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Ook 2017 was weer een solide jaar van groei voor de biologische 

sector - niet alleen kwantitatief, maar vooral ook kwalitatief. Er 

komt steeds meer aandacht voor de doorontwikkeling van de 

sector op gebieden die de consument belangrijk vindt. Biologische 

varkenshouders en melkveehouders hebben als eerste deelsectoren 

aanvullende normen opgesteld boven op de al pittige biologische 

standaardeisen. Deze eisen koppelen ze aan het EKO-keurmerk. 

Bionext heeft zich bij een aantal internationale samenwerkings-

verbanden aangesloten en werkt met hen aan onder meer 

de ontwikkeling van biologisch zaadgoed, wisselteelten en 

koolstofboeren. In dit jaarverslag leest u meer over deze projecten. 

De samenwerking met ketenpartners (boeren, handel, winkels), 

banken, maatschappelijke organisaties en de overheid versterkte 

zich in 2017 verder. Er komt steeds meer draagvlak 

om belangrijke maatschappelijke thema’s als 

biodiversiteit, vruchtbare bodems, eerlijke ketens 

en gezondheid met biologische landbouw en 

voeding te realiseren. Bionext is er klaar voor.

Groei en versterking: 
een goed biologisch 
jaar

>> Bavo van den Idsert, directeur Bionext



Er waren eind 2017 1.930 boerenbedrijven geregistreerd bij Skal

Biocontrole, de toezichthouder voor biologische producten. 

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.

Van deze bedrijven zijn er 180 in omschakeling, dat is een stuk lager 

dan het aantal omschakelaars in 2016. Met deze bescheiden groei

zit Nederland nog steeds in de middenmoot van Europa: 3,5 procent

van de Nederlandse landbouwgrond is biologisch. Ter vergelijking:

de koplopers Oostenrijk, Zweden en Estland hebben elk een aandeel

van rond de 20 procent.

Eind 2017 waren er 2.736 gecertificeerde verwerkers, importeurs,

handelaren en opslagbedrijven. Dit zijn er netto 256 meer dan eind

2016. Steeds meer handels- en productiebedrijven kozen ervoor om

ook een biologische tak op te zetten.

Duurzaamheidstrends

Ook in 2017 bracht Bionext een Trendrapport over het voorgaande

jaar (2016) uit met de belangrijkste cijfermatige ontwikkelingen. De

omzet van biologisch in Nederland groeide in 2016 met 10 procent

naar een totaalomzet van 1,4 miljard euro. Deze groei werd vooral

gerealiseerd via de supermarkten. Met name in de horeca is nog een

wereld te winnen: daar is het aandeel biologisch nog heel laag.

Inleiding
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Ketengroepen

Bionext zit regelmatig met alle schakels in de 

productieketen om de tafel. In deze ketengroepen 

werkt Bionext aan kennis- en marktontwikkeling en 

regelgeving; deze groepen adviseren ons bestuur.  

De volgende ketengroepen zijn actief:

• Fruit;

• Akkerbouw en vollegrondsgroente;

• Glasgroente;

• Zuivel en rundveevlees;

• Varkensvlees;

• Pluimveevlees en eieren;

• Uitgangsmateriaal en veredeling.

Biologische landbouw biedt een oplossing voor veel hedendaagse 

maatschappelijke vraagstukken. Biologische boeren en tuinders 

werken namelijk niet ten koste van, maar samen mét de natuur. 

Dat heeft grote voordelen voor dierenwelzijn, biodiversiteit, klimaat, 

gezondheid en voedselzekerheid. Én het levert lekkere producten op! 

Bionext is opgericht door biologische boeren en tuinders (Biohuis), 

handel en verwerkingsbedrijven (BioNederland) en de biologische 

speciaalzaken (Biowinkelvereniging). Wij werken voor de hele sector, 

van boer tot bord. En samen met de biologische sector zorgen 

we ervoor dat de biologische landbouw en voeding zich steeds 

verder ontwikkelen. Dit doen wij door iedereen in de sector met 

elkaar te verbinden. Ons doel: biologisch als een van de leidende 

landbouwsystemen in 2030.

Bionext houdt zich bezig met campagnes, promotie, kennis en 

onderzoek. Daarnaast behartigen wij de collectieve belangen van de 

biologische sector in eigen land en in Brussel via de IFOAM EU Groep. 

Ook treden wij op als woordvoerder voor de biologische branche.



Biohuis BioNederland Biowinkel
vereniging

Odin

Natuurwinkel

Ekoplaza

De Groene Weg

Zelfstandigen

Bionext

De Groene Geit

Natuurweide

BPV Pluimvee

VBV Varkens

VBI Imkers

NVPM
Melkschapen

(bioleden)

BDEKO

Vereniging van 
biologische boeren

ZuidWest 

LLTB (bioleden)

ZLTO (bioleden)

LTO Noord (bioleden)

Biowad

Individuele  leden

Prisma Fruit

Biobol

Bioglasteelt

BioTuinders
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IFOAM  WorldWide

OPTA IFOAM  EUCopa Cogeca (via LTO) 
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BioNederland
BioNederland is de vereniging voor biologische productie en handel. 

In 2016 waren er een bestuurswissel en een naamsverandering, van 

VBP naar BioNederland. In 2017 wierp dit organisatorisch al vruchten 

af. Zo professionaliseert de organisatie  verder door de aanstelling 

van een verenigingsmanager, die 100 procent focust op de belangen 

van en activiteiten voor de leden, en op de samenwerking in de keten. 

Daarnaast is de organisatie versterkt door het instellen van drie 

themawerkgroepen: Marketing & Communicatie, Wetgeving, Kwaliteit 

& Duurzaamheid, en Ketenmanagement, Educatie & Onderzoek. 

Voor bedrijven die zich niet biologisch kunnen laten certificeren maar 

BioNederland wel willen ondersteunen, is er een partnerlidmaatschap 

ontwikkeld. Dit gaat in per 2018.

Op initiatief van leden is de BioAcademy opgericht, om kennis over 

‘biologisch’ te verzamelen en te delen. Internationaal is hard gewerkt 

om OPTA-EU op te richten, de vertegenwoordiging op Europees niveau 

voor handel en verwerking. Het aantal leden van BioNederland groeide 

in 2017. Er waren twee succesvolle algemene ledenvergaderingen, met 

inspiratiesessies en uitgebreide netwerkgelegenheid.
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Verenigingen

Biowinkelvereniging
De Biowinkelvereniging is er voor alle winkeliers die minimaal  

90 procent biologisch assortiment verkopen. Van biologische  

speciaalzaken, natuurvoedingswinkels, slagers en bakkers tot  

webshops en boerderijwinkels. Van zelfstandige winkeliers tot die  

met een formulenaam.

In 2017 zijn diverse activiteiten ondernomen, zoals de Verkiezing  

beste Biowinkel van Nederland 2017. Alle Odin-winkels hebben het 

assessment van Stichting EKO-keurmerk succesvol doorstaan en zijn 

als winkel EKO-gecertificeerd. In het najaar is de ALV gehouden met 

aansluitend een inspirerend verhaal over bijen van Jos Willemse,  

imker bij Odin, en het seminar ‘The Piramid of Foodlov’ van Frank Lindner 

(Food Inspiration). Ook is de campagne Geen btw op bio / De echte prijs  

van ons eten gelanceerd. 

Eind 2017 had de vereniging zo’n 185 leden. In 2017 zijn De Groene Weg- 

slagerijen bij de vereniging aangesloten. De Biowinkelvereniging was  

bij de Bio Academy vertegenwoordigd om winkeliers te blijven inspireren 

en te informeren over ontwikkelingen in de sector die interessant zijn voor 

hun klanten. De vereniging wordt zowel in het bestuur als in commissies 

vertegenwoordigd door een enthousiaste groep zelfstandige winkeliers en 

vertegenwoordigers van de aangesloten formules.
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Verenigingen

Biohuis
Het Biohuis is de vereniging van biologische boeren en boerinnen, 

met vijftien aangesloten organisaties. Versterken, verbinden, 

inspireren en beschermen is het credo. In 2017 sloten twee  

nieuwe verenigingen zich aan bij het Biohuis: Bioglasteelt  

(de biologische glastelers) en de Vereniging van Biologische Imkers. 

Beide verenigingen zijn net nieuw opgericht. Binnen het Biohuis 

kunnen biologische boeren en boerinnen met elkaar van gedachten 

wisselen en zich samen sterk maken voor de sector. 

 

Belangrijke dossiers in 2017 waren onder andere het aardappel-

convenant, biologische inputs, fosfaat, het actieprogramma  

Nitraat en de excretieforfaits. Het Biohuis communiceerde veel 

met de achterban via een tweewekelijkse digitale nieuwsbrief en 

het actueel houden van de website.

 

In november was er een bestuurswisseling. IJsbrand Snoeij volgde 

voorzitter Jan Jaap Jantjes op. Daarnaast werd Arie van den Berg 

tot bestuurslid benoemd.
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Core Organic 
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft 

Bionext gevraagd om advies en ondersteuning te verlenen bij de 

werkzaamheden rondom het Europese landennetwerk voor biologisch 

onderzoek, Core Organic. Het ministerie en de Nederlandse Organisatie 

voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) stelden samen 1,15 miljoen 

euro ter beschikking voor onderzoeksprojecten voor de biologische 

sector. In een Europese selectieprocedure zijn eind 2017 twaalf 

internationale projecten gekozen, waarvan zes met Nederlandse 

partners: een groot succes. Bionext was eerste aanspreekpunt voor 

vragen en verzorgde de communicatie.  

Diverimpacts 
Diversiteit in de akkerbouw en groenteteelt levert allerlei voordelen 

op in de teelt, voor het landschap en voor consumenten. Maar het 

vergt inspanningen van telers en er moeten barrières overwonnen 

worden om het te realiseren. Onderzoekers, adviseurs en andere 

belanghebbenden onderzoeken in het Europese project Diverimpacts 

allerlei vormen van diversiteit, alsmede hindernissen die meer variatie 

in de teelt belemmeren. Het wordt gefinancierd vanuit het onderzoeks- 

en innovatieprogramma H2020 van de Europese Commissie. Bionext 

startte in 2017 met een Nederlandse inventarisatie van diversificatie, 

en met de begeleiding van een groep telers die strokenteelt verder 

wil ontwikkelen en een groep die diversiteit in de groenteteelt wil 

behouden. 
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Liveseed
Bionext is een van de 49 partners in het Europese 

project Liveseed, dat in juni 2017 van start ging. 

Doel van dit vierjarige project is de productie en het 

gebruik van biologisch zaad en biologische rassen 

in Europa te stimuleren. Ook dit project wordt 

gefinancierd vanuit het H2020-programma. De taak 

van Bionext binnen het project is om uit te zoeken 

hoe de verschillende EU-landen omgaan met de 

regels voor het gebruik van biologisch zaad. In 2017 

is hiervoor een bezoek gebracht aan de Baltische 

staten en Hongarije. 



Internationaal

Empowering Public Food Procurement
Duurzame maaltijden aanbieden betekent voor grootkeukens vaak 

zoeken naar maatwerkoplossingen. Samen met partners in Duitsland, 

Frankrijk, Slovenië, Oostenrijk, Tsjechië en Turkije werkten Stichting 

EKO en Bionext in 2017 criteria uit voor duurzaamheid voor deze 

sector. Daarnaast wisselden we goede voorbeelden en tips uit om 

instellingskeukens, bedrijfs- en schoolkantines en ziekenhuiskeukens 

duurzamer te laten produceren. Het project is getiteld Empowering 

Public Food Procurement en wordt gefinancierd via Erasmus+, het 

Europese subsidieprogramma voor onderwijs. 

OPTA
In 2017 namen vijftien biologische handelsbedrijven uit vijf EU-landen 

het initiatief tot de oprichting van de Organic Processing & Trade 

Organization (OPTA). Er zijn vijf Nederlandse bedrijven bij betrokken, 

die alle lid zijn van BioNederland. Doel van de nieuwe vereniging is 

het versterken van de lobby van de biologische sector in Brussel, in 

nauwe samenwerking met IFOAM EU. Nederland is met twee leden 

vertegenwoordigd in het OPTA-bestuur: Volkert Engelsman (Eosta) en 

Karst Kooistra (Tradin). 
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Projecten & activiteiten
Bionext in 2017



Lekker naar de BioBoer
Ook in 2017 verzorgde Bionext het jaarlijkse evenement Lekker naar 

de BioBoer. Ruim vijftigduizend mensen bezochten in het weekend 

van 17 en 18 juni een biologische boerderij. Zo’n 125 

boerderijen verspreid over Nederland openden zaterdag 

en/of zondag hun erf. Er waren rondleidingen, 

boerenmarkten en proeverijen. Consumenten konden 

zelf zien en beleven hoe de biologische boer werkt. 

Verkiezing Lekkerste Plattelandsluchtje
De geur van versgemaaid gras of frisse bloesem aan de boom. De geur 

van een regenbui na een warme dag of die overheerlijke 

hooilucht. Iedereen heeft zijn of haar eigen favoriete 

plattelandsluchtje. Bionext was op zoek naar de allerlekkerste geuren 

van het platteland en organiseerde daarom de verkiezing van het 

‘Lekkerste Plattelandsluchtje 2017’ als aftrap van Lekker naar de 

BioBoer (zie boven). Duidelijke favoriet, mét stip, was de geur van 

versgemaaid gras. Met een tweede plaats voor regen.

Adopteer een Kip
Met de campagne Adopteer een Kip ondersteunt Bionext sinds 2003 

de bewustwording rond de biologische pluimveehouderij. In juni 2017 

zijn de nieuwe website en vormgeving gelanceerd. Ook het materiaal 

dat de consument krijgt thuisgestuurd – waaronder waardebonnen 

voor eieren – is vernieuwd. Mensen krijgen nu bij hun waardebonnen 

een ansichtkaart en een miniboekje met feitjes over kippen en eitjes.

Promotie
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Patenten op voedsel
In 2017 zette Bionext haar campagne tegen patenten op ons voedsel 

voort. En met succes! Eind juni besloot het Europees Octrooibureau 

om geen patenten meer te verlenen op eigenschappen van klassiek 

veredelde gewassen. De vraag is nog wel hoe dit besluit in de praktijk 

uitpakt. Daarom gaat Bionext door met het voeren van rechtszaken 

tegen bestaande en nieuwe patenten op groenten. Via het nieuwe 

crowdgivingplatform van Triodos Foundation (Give the Change) 

hebben we €12.397 ontvangen om ons te ondersteunen bij het 

terugdraaien van patenten op groenten en andere gewassen.

Winkel- en productverkiezingen 2017
De Biowinkelvereniging organiseerde wederom in 

samenwerking met Bionext de verkiezing van de beste 

biologische winkel. Doel is meer bekendheid te geven aan 

biologische speciaalzaken en biologische verkooppunten, én 

een bijdrage te leveren aan het verhogen van de professionaliteit van 

deze winkels. De prijsuitreiking vond plaats op de Bio-beurs. Winnaars 

waren boerderijwinkel Kleinlangevelsloo, de Hofwebwinkel, Ekoplaza 

Schoorl en Natuurwinkel Amersfoort. Ook is weer de verkiezing van 

het Favoriet Bioproduct gehouden. Het beurspubliek koos de 

krachtkoek van Biobite tot winnaar.

Winkelberichten
Tweewekelijks schrijft Bionext een blog over ‘biologisch’. Deze wordt 

gepubliceerd op de website van biologisch groothandel Udea en gaat 

mee in de Vitatas. Deze tas met biologische groente en fruit heeft zo’n 

drieduizend abonnees en wordt uitgegeven door Udea. In onze blogs 

schrijven we over de voordelen van biologische landbouw en voeding.

Promotie
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Smaakmakend
Smaakmakend is een magazine voor de 

natuurvoedingswinkels en de biologische 

speciaalzaak. In het magazine komen allerlei 

aspecten van de biologische lifestyle aan bod, 

in boeiende en informatieve artikelen en 

inspirerende recepten en tips. Smaakmakend 

verschijnt vier keer per jaar en is gericht op 

iedereen die geïnteresseerd is in biologisch 

eten en biologische lifestyle. Het magazine 

wordt uitgegeven door Bionext.

Bio10daagse
Bionext organiseerde voor een exclusief 

gezelschap van tien foodbloggers een bijzondere rondleiding door het 

Rijksmuseum. Foodhistoricus Lizet Kruyff nam hen mee op 

ontdekkingstocht, met veel kunst en een klein beetje mest. Aan de 

hand van verhalen en anekdotes vertelde ze de foodbloggers meer 

over het verhaal achter de schilderijen. Na afloop proefden ze bij 

restaurant Rijks, dankzij executive chef Joris Bijdendijk, een heerlijk 

stukje van onze geschiedenis. De kick-off resulteerde in enthousiaste 

blogs, berichten op Instagram, Facebook en Twitter, en recepten in 

dagblad Trouw over de Bio10daagse.
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Bio-beurs 2017
De Bio-beurs is de grootste nationale vakbeurs voor de 

biologische sector. De beurs werd in 2017 voor de derde 

keer georganiseerd door Bionext en Libéma. In totaal trok de beurs 

bijna tienduizend bezoekers, ruim 8 procent meer dan in 2016. De 

beursvloer was met 350 stands volledig uitverkocht en telde ruim 

honderd stands meer dan de vorige editie.

BIOFACH
Het Holland Paviljoen op de BIOFACH in Neurenberg (Duitsland), de 

belangrijkste internationale biologische vakbeurs in Europa, is sinds 

vele jaren een belangrijk uithangbord en ontmoetingsplek van en voor 

de Nederlandse biologische sector. Dit jaar werd het Holland Paviljoen 

verzorgd door Bionext, in opdracht van, en in samenwerking met, het 

ministerie van Economische Zaken en het Landbouwattachénetwerk 

Berlijn. De BIOFACH trok meer dan vijftigduizend bezoekers. Op het 

paviljoen stonden vijftien biologische standhouders. Er viel van alles 

te proeven, proberen, bediscussiëren en bestellen.

Natexpo
Bionext verzorgde in samenwerking met de Landbouwraad Parijs een 

Holland Paviljoen op de Natexpo Parijs. Er was veel belangstelling 

voor deelname, waaruit blijkt dat Nederlandse biobedrijven de 

exportkansen op de Franse biomarkt zien. Elf standhouders namen 

deel aan het paviljoen. De Nederlandse ambassade en Bionext hadden 

samen een stand met informatie over de algemene ontwikkelingen en 

de kwaliteit van biologische landbouw en voeding in Nederland.

Beurzen
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Stichting EKO
2017 was een belangrijk jaar voor Stichting EKO. Op 28 november 

stelde leveranciersvereniging De Groene Weg in samenwerking 

met Stichting EKO de EKO-plusnormen en ontwikkelpunten voor de 

varkenshouderij vast. Vlak voor de kerst meldde EKO Holland zich met 

haar plusnormen voor de biologische melkveesector collectief bij EKO 

aan. Het aantal boeren die EKO-licentiehouder zijn, is daarmee al bijna 

verdubbeld van 250 naar zo’n 500. Andere deelsectoren hebben zich 

ook gemeld.

Verder zijn de eisen aan het EKO-merk op verpakkingen aangescherpt 

en zijn de tarieven verhoogd, zodat in 2018 een begin gemaakt kan 

worden met de communicatie over de nieuwe betekenis van het 

EKO-keurmerk. EKO staat voor de doorontwikkeling van de biologische 

landbouw en voeding, zowel in de breedte als in de diepte en door de 

hele keten heen, van boer tot en met winkel en restaurant.

Duurzaamheidsmonitor
Ook in 2017 bracht Bionext een Trendrapport over het voorgaande 

jaar (2016) uit met de belangrijkste cijfermatige ontwikkelingen. 

Biologisch groeide in 2016 met 10 procent naar een totaalomzet 

van 1,4 miljard euro. Voor het eerst sinds jaren nam het aantal 

omschakelaars fors toe, met circa 250 boerenbedrijven.

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

pootgoed en plantmateriaal verplicht, als er voldoende materiaal 

Verduurzaming
& innovatie
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beschikbaar is. De Nationale Annex is een lijst van gewassen 

waarvoor geen ontheffing meer mogelijk is, en de boer dus biologisch 

uitgangsmateriaal móet gebruiken. In 2017 zijn haver, rietzwenkgras, 

suikerbiet en courgette toegevoegd aan de lijst. Zie www.biodatabase.nl 

voor meer informatie.

Convenant voor meer robuuste aardappels
In augustus 2017 ondertekenden 25 partijen uit de biologische 

aardappelketen een convenant voor meer ziekteresistente 

aardappelrassen. Directe aanleiding was de grote schade die de 

aardappelziekte phytophthora in 2016 aanrichtte in de biologische 

aardappelteelt. Om een nieuwe grote schade door phytophthora te 

voorkomen, zijn meer resistente rassen nodig. Om dit proces te versnellen 

spraken de convenantpartners af deze robuuste rassen voorrang te geven: 

bij de productie van pootgoed, bij de teelt en in het winkelschap. Zo is 

het mogelijk om stapsgewijs op te schalen tot 100 procent robuuste 

biologische aardappels in 2020. Eind 2017 hadden alle supermarkten het 

convenant ondertekend, een unicum!

Bionext als innovatiemakelaar
De topsector Agri&Food zet verschillende instrumenten in om kennis 

en innovatie bij het MKB te stimuleren. Bionext was in 2017 een 

van de innovatiemakelaars op het thema Resource Efficiency. Als 

innovatiemakelaar konden we advies leveren bij diverse kennisvragen, 

bijvoorbeeld rondom lange bewaring van pompoen, ontsmetting 

van pluimveestallen, vermarkting van bokkenvlees en de waarde van 

blockchain voor biologisch.  
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Koolstofboeren
Bionext, de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) en het Louis 

Bolk Instituut zijn gestart met het tweejarig project Koolstofboeren. 

Door het vastleggen van koolstof in de bodem dragen boeren bij aan de 

oplossing van het klimaatprobleem. Binnen het project zocht Bionext in 

2017 naar beloningsmodellen voor de inspanning die boeren hiervoor 

moeten doen. Daarnaast werkten we aan een film over koolstofboeren en 

waren er bijeenkomsten voor boeren waar informatie over verschillende 

bodembewerkingstechnieken werd uitgewerkt. 

Rekenmodule biologische mest
Wageningen Livestock Research heeft op verzoek van Biohuis en Bionext 

onderzocht hoeveel stikstof er gemiddeld zit in de mest van biologische 

kippen en varkens. Die hoeveelheid heet het excretieforfait en verschilt 

per diersoort. De mestwetgeving schrijft voor met welke excretieforfaits 

boeren de mestproductie van hun veestapel moeten berekenen. Daarom 

is het belangrijk dat die cijfers kloppen. Dankzij dit onderzoek kunnen 

beter kloppende berekeningen voor biologische dieren worden gemaakt.

Middelengebruik in de plantaardige teelt
Middelengebruik en biologische teelten zijn op twee manieren belangrijk. 

Er zijn middelen waarvan we last hebben via drift (meegevoerd door een 

stroom wind of water) en er is discussie over middelen die de biologische 

sector zelf gebruikt. In 2017 werkten we met steun van de sector aan 

beide kanten. Zo maakten we een voorstel om de systeemaanpak voor 

de koolteelt uit te werken; het ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit keurde dit plan goed. Verder brachten we het belang 
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van driftreductie onder de aandacht bij het College voor de toelating van 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Dat leverde geen direct 

resultaat op, maar diende als bijdrage aan een discussie die op termijn tot 

een kritischer beoordeling van dampgevoelige middelen moet leiden. 

Fipronil en natuurlijke middelen
In de zomer werd Nederland opgeschrikt door het bericht dat er fipronil 

in eieren gevonden was. Dit middel bleek door een schoonmaakbedrijf 

illegaal te zijn gemengd met een natuurlijk anti-luizenmiddel. 

Ook biologische pluimveehouders waren de dupe. Bionext heeft 

alle consumentenvragen over fipronil beantwoord en biologische 

ondernemers steeds voorzien van de laatste stand van zaken. Bovendien 

opereerde Bionext veel als intermediair tussen pluimveehouders en Skal, 

de toezichthouder op biologische producten, met betrekking tot allerlei 

zaken over de biologische certificering.

Middelengebruik in de veehouderij
Al begin 2017 werd in de ketenwerkgroepen pluimvee en varkens 

gesteld dat het gebruik van natuurlijke middelen (zoals etherische 

oliën) in de biologische veehouderij aandacht behoefde. Door gebrek 

aan kennis wordt de potentie van natuurlijke middelen nu nog niet 

volledig benut door biologische veehouders. Ook zijn er veel verschillende 

leveranciers op de markt die ‘natuurlijke’ middelen aanbieden. Daarbij 

is de regelgeving voor veehouders erg complex. Daarom startte Bionext 

een project om de kennis over natuurlijke middelen beter beschikbaar te 

stellen voor veehouders en erfbetreders. Hierin wordt samengewerkt met 

onder andere Rikilt.

Kennis & 
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Onderzoek fijnstofemissie van biologische 
pluimveebedrijven
In 2016 kwam de emissie van fijnstof van pluimveebedrijven in relatie 

tot de volksgezondheid sterk in de belangstelling. In 2017 hebben de 

toenmalige ministeries van Infrastructuur & Milieu en Economische 

Zaken de biologische pluimveesector hierop ook aangesproken. Onder 

coördinatie van Bionext nam de Biologische Pluimveehouders Vereniging 

(BPV) een positie in op dit dossier, en stelde ze in overleg met het ministerie 

van Infrastructuur & Milieu een aantal onderzoeksvragen op. Deze zijn 

vervolgens uitgezet bij Wageningen University & Research (WUR), dat 

hiervoor in overleg met Bionext en BPV een onderzoek heeft opgezet.



Biologische vragenlijn
Via de biologische vragenlijn beantwoordde Bionext consumenten- en 

soms ook ondernemersvragen. De lijn is zowel per e-mail als telefonisch 

bereikbaar.

Meer onderwijs over biologisch
Het netwerk ‘Onderwijs voor biologisch’ kwam voor de tweede keer 

bijeen. Bionext heeft dit netwerk opgezet samen met Terra. Docenten uit 

het vmbo, mbo en hbo onderzoeken in het netwerk hoe er meer aandacht 

kan komen voor biologisch in het onderwijs.  

Dit leidde tot de volgende resultaten: 

•   Samen met agrarische opleidingscentra Terra, Clusius College en 

Nordwin College werkte Bionext aan het mbo-keuzedeel biologische 

bedrijfsvoering. Dit keuzedeel is begin 2018 goedgekeurd en kan 

vanaf het nieuwe schooljaar worden aangeboden aan geïnteresseerde 

studenten; 

•   Op Groen Kennisnet is een dossier biologische landbouw aangemaakt. 

Groen Kennisnet is een belangrijke bron van informatie voor scholieren 

en studenten in het vmbo, mbo en hbo.

Kansen voor omschakeling naar biologisch
Bionext pleitte ook in 2017 voor meer aandacht voor biologisch in het 

landelijke, provinciale en lokale beleid. Diverse provincies deden een 

beroep op Bionext om mee te denken over de vraag hoe biologische 

landbouw te stimuleren in hun regio. Groningen, Noord-Holland, 

Limburg en Brabant hebben inmiddels specifiek stimuleringsbeleid 

voor biologische boeren en tuinders. Ook Overijssel heeft een 
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stimuleringsbeleid voor duurzame landbouw, waarvan biologische 

landbouw een onderdeel is. Daarnaast organiseerden we een studiedag 

voor (semi)overheden om te kijken welke maatregelen zij kunnen nemen 

om biologische landbouw te stimuleren. Een divers gezelschap van 

provinciale politici, ambtenaren, medewerkers van drinkwaterbedrijven, 

waterschappen en landgoederen boog zich over grondbeleid, 

groenbeheer, verspreiding van kennis en informatie, en natuurinclusieve 

landbouw.



Gentechvrij
In de biologische landbouw is het gebruik van genetisch gemodificeerde 

organismen (GGO’s) verboden. Om te zorgen dat de sector, ook in de 

toekomst, vrij blijft van gentechnologie lobbyt Bionext vóór strikte GGO-

wetgeving en tegen de teelt van gentechgewassen in Nederland. In 2017 

nam Bionext onder meer deel aan stakeholderbijeenkomsten over het 

nieuwe biotechnologiebeleid van de overheid. Daarin pleitten we voor 

het behoud van keuzevrijheid voor veredelaars, boeren en consumenten. 

Themagroep biologisch uitgangsmateriaal  
en veredeling
In de themagroep zitten vertegenwoordigers van zaadbedrijven en 

telers die bij Bionext zijn aangesloten. In 2017 is de themagroep 

geraadpleegd over onder andere de nieuwe biologische verordening en 

over de inputlijst van het Zwitserse onderzoeksinstituut voor biologische 

landbouw FiBL. Als lid van de stuurgroep Groene Veredeling pleitte 

Bionext voor een vervolg op dit succesvolle onderzoekprogramma.

Ketengroep fruit
In de ketengroep fruit zitten vertegenwoordigers van de fruittelers en 

handelsbedrijven. In 2017 is de ketengroep geraadpleegd over onder 

andere de nieuwe biologische verordening en over de inputlijst van 

FiBL. Daarnaast pleitte Bionext mede namens de ketengroep voor een 

gestroomlijnd toelatingsbeleid binnen Europa voor natuurlijke middelen. 

Bio-wetten
& regels
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Wetgeving bio-EU-verordening
De sector betaalt Bionext om zijn belangen te behartigen bij het opstellen 

van goede biologische productieregels. Daarvoor hebben we, in overleg 

met de ketengroepen, in 2017 de nieuwe wetgevingsvoorstellen vanuit 

Brussel becommentarieerd. Via drie infobulletins zijn de voorstellen 

voor leden inzichtelijk gemaakt. We bespraken grote en kleine issues 

met Skal en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 

bijvoorbeeld over residumonitoring of gewasrotatie. Ook brachten we 

het Nederlands perspectief in bij werkgroepen van de IFOAM EU over 

onder meer uitgangsmateriaal en additieven. Samen met de Land- en 

Tuinbouworganisatie (LTO) en de Nederlandse Fruittelers Organisatie 

(NFO) pleitten we voor betere beoordeling van natuurlijke middelen met 

een laag risico. 



Bionext zocht in 2017 actief de publieks- en vakmedia op. Dit deden 

we via nieuwsberichten, persberichten, sociale media, website 

en nieuwsbrieven. In 2017 realiseerden we een verdere groei in 

bereik, alleen al via online en social kanalen bereikten we ruim 

14 miljoen mensen. We berichtten niet alleen over de biologische 

sector maar ook over de projecten en campagnes van Bionext. Een 

aantal highlights: opinieartikelen in de Volkskrant en het AD, diverse 

artikelen in Trouw, reportages op NOS (Radio 1) en bij Vroege Vogels 

over de Bio-beurs, Lekker naar de BioBoer en de Grootste Zaadbank.

Nieuwsbrieven
Bionext hield professionals uit de biologische sector op de 

hoogte via de tweewekelijkse Update Professional. Deze digitale 

nieuwsbrief bevatte onder andere berichten over ontwikkelingen 

in de bio-wetgeving, uitkomsten van onderzoek, en campagne- 

en projectresultaten. Ook oproepen voor deelname aan 

praktijkonderzoek, cursussen en bijeenkomsten stonden erin.  

De Update Professional had eind 2017 2.745 abonnees.

Sociale media
Het aantal mensen dat de Facebook-pagina van Bionext heeft 

geliket, verdubbelde ten opzichte van 2016. Het aantal bezoekers 

op de LinkedIn-pagina van Bionext verzesvoudigde. Op Twitter 

steeg het aantal volgers met ruim 6 procent. Ook het aantal clicks, 

comments, likes en shares groeide op alle socialemediakanalen.

Pers & media
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Stichting Bionext boekte voor het vijfde jaar op rij een  

bescheiden positief resultaat: € 44.221 op een gerealiseerde  

omzet van € 2,2 miljoen. De omzet steeg ten opzichte van  

2016 met € 68.689. 

Dankzij de continuering van de financiering vanuit de leden  

(telers, handel, verwerking en winkels), een aantal nieuwe projecten 

zoals Liveseed en Diverimpact en voortzetting van diverse campagnes, 

steeg het resultaat ten opzichte van 2016 met € 8.201. 

De projectkosten daalden ten opzichte van 2016 met € 127.942,  

de overige stichtingslasten (onder andere de personeels- en overige 

kosten) stegen ten opzichte van 2016 met € 180.964. De stijging van 

de personeelskosten is voornamelijk veroorzaakt doordat we een 

aantal nieuwe collega’s erbij hebben gekregen. 

Met de voortzetting van de algemene financiering, nieuwe en 

doorlopende opdrachten van de overheid, uitbreiding van de 

projectfinanciering en het laatste halfjaar van het campagnejaar  

van de EU-promotiecampagne Biologisch Lekker Natuurlijk,  

is de begroting voor het jaar 2018 op orde en verwachten we  

opnieuw een positief netto resultaat.

Financiën
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Samenvatting financieel overzicht

 Realisatie Begroting Realisatie

 2017 2017 2016

Baten

Projectbaten 2.223.572 2.315.463 2.154.160 

Overige inkomsten 27.455 17.000 34.000 

Bestedingen

Projectkosten 1.038.975 1.064.934 1.166.918 

Kantoor- en personeelskosten 1.167.831 1.199.012 985.222 

Resultaat 44.221 68.517 36.020 

Alle bedragen in euro’s

*Door afronding van de cijfers kunnen kleine verschillen ontstaan in de optellingen.
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Wat gebeurt er met 1 euro?

Herkomst van de project omzet 2017

Aangesloten ledenorganisaties

Diensten bio bedrijfsleven (o.a. Bio-beurs, Smaakmakend)

Consumenten en donaties (o.a. kipadoptie, zaadcampagne)

Projectfinanciering overheid 

Subsidies EU  

21%

12%

14%

35%

18%

Belangenbehartiging en PR

Business-to-businessprojecten  (o.a. Bio-beurs)

Consumentenprojecten en -campagnes (o.a. EU-campagne, Adopteer een Kip)

Beleids- en innovatieprojecten

Investering in nieuw community platform 

Overhead (o.a. huisvesting, kantoorkosten, afschrijvingen)  

25%

34%

14%

12%

12%
3%

Herkomst en besteding inkomsten 
Van iedere euro die Bionext in 2017 binnenkreeg was  

18 procent afkomstig van de aangesloten ledenverenigingen 

(boeren-handel-winkels), 35 procent van het bedrijfsleven 

voor diensten, 14 procent van consumenten en 33 procent 

van subsidies (EU 21 procent en de Nederlandse overheid  

12 procent). 

Van iedere uitgegeven euro ging 25 procent naar 

consumentencampagnes, 34 procent naar dienstverlening 

bedrijfsleven (B2B), 12 procent naar beleids- en 

innovatieprojecten en 14 procent naar algemene 

belangenbehartiging en pr. In het nieuwe Community 

platform is 3 procent geïnvesteerd. De overhead tenslotte  

bedroeg 12 procent van de uitgaven.

Bedankt donateurs!
Bionext zou niet al haar projecten en campagnes  

kunnen uitvoeren zonder giften van mensen die ook achter 

biologisch staan. We vinden het geweldig dat donateurs  

ons steunen met een bijdrage. Bionext heeft de ANBI-status; 

hierdoor is een gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
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Colofon
Bionext
Nieuwe Kazernelaan 2 D42

6711 JC Ede

T + 31 (0)30 233 99 70

info@bionext.nl

www.bionext.nl

@BionextTweets

Ontwerp
studiobaard.com

Fotografie
Foto’s van onder andere: John Huiberts,  

Patricia Schimmel, Jan Peter Fiering, Gimsel en 

René Zoetemelk.
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