

strategie.	Het	jaar	waarin	de	Eurocommissaris	zijn	Green	Deal	

presenteerde	met	ambitieuze	groeiplannen	voor	de	biologische	sector.	

Hierin	wordt	voor	de	gehele	Europese	Unie	een	ambitieus	streefcijfer	

van	25%	biologisch	landbouwoppervlak	genoemd.	Dit	voornemen	geeft	

Bionext,	en	daarmee	de	gehele	biologische	landbouw	in	Nederland,	een	

enorme	steun	in	de	rug.	De	Nederlandse	politieke	discussie	rondom	

landbouw	en	voedsel	zorgt	voor	kleine	stapjes.	

Wetgeving 
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Door	de	heldere	en	tastbare	doelen	die	de	Farm-to-Fork-strategie	stelt	

worden	er	politieke	handvatten	geboden	voor	biologische	boeren,	handel	en	

verwerking	en	winkels.	Dit	is	een	zeer	goede	ontwikkeling	voor	de	sector.

.



Keten- & Themagroepen
Bedrijven	die	lid	zijn	van	Biohuis	en	BioNederland	werken	samen	in	

de	ketengroepen	fruit,	akkerbouw	en	vollegrondsgroente,	varkens,	

bedekte	teelt,	pluimveevlees	en	eieren,	en	zuivel	en	rundvlees.	Daarnaast	

werken	zij	ook	samen	in	de	themagroep	biologisch	uitgangsmateriaal	

en	veredeling.	In	2020	heeft	elke	ketengroep	aan	zijn	eigen	

onderwerp	gewerkt.	Binnen	de	ketengroep	fruit	stond	het	onderwerp	

plantgezondheid	en	het	creëren	van	een	robuust	teeltsysteem	centraal.	

Samen	met	de	biologische	fruittelersvereniging	Prisma	is	er	een	plan	

opgesteld	om	te	blijven	werken	aan	een	innovatieve	systeemaanpak	

om	ziekten	in	de	biologische	fruitteelt	de	baas	te	blijven.	Daarnaast	is	

er	contact	met	Skal	en	LNV	omtrent	de	beschikbaarheid	van	natuurlijke	

middelen.

In	de	ketengroepen	varkens	en	pluimvee	stond	de	nieuwe	biologische	

verordening	centraal.	Hierover	is	veel	met	Skal	overlegd.	Daarbij	ging	het	

voornamelijk	over	de	wijze	waarop	een	aantal	nieuwe	regels	in	de	praktijk	

dienen	te	werken	en	hoe	Skal	hierop	gaat	handhaven.

De	ketengroep	zuivel	en	rundveevlees	heeft	zich	bezig	gehouden	met	

de	nieuwe	criteria	van	het	Beter	Leven	Keurmerk	3	sterren	dat	komt	te	

vervallen	voor	biologisch	melkvee.	Daarnaast	is	de	Groene	Geit	aan	de	

slag	gegaan	om	met	Skal	een	weidegangplan	te	ontwikkelen	en	is	er	

contact	geweest	met	Skal	over	de	nieuwe	verordening.

Wetgeving 
& lobby
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De	ketengroep	bedekte	teelt	heeft	het	standpunt	over	gebruik	van	extra	licht	bij	de	

teelt	opnieuw	besproken.	Aanleiding	was	zowel	een	vraag	van	Skal	als	vragen	van	

nieuwe	bio-telers.	De	discussie	loopt	nog	door	in	2021.

De	ketengroep	Akkerbouw	en	Vollegrondsgroente	heeft	in	2020	te	weinig	prioriteit	

gekregen.	Daarom	zal	er	richting	2021	gezocht	worden	naar	manieren	en	vormen	

om	deze	ketengroep	beter	te	bedienen.	Met	de	ketengroep	Akkerbouw	is	in	2020	

gesproken	met	diverse	partijen	over	de	invulling	en	betrokkenheid	van	de	biologische	

sector	bij	het	uitvoeringsprogramma	Plantgezondheid.

De	themagroep	voor	biologisch	uitgangsmateriaal	heeft	in	2020	meegedacht	

over	de	invulling	van	een	nieuwe	leerstoel	voor	een	buitengewoon	hoogleraar	

biologische	veredeling	aan	de	WUR.	Daarnaast	hebben	ze	ideeën	aangeleverd	voor	

onderzoeksvoorstellen	binnen	het	nieuwe	programma	Groene	Veredeling.



Nieuwsbrieven
Professionals	uit	de	biologische	sector	zijn	in	2020	op	de	hoogte	

gehouden	via	de	Update	Professional.	Deze	nieuwsbrief	is	negen	

keer	verschenen	en	had	eind	2020	ongeveer	2.200	abonnees.	De	

consumentennieuwsbrief	(ruim	6.000	abonnees)	is	dit	jaar	niet	

verschenen.

Vanaf	2021	krijgt	de	Update	Professional	een	nieuw	jasje	en	zal	ook	

inschrijving	op	de	nieuwsbrief	vanuit	de	site	van	Bionext	mogelijk	zijn.	

Sociale en online media
In	2020	heeft	Bionext	op	social	media	gecommuniceerd	via	de	platforms	

Facebook,	Twitter	en	LinkedIn.	Het	bereik	met	online	artikelen	en	sociale	

media	was	in	2020	48.1	miljoen.	Ten	opzichte	van	34.8	miljoen	in	2019	is	

dit	een	groei	van	38%.	De	belangrijkste	groei	is	te	zien	op	LinkedIn.	Zo	is	het	

aantal	volgers	hier	gegroeid	van	1.189	naar	2.012	in	2020.	

Social	media	berichten	die	het	goed	doen	zijn	met	name	de	positieve	

berichten	rondom	de	biologische	sector,	maar	ook	de	berichten	met	onze	

directeur	Michaël	Wilde	scoren	goed.

In de media
De	berichtgeving	vanuit	de	EU	en	haar	Green	Deal	en	Farm	to	Fork	strategie,	

heeft	ervoor	gezorgd	dat	de	biologische	sector	in	2020	flink	veel	media	

aandacht	heeft	gekregen.	Daarnaast	heeft	Bionext	een	flinke	aanscherping	

in	haar	mediastrategie	doorgevoerd.	Vanuit	de	campagne	‘Bio	lekker	voor	je’	

beschikt	Bionext	over	een	PR	budget	dat	ingezet	kan	worden	voor	algemene	

communicatie	rondom	het	thema	‘biologisch’.	De	publicatie	van	cijfers	die	

de	ontwikkeling	van	de	biologische	sector	(aanbod	en	vraagzijde)	inzichtelijk	

maken,	zijn	een	effectieve	manier	om	media-aandacht	te	krijgen.	[...]
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Daarnaast	hebben	we	een	flinke	media	boost	gekregen	door	

de	publicatie	van	het	Bionext	Trendrapport	in	combinatie	met	

het	10-puntenplan,	dat	wij	in	september	hebben	aangeboden	

aan	minister	Carola	Schouten.	Dit	heeft	ons	mooie	artikelen	

in	onder	andere	de	Volkskrant,	het	Financieel	Dagblad	en	de	

Telegraaf	opgeleverd.	In	totaal	hebben	we	met	deze	PR-

inspanningen	bijna	38	miljoen	mensen	bereikt.	

Calamiteiten en crisiscommunicatie 
Bionext	regelt	de	centrale	communicatie	en	informatie	bij	

crises	in	de	biologische	sector.	In	2020	heeft	Bionext	een	

COVID-19	helpdesk	ingericht	voor	biologische	ondernemers.	

Bionext	heeft	hierdoor	een	aantal	zaken	kunnen	bundelen	en	

hierop	gericht	actie	ondernomen	namens	de	gehele	branche.	
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Stichting Bionext
Stichting	Bionext	boekte	in	2020	een	negatief	resultaat	van	51.706		

euro	op	een	omzet	van	1.6	miljoen	euro.	De	omzet	in	2020	daalde	ten	

opzichte	van	2019	met	866.374	euro.	Dit	heeft	te	maken	met	de	start	

van	de	Coöperatieve	Vereniging	Bionext	in	december	2019.	Behalve	

dat	het	personeel	is	overgegaan	van	de	stichting	naar	de	coöperatieve	

vereniging	zijn	er	ook	een	groot	aantal	projecten	overgegaan	naar	de	

coöperatieve	vereniging.	Hieronder	valt	ook	de	financiering	vanuit	de	

drie	verenigingen	(Biohuis,	BioNederland	en	de	Biowinkelvereniging).

In	2020	ontving	Bionext	financiering	voor	een	aantal	grote	projecten	

in	de	stichting	zoals	diverse	LNV	projecten,	enkele	Europese	projecten	

(bv	LIVESEED,	DiverIMPACTS	en	carbon	farming)	en	een	aantal	

consumentenprojecten	zoals	‘Adopteer	een	Kip’	en	‘Bio	Lekker	voor	je’.

In	vergelijking	met	het	jaar	2019	zijn	de	baten	in	2020	met	866.374	euro	

afgenomen.	De	belangenbehartigingsprojecten	zijn	volledig	naar	de	

coöperatieve	vereniging	gegaan.	De	opbrengsten	van	de	beleidsprojecten	

van	Bionext	is	van	406.908	naar	252.791	euro	gegaan.	De	projecten	in	de	

zakelijke	sector	van	1.108.794	naar	586.316	euro.	De	consumentenprojecten	

zijn	volledig	in	de	stichting	gebleven	en	wat	omzet	betreft	ook	nagenoeg	

hetzelfde	gebleven.	Deze	verschillen	hebben	wederom	te	maken	met	de	

splitsing	naar	een	coöperatieve	vereniging	en	een	stichting.	De	projectlasten	

zijn	met	in	totaal	€	568.182	toegenomen,	dit	verschil	zijn	voornamelijk	de	

doorbelaste	projecturen	vanuit	de	Coöperatieve	Vereniging	Bionext.	Door	de	

splitsing	van	de	Coöperatieve	Vereniging	Bionext	en	Stichting	Bionext	is	er	

geen	juiste	vergelijking	tussen	2019	en	2020	te	maken.

Dit	alles	resulteert	uiteindelijk	in	een	negatief	resultaat	van	51.706	euro		

over	2020.
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Samenvatting financieel overzicht

	 Realisatie	 Begroting	 Realisatie

	 2020	 2020	 2019

Baten

Projectbaten	 1.607.327	 1.639.901	 2.473.701	

Resultaat	deelnemingen	 633	 -	 22.198

Lasten

Project	lasten	 1.467.969	 1.457.301	 899.787	

Personeels	lasten	 191.697	 149.476	 1.546.428	

Resultaat -51.706 33.124 23.097 

Alle	bedragen	in	euro’s

*Door	afronding	van	de	cijfers	kunnen	kleine	verschillen	ontstaan	in	de	optellingen.



Coöperatieve Vereniging Bionext U.A.
De	Coöperatieve	Vereniging	Bionext	U.A.	heeft	in	haar	eerste	jaar,	na	

de	oprichting	in	december	2019,	een	bescheiden	positief	resultaat	

van	5.739	euro	na	belastingen	behaald	op	een	omzet	van	1.6	miljoen	

euro.	In	2020	werd	de	financiering	vanuit	de	drie	verenigingen	(Biohuis,	

BioNederland	en	de	Biowinkelvereniging)	verplaatst	vanuit	de	stichting	

naar	de	coöperatieve	vereniging.	Daarnaast	ontving	de	coöperatieve	

vereniging	financiering	voor	een	aantal	grote	projecten,	zoals	Koplopers	

in	Kringlooplandbouw,	het	Aardappel	convenant	en	de	aanloop	naar	de	

BioKennisWeek	van	2021.	

De	projectbaten	zijn	ten	opzichte	van	het	budget	een	kleine	224.000	euro	

lager,	dit	wordt	o.a.	veroorzaakt	door	het	niet	doorgaan	van	de	Biobeurs		

in	2021	in	verband	met	COVID-19.	Ter	voorbereiding	van	deze	beurs	zijn	

er	in	2020	al	veel	uren	werk	verzet	die	nu	in	2020	ten	laste	komen.	Een	

andere	oorzaak	van	de	lagere	omzet	is	dat	er	door	personeelswisselingen	

minder	projecturen	zijn	gemaakt.

Vanwege	COVID-19	zijn	een	aantal	onkosten	posten	lager	dan	

gebudgetteerd,	zoals	reiskosten,	opleidingskosten	en	is	een	geplande	

kantoor	aanpassing	niet	doorgegaan.

Het	behaalde	resultaat	na	belastingen	in	2020	was	5.739	euro.		

Dit	is	7.664	euro	lager	dan	gebudgetteerd.
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Samenvatting financieel overzicht

	 Realisatie	 Begroting	

	 2020	 2020	

Baten

Projectbaten	 1.605.342	 1.829.028 

Overige	inkomsten	 -	 19.500	

Lasten

Projectlasten	 241.335	 275.924	

Kantoor-	en	personeelslasten	 1.358.268	 1.559.201	

Resultaat na belasting 5.739 13.403

Alle	bedragen	in	euro’s

*Door	afronding	van	de	cijfers	kunnen	kleine	verschillen	ontstaan		

in	de	optellingen.
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Bionext
World Food Centre
Nieuwe	Kazernelaan	2	D42

6711	JC	Ede

T	+	31	(0)30	233	99	70

info@bionext.nl

www.bionext.nl

@BionextTweets

Eindredactie
Bionext

Ontwerp
Studio	Baard	-	COCREATIE

Beeldmateriaal
Beeldmateriaal	van	onder	andere:		

Studio	Baard,	Ingrid	Hofstra,	Raymond	Hartman		

en	Bionext
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