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Voorwoord
De combinatie van een zeer lange kabinetsformatie en de aanhoudende coronacrisis heeft er voor
gezorgd dat er in 2021 minder aandacht was voor de broodnodige voedsel- en landbouwtransitie.  
Ondanks deze onzekerheden kijkt Stichting Bionext weer terug op een positief en productief jaar.
Bionext maakt zich al sinds jaar en dag 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 Biowinkelvereniging (biologische winkels) en
aan de hand van onze ‘Verbreden, Verdiepen, Verbinden’ strategie, werken we aan de groei en bloei
van biologische landbouw en voeding. We behartigen de belangen van de biologische sector als
geheel, op terreinen van wetgeving, woordvoering en politiek. Via concrete projecten werken we aan
de doorontwikkeling van biologisch en we ondersteunen het biologische product communicatief in
samenwerking met de ketenpartijen. En, heel belangrijk, we brengen mensen in contact met de bron
van hun voedsel: de biologische boeren en tuinders!

nieuwe EU gefinancierde ‘nudging’ campagne zijn. In nauwe samenwerking met de supermarkten
en onze partners, gaan wij onderzoeken hoe wij consumenten kunnen verleiden om steeds vaker een
biologisch product in zijn of haar winkelwagentje te leggen.
Als Coöperatieve Vereniging focussen wij ons op ons meerjarenplan en de bovengenoemde
‘Verbreding, Verdieping en Verbinding strategie’. Als het gaat om verbreding zetten wij ons
vooral in op het vergroten van de markt omdat wij zien dat genoeg boeren willen omschakelen
als er perspectief is. Daarnaast zoekt Bionext ook nadrukkelijk de verbinding buiten de keten. De
broodnodige transitie naar een toekomstbestendig, gezond en eerlijk voedselsysteem kan alleen
succesvol zijn als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en zo veel mogelijk samenwerkt.
Uiteraard is er ook volop aandacht voor de verdere ontwikkeling van de sector geïnspireerd door de
IFOAM principes van Zorg, Ecologie, Gezondheid en Eerlijkheid.
Met optimisme, trots maar ook met een gevoel van urgentie gaan wij hard aan de slag om ook van

Onze diverse sector is goed georganiseerd en er wordt met zelfvertrouwen uitgekeken naar de

2022 een succesvol biologisch jaar te maken!

toekomst. Als wij kijken naar de verwachtingen rondom biologisch staan alle seinen op groen en is
de biologische beweging een belangrijk onderdeel van het maatschappelijke debat geworden. Dat
heeft te maken met de Green deal / Farm-To-fork-strategie van Europa en het feit dat biologisch als
onderdeel van de oplossing wordt gezien als het gaat om grote crisissen waar wij anno 2022 mee
worden geconfronteerd. Denk bijvoorbeeld aan bodemverarming, klimaatverandering, instortende
biodiversiteit, watervervuiling en de gezondheidscrisis.

Michaël Wilde
Directeur Bionext

Sinds 2020 bestaat Bionext zowel uit Stichting Bionext als de Coöperatieve Vereniging Bionext U.A..
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.
Stichting Bionext voert activiteiten uit in het algemeen belang, met als doelstelling om biologisch te
verbreden en te verdiepen door bijvoorbeeld steeds meer consumenten te verleiden om biologische
producten te kopen. In dat opzicht was 2021 een succesvol jaar. De twee belangrijkste hoogtepunten
van het afgelopen jaar waren de ‘Bio Lekker voor Je’ en ‘Definitie Bio’ campagnes, waarbij wij veel
waardevolle informatie over biologisch op een inhoudelijke en luchtige manier hebben gedeeld met
onze achterban, de consument en het maatschappelijke veld. Wij blijven ons de komende jaren

Na het schrijven en opstellen van dit jaarverslag is er inmiddels een verwoestende oorlog uitgebroken in

richten op de verbreding van de biologische sector. Een van de belangrijkste focuspunten zal de

de Oekraïne. Los van al het menselijke leed en de humanitaire crisis, is de directe en indirecte economische
impact op de Nederlandse biologische sector moeilijk te voorspellen. Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen
op de voet en ondersteunen wij onze achterban waar mogelijk. Net als iedereen hopen wij dat het conflict zo
snel mogelijk ten einde komt en dat de inwoners van Oekraïne in vrede en vrijheid verder kunnen leven.
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Over ketenorganisatie
Bionext
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,

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.

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

Bionext zet zich in voor meer
biologisch in Nederland

verduurzaming van de biologische sector.
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Verenigingen
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 doen
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 daar in 2021 aan bod kwamen waren bijvoorbeeld: Stikstof, kringlopen, GLB,
het aanstaande actieplan biologisch wat het Ministerie van LNV na de zomer zal presenteren en de
samenwerking met de dragende organisaties. Verder blijft Biohuis, met haar dragende organisaties,
hard werken 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.

BioNederland
In 2021 heeft, naast het meer zichtbaar maken van BioNederland zowel binnen als buiten de
sector, de focus van de vereniging gelegen op het uitbreiden van haar diensten en partnerships,
ledenwerving, marktontwikkeling en een aantal dossiers namelijk Retailcertificering, import en
residuen.
Om meer zichtbaarheid te creëren heeft BioNederland een LinkedIn profiel aangemaakt. Op dit
moment heeft dit account bijna 500 volgers. Ook het lanceren van de verschillende edities van de
BioPodcast heeft gezorgd voor de nodige exposure. Het organiseren van de handelsmissie rondom
de NatExpo is een groot succes gebleken. Het bezoeken van de beurs, het onderling netwerken en
het aanboren van een nieuwe markt zijn voor de deelnemers van grote waarde gebleken waardoor
de dienstverlening van BioNederland is uitgebreid met het coördineren en organiseren van
handelsmissies.
In 2021 zijn er ook diverse partnerships tot stand gekomen waaronder die met BeterBusiness, een
platform voor ondernemers in Amsterdam en omgeving, en met exportadviesbureau Export Partner.
Hierdoor wordt de zichtbaarheid buiten de sector vergroot. Daarnaast heeft BioNederland besloten
om een biologisch actieplan te laten schrijven door Paul Holmbeck, met als doelstelling de biologische
afzetmarkt te vergroten. Holmbeck heeft er in Denemarken mede voor gezorgd dat het biologisch
marktaandeel ruim 12% is. Dit plan zal in het voorjaar van 2022 worden opgeleverd.
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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 hun krachten om
onderscheidend te blijven in biologisch, in een markt die voortdurend in verandering is. De pijlers zijn:
Kennis & Innovatie, Belangenbehartiging, Communicatie en Ondersteunende diensten zoals het CWA
(Centraal Winkel Automatisering).

CWA
CWA (Centraal Winkel Automatisering) is het centrale artikelbestandbeheer van de biologische
winkels. Dagelijks worden artikelbestanden van leveranciers ingelezen, gecontroleerd en doorgezet
In 2021 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 Stichting EKO om een nieuwe invulling te geven aan het
EKO-keurmerk voor winkels. De samenwerking met de BioAcademy, om te bouwen aan een online
workshop aanbod voor winkelmedewerkers, is voortgezet. Ook zijn er enquêtes (aan leden van de
Biowinkelvereniging en aan consumenten) uitgestuurd en er is een succesvolle brainstormsessie
met onder andere winkeliers en Bionext geweest die als basis dient voor de meerjarenstrategie.
In samenwerking met Skal Biocontrole is een kwaliteitscertificeringshandboek opgesteld voor

naar meer dan 200 biologische winkels. Daarmee hebben zij altijd de meest actuele prijzen en acties
in hun kassasysteem.
CWA B.V. is 100% dochter van Stichting CWA, dat bestuurd wordt door vier bestuurders van de
Biowinkelvereniging.
Bionext verzorgt de secretariële ondersteuning voor het management en draagt zorg voor de
administratie.

de leden. De website van de Biowinkelvereniging is vernieuwd en er is een nieuwsbriefmodule
geïmplementeerd. Het project True Price Winkelformat is dit jaar van start gegaan en daarnaast is de
Biowinkelvereniging betrokken bij PPS2, een ander True Price project.
De vereniging werkt nauw samen met Bionext en de andere
aangesloten verenigingen en ziet de ketensamenwerking als
meerwaarde van het biologische product en de ontwikkeling van
biologisch.
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Stichting Bionext
Stichting EKO-keurmerk
Bionext is verantwoordelijk voor een deel van de uitvoerende werkzaamheden van Stichting
EKO-keurmerk.
In 2021 heeft Stichting EKO-keurmerk de inspectie en certificering middels een aanbesteding
uitbesteed aan KIWA en Control Union. Control Union is actief voor EKO in de akkerbouw,
vollegrondsgroenteteelt en glastuinbouw KIWA is in alle sectoren actief voor EKO.
De normen waar de keurmerkhouders aan moeten voldoen om voor het keurmerk in
aanmerking te komen zijn in alle sectoren in werkgroepen besproken. Dat heeft geleid tot
aanpassing van de normen. Na goedkeuring door de normencommissie zijn ze aan het
bestuur voor akkoord voorgelegd. Voor de verschillende sectoren zijn nu concrete sets van
normen door het bestuur vastgesteld.
Stichting EKO-keurmerk is in 2021 een campagne gestart op social media en voor de winkels
zijn materialen ontwikkeld om de EKO-producten te promoten en onder de aandacht te
brengen. Ook is de website vernieuwd waarbij de EKO-horeca-website is geïntegreerd in de
EKO-website.

Adopteer een Kip / Kipkado
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. In 2021 is de campagne Kipkado gelanceerd
waar de focus op de cadeaufunctie komt te liggen. Voor degenen die in het verleden een Kip
geadopteerd hebben is er niets veranderd.
www.bionext.nl/wat-doen-we/campagnes/kipkado/
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Stichting Bionext
Donateurs

Bio lekker voor je

“Laat biologisch groeien, steun Bionext!” Met deze slogan is het donateursplatform van Bionext in

Biologisch eten en drinken is lekker voor jou én voor de wereld. Dat is de boodschap van de driejarige

2021 gelanceerd. Bionext gebruikt de donaties voor het algemene doel: de groei van biologisch in

EU-campagne die Bionext, samen met campagnebureau Food Cabinet, heeft gevoerd. De campagne

Nederland bevorderen. Dat doen we door de kennis van consumenten over biologisch te verbeteren

‘Bio lekker voor je’ liet zien hoe biologisch binnen een duurzame en bewuste lifestyle past met als doel

en in gesprek te gaan met (gangbare) retail en banken. Daarnaast ondersteunen we ondernemers

de keuze hiervoor nog vanzelfsprekender te maken. 2021 was het derde en tevens laatste jaar van de

bij het oplossen van hun kennisvragen en dragen we bij aan het tot stand komen van relevante

campagne. Via social media bleven we consumenten inspireren om vaker te kiezen voor biologisch.

onderzoeksprojecten voor de Nederlandse biologische sector. Ook houden we ons bezig met lobbyen

Dit deden we met lekkere bio-recepten, interviews met boeren en interessante artikelen. Daarnaast

voor wet- en regelgeving die biologisch bevordert.

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

www.doneren.bionext.nl/steun-ons

biologisch. Daarnaast organiseerden we diverse online workshop en werkten we samen met
influencers om zoveel mogelijk mensen te bereiken.
Na drie jaar campagne voeren zijn we trots op het resultaat en zien we positieve ontwikkelingen.
Zowel het marktaandeel biologisch, als het aantal fans, als de herkenbaarheid van het keurmerk is
gestegen. We hebben heel veel mensen bereikt met de campagne en met informatie over biologisch
en daarmee is biologisch meer ‘mainstream’ geworden. Met een volgende campagne, die zich nog
meer gaat richten op het stimuleren van het koopgedrag op de winkelvloer, geven we een vervolg
aan deze campagne. Daarmee willen we stimuleren dat het groeiend aantal fans ook daadwerkelijk
meer biologisch gaat kopen, dus dat zij hun positieve houding om gaan zetten in meer biologische
producten in hun mandje.
www.biolekkervoorje.nl

Definitie van BIO
In januari 2021 zijn we gestart met het tweemaandelijks publiceren van Greenpapers. Informatieve
online documenten met onderwerpen als: dierenwelzijn, bodem, klimaat, biodiversiteit, prijs en
gezondheid. We baseren onze informatie in deze Greenpapers op wetenschappelijk onderzoek en de
kennis van onze inhoudelijke experts. Het doel: ondernemers uit de biologische sector voorzien van
toegankelijke en onderbouwde informatie over de vele voordelen van biologisch. We stuurden dit
jaar thema-nieuwsbrieven, deelden #bioweetjes op social media en hebben themapagina’s ingericht
op de website. Naast een mooie toename van de nieuwsbrieflezers zagen we dat op social media
de #bioweetjes goed worden opgepakt. Mensen liken, delen en reageren, waardoor ook wij weer
inzicht krijgen wat er speelt binnen de diverse thema’s. Bovendien was de best scorende post van
2021 op LinkedIn een van de #bioweetjes. Ze vallen dus goed in de smaak. De nieuwe structuur van
communicatie rondom de thema’s van de Greenpapers bevalt daarmee zo goed, dat we hier in 2022
mee door gaan.
www.bionext.nl/definitievanbio
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Klimaat
Carbon Farming
Het Europese project ‘Carbon Farming’ is erop gericht om boeren te stimuleren maatregelen toe te
passen waarmee de koolstof uit CO2 kan worden vastgelegd in de bodem. Daarnaast wordt er via
pilots gekeken of het mogelijk is hier een verdienmodel aan te koppelen. In december 2021 heeft
Bionext een Europese Carbon Farming conferentie georganiseerd. Michaël Wilde was dagvoorzitter op
de conferentie waar onder andere Eurocommissaris Frans Timmermans digitaal aanwezig was.
Tijdens de conferentie hebben we de rol die beleidsmakers spelen bij Carbon Farming uitgelicht en
werd er een white paper gepresenteerd met daarin concrete aanbevelingen voor beleidsmakers
rond Carbon Farming. Samen met het Duitse Thünen Instituut en IFOAM is gekeken naar de
mogelijkheden van Carbon Farming binnen de biologische landbouw. De biologische landbouw
kent een systeembenadering waarbij koolstofvastlegging een interessante plek kan innemen in
de totale klimaatprestatie van een landbouwbedrijf waar ook emissies in worden meegenomen.
Uit het onderzoek blijkt dat biologische bedrijven goed scoren op koolstofvastlegging, maar ook
op verminderde emissies. Er was veel aandacht voor het project, ook in de (internationale) media.
Zo schreef Forbes Magazine en de Groene Amsterdammer een artikel waarin projectleider Heleen
Klinkert aan het woord komt. In 2022 willen we het klimaatverhaal van de biologische sector verder
ontwikkelen en nog breder vertellen.

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 zoveel 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. In 2021 zijn diverse
bijeenkomsten georganiseerd om kennis uit te wisselen rondom deze thema’s en inspiratie op te
doen. Deze bijeenkomsten waren zowel online als in het veld.
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Klimaat
Pilot Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid (GLB)
In 2023 verandert het GLB. Het doel van dit nieuwe beleid is de landbouw verduurzamen door
toekomstbestendig boeren sterker te belonen. In 2021 is een pilot gestart over biologisch en het
nieuwe GLB dat in 2023 van start gaat. In deze pilot onderzoeken we hoe de biologische landbouw
kan bijdragen aan de doelen van het GLB, en hoe de mogelijkheden die het GLB biedt om de landbouw
te verduurzamen aansluiten bij de biologische sector.

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 2021 een van deze innovatiemakelaars in opdracht van de Topsector
Agri&Food. Als innovatiemakelaar konden we ondernemers helpen bij hun kennisvragen over de
biologische sector, zoals onder andere een verkenning van reststromen die geschikt zijn voor de
biologische veevoerproductie, methoden voor grondbewerking die passen bij de bloementeelt en
kansen voor biologische KI.
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Biodiversiteit
Boerenlandvogelzuivel
Bionext faciliteert de samenwerking tussen zuivelverwerker ‘Weerribben Zuivel’ en Vogelbescherming
op het gebied van vogelvriendelijke zuivel. Het doel van de samenwerking is het verbeteren van
de broed- en leefomstandigheden van boerenlandvogels op de biologische en biodynamische
melkveebedrijven die leveren aan Weerribben Zuivel. Bijvoorbeeld door te voorzien in meer
kruidenrijke weides en het later maaien van percelen, zodat de kuikens in alle rust kunnen opgroeien.
Deze samenwerking leidt tot mooie resultaten en de zuivelproducten van Weerribben komen
als nummer één uit de bus in de Vogelvriendelijke Zuivelwijzer van Vogelbescherming. In 2021 is
geconcludeerd dat de doelen die gesteld waren ten aanzien van boerenlandvogelbeheer zijn gehaald.
De komende jaren zal worden ingezet op het behoud van de behaalde resultaten. Daarnaast wordt
er op bedrijfsniveau gekeken welke mogelijkheden er nog meer liggen voor het vergroten van
biodiversiteit op en rond de bedrijven.

DiverIMPACTS
Onder de vlag van het Europese onderzoeksproject DiverIMPACTS ondersteunt Bionext de vergroting
van diversiteit in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. 2021 was het vierde jaar van dit vijfjarige
project. Een van de praktijkgroepen heeft elkaars opslag-, verwerkings-en verkoopruimtes bekeken en
verbeteringen voorgesteld. Vanwege Covid meestal met getekende plattegronden en foto’s.
Het jaar stond verder in het teken van consolidatie van resultaten en zorgen voor de “erfenis” van het
project. Dankzij een nieuwe samenwerking met de Biotuinders konden we veel meer telers bereiken
en oefenen met werkvormen die we met de pioniersgroep hadden ontwikkeld. Dat leverde ook weer
nuttige kennis op die we via drie artikelen in Ekoland met een groot publiek hebben gedeeld. Met
Duitse, Franse en Vlaamse collega’s maakten we een aanbeveling voor beleidsmakers over welke
kennis en kunde telers en teeltadviseurs nodig hebben als ze divers willen telen of daarover adviseren.
Verder leverden we een dossier ‘strokenteelt’ voor het Groen Kennisnet , voerden een verkenning uit
of strokenteelt iets is wat consumenten waarderen en werkten we alvast aan een aantal workshops
voor de Biokennisweek 2022.
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Biodiversiteit
LIVESEED

Sierteelt

Het vierjarige Europese project LIVESEED is eind 2021 afgesloten. Doel van het project was om de

Bionext zet zich in voor een groei van de biologische sierteelt. Daarbij richten we ons vooral op het

productie en het gebruik van biologisch zaad en biologische rassen in Europa te stimuleren. Het

vergroten van de kennis over de wettelijke regels voor de biologische sierteelt en op het verbeteren

project werd gefinancierd door de Europese Commissie. De taak van Bionext in het project was om

van de samenwerking in de keten.

uit te zoeken hoe de verschillende EU-landen omgaan met de regels voor het gebruik van biologisch
zaad en hoe dit beter kan. In 2021 zijn de belangrijkste resultaten en conclusies van het project op

In 2021 heeft Bionext verschillende bedrijven geadviseerd die willen omschakelen naar de teelt van

verschillende bijeenkomsten gepresenteerd. Zo heeft Bionext op het wereldcongres van IFOAM een

biologische bloembollen, bloemen of (pot)planten. We hebben vragen beantwoord over de verkoop

online presentatie gegeven over de verschillende manieren waarop de productie en het gebruik

van biologische sierteeltproducten, regelgeving rondom broeien en certificering van boeketten.

van biologisch zaad gestimuleerd kunnen worden. Daarnaast is een beslisboom ontwikkeld die

Daarnaast hebben we ons ingezet voor de mogelijkheid om ook in de toekomst biologische bloemen

expertgroepen kan helpen om te bepalen welke acties nodig zijn om voor een gewas tot 100%

via de veiling te blijven afzetten en voor het gebruik van biologische bloembollen bij de teelt van

biologisch uitgangsmateriaal te komen.

biologische (bol)bloemen.

www.bionext.nl/thema-s/biodiversiteit/liveseed/

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 2022 zijn beemdlangbloem, gekruist raaigras en blauwe lupine toegevoegd aan deze lijst.
www.bionext.nl/thema-s/biodiversiteit/annex/
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Dierenwelzijn
Ontwikkeling structureel Gelders
Netwerk Biologisch Melkvee
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 worden door de
vraag te stimuleren en melkveehouders te helpen met omschakelen.
In 2021 heeft Bionext deelnemers geworven voor de omschakelcursus die binnen het project
wordt aangeboden door Ekopart. Daarnaast hebben we een kennisnetwerk opgezet van bestaande
biologische melkveehouders door middel van het organiseren van bijeenkomsten op basis van de
kennisbehoefte en het aanhaken van de relevante experts.

Mannelijke dieren
De broertjes van biologische leghennen, melkkoeien en melkgeiten worden meestal nog heel jong
gedood of komen terecht in gangbare vleesveehouderij bedrijven. 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 2021 is veel aandacht besteed aan het verwaardingsmodel, waarbij de focus is gelegd op
gedeeltelijke verwaarding via de zuivelproducten en de eieren die geproduceerd worden door
de ‘zusjes’ van deze mannen. Ook zijn een aantal nieuwe producten van met name hanenvlees
geïntroduceerd, met onder andere aandacht hiervoor op de boer-burger brunch in Utrecht. Het Duitse
verbod op doden van ééndagshaantjes vanaf 2022 heeft in 2021 al een flinke impuls gegeven aan het
grootbrengen van ‘broederhaantjes’ in Nederland.
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Dierenwelzijn
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
Biocontrole, WFSR (Wageningen Food Safety Research), Platform Natuurlijke Veehouderij en diverse
dierenartspraktijken zijn per sector duidelijke overzichten gemaakt van natuurlijke middelen die
toegestaan zijn. Deze zijn uitgebracht in de vorm van Groene lijsten, waarop biologische veehouders
en dierenartsen gemakkelijk kunnen aflezen of een natuurlijk middel toegestaan is in de biologische
veehouderij. Het project is in 2021 afgerond.
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Plantgezondheid
Convenant Robuuste Aardappelen
2021 was een enerverend jaar voor het project rond robuuste aardappelrassen. Door de zeer natte
zomer was er een hoge druk van de schimmelziekte phytophthora. Het project Convenant Robuuste
Aardappelen zet zich in om de transitie naar 100% robuuste rassen te realiseren, rassen die goed
bestand zijn tegen phytophthora. Door de hoge ziektedruk van dit jaar werden de rassen stevig getest
en was er zeer veel belangstelling voor het project, ook in de landelijke media. Bionext coördineert
drie verschillende demovelden met alle beschikbare robuuste rassen. Uit de demovelden bleek dat
de robuuste rassen geen absolute garantie geven tegen phytophthora, maar wel een belangrijke
meerwaarde bieden in de opbrengsten en schimmelaantasting. De veldbezoeken werden erg goed
bezocht, met als hoogtepunt het bezoek bij ERF BV in Flevoland met ongeveer 90 deelnemers. Tevens
is er veel aandacht geschonken aan het beschermen van de resistentiegenen middels resistentie
management. Tijdens de najaarsbijeenkomst werd er gesproken over een voortzetting van het
convenant met de gehele keten. Hier wordt in 2022 op ingezet.
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Internationaal
Core Organic
Al meer dan 15 jaar leggen zeker 20 landen en de Europese Commissie geld bij elkaar voor onderzoek
dat de biologische landbouw verder helpt. Ook Nederland doet mee in dat Core Organic netwerk
en daardoor konden van 2018 tot en met 2021 zes onderzoeken met Nederlandse inbreng worden
uitgevoerd. Bionext heeft de overheid in 2021 geholpen bij de beoordeling van de eerste projecten die
afliepen en we hebben twee workshops op de Biokennisweek 2022 georganiseerd.
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Promotie
De Bio-productverkiezing 2021
De biologische sector groeit 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 een podium aan deze producten in de vorm van de BioProductverkiezing. Er was dit jaar veel animo: maar liefst 31 producten dongen mee naar de prijs,
varierend van kaas tot shampoobars en van pepermuntjes tot kombucha.
Dit jaar werkte Bionext voor de verkiezing samen met FoodPersonality, een platform voor managers
in de levensmiddelenbranche. Zij hebben een stemmodule ontwikkeld, waardoor alle consumenten
op de website van de verkiezing konden stemmen op hun favoriete product. Er is bijna 5.000 keer
gestemd en uit die stemming kwam een top 5. Tijdens de Biokennisweek mochten de producenten
van deze top 5 een pitch geven voor de vakjury en alle bezoekers van dit online event. De vakjury koos
de winnaars en naast de prijs van de jury was er ook een publieksprijs.
De jury koos de winnende producten uiteindelijk op basis van kansrijkheid in de markt, duurzaamheid
in het productieproces en innovativiteit. Het Sterk Rogge Bier van Gulpener Bierbrouwerij werd
uitgeroepen tot winnaar. Op de tweede positie eindigde Oerbouillon en de derde plaats was voor
Opvolgmelk 3 van The Pure Goat Company. Oerbouillon ging er ook met de publieksprijs vandoor.
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Beurzen
Online Biokennisweek
Vanwege de onzekere situatie rondom corona heeft de organisatie in november 2020 besloten de
fysieke Biobeurs te laten vervallen en hiervoor in de plaats een online programma aan te bieden.
Deze Biokennisweek vond plaats van 18 tot en met 22 januari 2021. Tijdens deze week werden
live webinars via een online platform aangeboden. Daarnaast konden deelnemers via dit platform
netwerken en verschillende virtuele stands bezoeken. Op de woensdag en donderdag werden
presentaties vanuit een studio in de Brabanthallen gestreamed op het platform.
In totaal zijn er 2500 bezoekers live bij 99 webinars aanwezig geweest Na deze Biokennisweek hadden
deelnemers de mogelijkheid om de webinars terug te kijken. De conclusie is dat er in de gehele sector
veel behoefte is aan kennisoverdracht. We mogen wederom terugkijken op een mooie samenwerking
tussen Bionext, BioAcademy en Libéma.

34

Bionext Jaarverslag 2021

Bionext Jaarverslag 2021

35

Kennis, onderzoek
& onderwijs
Biologische vragenlijn

Stimulering biologisch in onderwijs

Bionext beantwoordt sinds 2013 consumentenvragen namens Skal Biocontrole. De vragen zijn

Ook in 2021 heeft Bionext zich ingezet voor meer aandacht voor biologische landbouw in het groen

zeer uiteenlopend: studenten en scholieren die informatie zoeken, ongeruste consumenten die

(agrarisch) beroepsonderwijs.

willen weten of een product wel echt biologisch is, maar ook mensen die geïnteresseerd zijn in
de biologische landbouwmethodes en welke regels er zijn in de biologische sector. In 2021 zijn

Bionext heeft een succesvol stageonderzoek laten uitvoeren, met als doel: het beter in beeld krijgen

er rond de honderd vragen gesteld en beantwoord. De biologische vragenlijn is te bereiken via

van de positie van biologisch in het onderwijs en de rol die Bionext hierin kan spelen.

biologischevragen@bionext.nl
Het mede door Bionext ontwikkelde MBO-keuzedeel Biologische bedrijfsvoering, is door de Agrarische
Opleidingscentra (AOC) Terra Meppel, Nordwin Leeuwarden en Yuverta Boxtel aangeboden. Op
uitnodiging van het Zone College hebben we meegewerkt aan het leveren van lesinhoud voor nieuwe
thema’s, met name ‘Oriëntatie op werken in de landbouwsector’ en ‘Duurzame veehouderij’.
Aeres MBO heeft een belangrijke stap gezet om biologisch veel beter te verankeren in de agrarische
beroepsopleidingen, in samenwerking met biologische bedrijven in de regio rond de scholen. Er
wordt een aanvraag voorbereid op het Regionaal Investeringsfonds RIF om dit financieel mogelijk te
maken. Alle vestigingen van Aeres MBO zijn hierbij betrokken. Bionext is gevraagd om dit bestuurlijk
te ondersteunen en als partner tot het project toe te treden, vooral om de communicatie richting de
betrokken bedrijven te ondersteunen.
In het HBO ontwikkelt het aanbod zich minder positief: de minor Biologische landbouw aan Aeres
Dronten is bij gebrek aan aanmeldingen niet opnieuw aangeboden. De intentie is wel deze minor
te blijven aanbieden. De Associate Degree Biologische melkveehouderij van Van Hall Larenstein in
Leeuwarden is wel opnieuw uitgevoerd.
De samenwerking met het bedrijfsleven in de groene sector, het groen onderwijs en LNV is, in
het kader van Groenpact 2.0, voortgezet en uitgediept. Praktijkcentrum Agro (onderdeel van het
Centrum voor Innovatief Vakmanschap Groen) heeft één van de workshops op de Biokennisweek
ingevuld. Dat was meteen de drukst bezochte workshop van de editie 2021! Met Groen Kennisnet
(ook een onderdeel van Groenpact 2.0) is de samenwerking voortgezet. Groen Kennisnet heeft
de Biokennisweek in 2021 publicitair ondersteund, met elke dag kennisberichten over en uit de
biologische sector.
Als aanvulling op het lesmateriaal in het groen MBO en HBO heeft Bionext een online bundel
lesmateriaal ontwikkeld. Deze wiki Biologische bedrijfsvoering wordt gratis beschikbaar gesteld op
Groen Kennisnet en is ook voor belangstellenden buiten het onderwijs, zoals omscholers, beschikbaar.
De wiki is op onderdelen geactualiseerd en aangevuld. Dat zal volgens plan ook de komende jaren nog
gebeuren.
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Lobby en wetgeving
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 2021 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 2021 gesprekken voerde is
wederom lang. Voorbeelden hiervan zijn het verdienmodel van de boer, gebiedsgerichte aanpak,
klimaat en biodiversiteit, plantgezondheid, GLB, biotechnologie, ammoniak & fijnstof, fosfaatrechten
en de rol van grote ketenpartijen in de keten. Ook zijn we met diverse provincies in gesprek over
het ondersteunen en ontwikkelen van de biologische landbouw, waarbij we inzetten op een
marktgerichte benadering.
2021 was voor de biologische sector een jaar tussen de Farm-to-Fork-strategie en het aanstaande
actieplan van het Ministerie van LNV om de productie en consumptie van biologische producten te
stimuleren. Een jaar van verkiezingen waardoor grote politieke beslissingen nog even vooruit werden
geschoven. Terwijl het maatschappelijke en ecologische ongeduld om de biologische en duurzame
landbouw te stimuleren steeds groter wordt. Dit geeft Bionext, en daarmee de gehele biologische
landbouw in Nederland, een enorme steun in de rug. Desondanks waren er lichtpuntjes in een breed
gesteunde motie (D66 en CDA) om biologische landbouw een prominente plek in het nieuwe GLB te
geven, krijgt de biologische melkveehouder zijn eigen spoor in het stikstofbeleid én werd er een motie
aangenomen (BBB en GL) die vraagt of de Rijksoverheid zelf meer Nederlandse biologische producten
kan gaan kopen. Tekenen dat het politieke draagvlak voor concrete acties ter stimulering van de
biologische landbouw groeit.
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Lobby en wetgeving
Keten- & Themagroepen
Bedrijven die lid zijn van Biohuis en BioNederland werken samen in de ketengroepen Fruit, Akkerbouw
en vollegrondsgroente, Bedekte teelt, Varkensvlees, Glastuinbouw, Pluimveevlees en eieren, en Zuivel
en rundvlees. Daarnaast werken zij ook samen in de themagroep Biologisch uitgangsmateriaal en
veredeling.
In 2021 heeft Bionext onder de deelnemers van de ketengroepen een onderzoek laten uitvoeren naar
het functioneren van de ketengroepen en haar rol in de sectorale belangenbehartiging. Dat leverde
over de hele linie een positief beeld op en gaf aanleiding om in de toekomst meer ruimte te creëren
voor het laten functioneren van de ketengroepen.
Verder heeft elke ketengroep ook in 2021 aan zijn eigen onderwerpen gewerkt. In veel ketengroepen
stond de implementatie van en wijze van handhaving op de nieuwe biologische verordening hoog op
de agenda. Hierover is veelvuldig met Skal Biocontrole en LNV overlegd
Naast een aantal uitvoeringsvraagstukken over de nieuwe verordening, stond in de ketengroep
Varkens de reductie van ammoniak emissie op de agenda. De vrijstelling voor biologische bedrijven
gaat vervallen en met het ministerie is overlegd hoe de biologische varkenshouderij op een passende
wijze hier haar verantwoordelijkheid in kan nemen en hoe dit vertaald kan worden naar wetgeving.
Voor de pluimveehouderij bevat de nieuwe verordening veel nieuwe regels. Daardoor stond hier een

In 2021 heeft de ketengroep Akkerbouw en vollegrondsgroente een nieuwe start gemaakt. Met

heel divers palet aan onderwerpen op de agenda. Speciale aandacht was er ook voor een passende

een weer volledige bezetting vanuit telers, ketenpartijen en onderzoekers is gewerkt aan een

behandeling van ‘broederhaantjes’. Hierover is een brede discussie gevoerd in de biologische sector

onderzoeksagenda en is er overleg geweest over de implementatie van de nieuwe verordening en

die uitgemond is in een uitgewerkt standpunt.

de lopende projecten binnen de akkerbouwsector. De markt voor biologische akkerbouwproducten
was zeer dynamisch. In de ketengroep is besproken hoe we een verdienmodel voor alle biologische

Voor de ketengroep Zuivel en rundvlees stond onder andere de ontheffingsprocedure voor onthoornen

ketenpartijen ook in de toekomst kunnen blijven waarborgen.

en het melkpoederdossier op de agenda. Dat laatste is vooral van belang voor de melkgeitenhouderij.
Ook stond het stikstofdossier regelmatig op de agenda en de bewijslast en verantwoording waarom

De activiteiten in de ketengroep Bedekte teelt concentreerden zich in 2021 op wetgevingszaken.

de biologische melkveehouderij per definitie beter scoort op stikstof emissie.

Na een vraag van Skal Biocontrole in 2020 is het standpunt over belichting opnieuw tegen het licht

Binnen de ketengroep Fruit is in 2021 samen met het bestuur van fruittelersvereniging Prisma

gehouden en herbevestigd: belichting voor een hele teelt past niet bij de biologische landbouw.

gewerkt aan een meerjarige agenda, waarin de belangrijkste onderwerpen voor de komende jaren

Daarnaast heeft de ketengroep meermaals met Skal gesproken over het verbod op diep stomen en de

zijn opgetekend. Vanuit de sector is aangegeven dat er behoefte is aan het op papier zetten van een

eis vlinderbloemigen en groenbemesters in te zetten in de teelt. De manier waarop vlinderbloemigen

gemeenschappelijk ‘biologisch fruit verhaal’: wat verbindt de sector en wat is de meerwaarde van

moeten worden ingezet in de bedekte teelt gaat een uitdaging worden.

biologisch fruit? Daarnaast is er contact geweest met Skal Biocontrole over de implementatie van de
De themagroep voor Biologische uitgangsmateriaal en veredeling heeft in 2021 meegedacht over

nieuwe verordening.

de invulling van de regels voor zaailingen in de nieuwe biologische verordening. Op verzoek van de
themagroep heeft Bionext een bijeenkomst georganiseerd over het EU experiment met ‘biologische
rassen geschikt voor biologische productie’ dat in 2022 van start gaat.
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Lobby en wetgeving
True Price Winkelformat
Met dit True Price project werken we toe naar een transparante prijsstelling om het voedselsysteem
nog verder te optimaliseren. Kortom: met de Echte Prijs kunnen we de verborgen kosten voor mens
en milieu in het voedselproces berekenen en de voedselketen verder verduurzamen. Wat is de Echte
Prijs? Op weg naar het winkelschap leggen producten allemaal hun eigen unieke reis af. Een reis
waarin ze helaas ook negatieve sporen achterlaten. Bijvoorbeeld C02- uitstoot tijdens het vervoer
naar de winkel, de vervuiling van water en landbouwgrond tijdens de productie of de uitputting van
grondstoffen, zoals metalen, gas en olie. Ook armoede binnen de productieketen komt nog voor. De
vraag is: Wie neemt deze kosten eigenlijk voor zijn rekening? Zolang deze kosten verborgen blijven,
wordt de steeds hoger oplopende rekening afgeschoven op de huidige samenleving en toekomstige
generaties. De gevolgen; een sterke afname van de biodiversiteit, grotere sociale ongelijkheid en
steeds meer bodemvervuiling. Tijd voor actie! Een eerlijker voedselsysteem met de echte prijzen
waarin geen kosten meer verborgen blijven.
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Communicatie & PR
Social media
In 2021 heeft Bionext gecommuniceerd via de platforms Facebook, Twitter en LinkedIn. Doordat we
medio 2021 zijn gestart met het ‘labelen’ (op thema) van de berichten, kunnen we nu goed inzien
welke soort berichten wel/niet goed scoren op welke kanalen. Door deze data weten we dat we onze
achterban het beste kunnen bereiken via LinkedIn en dat Twitter het juiste kanaal is om politiek en
pers bereik te generen. Nieuws en actualiteiten over biologisch scoren goed in bereik én interactie.

Nieuwsbrieven
Sinds 2021 kunnen geïnteresseerden in biologisch zich via de Bionext website inschrijven om
nieuwsbrieven te ontvangen. Het thema van deze nieuwsbrief is gekoppeld aan de publicatie van de
Greenpapers. In 2021 zijn er vijf nieuwsbrieven verstuurd. Inmiddels ontvangen 3.687 abonnees onze
nieuwsbrieven: een groei van 76,6% t.o.v. 2020.

In de media
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 maakt, is een effectieve
manier om media-aandacht te krijgen. In totaal zijn er 3.804 berichten (online + print) van Bionext
over biologisch naar buiten gebracht, waaronder 18 persberichten. Dit heeft geresulteerd in een totaal
bereik van 33,5 miljoen personen.

Calamiteiten en crisiscommunicatie
Bionext regelt de centrale communicatie en informatie bij crises in de biologische sector. Hiervoor
worden de ontwikkelingen van vele dossiers gevolgd en waar nodig ondernemen we actie. Behalve de
gevolgen van corona, is de sector in 2021 een grote externe crisis bespaard gebleven. De introductie
van verplichte certificering van verkooppunten had en heeft echter grote gevolgen. Mede door
de inspanningen van Bionext is er in ieder geval een uitstel van de controle en handhaving op
certificering bewerkstelligd.
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Financiën
Stichting Bionext
In 2021 heeft Stichting Bionext te maken gehad met een aantal eenmalige kosten, zoals voor
het project ‘Adopteer een kip’. Dit project heeft in 2021 een upgrade naar ‘Kipkado’ gekregen.
De investeringskosten zijn in 2021 opgenomen in de kosten. Er zijn veel uren besteed aan de
upgrade en het opschonen van bestanden in CRM. Het totaal aan onvoorziene uitgaven aan uren
en ‘out of pocket’ kosten is € 49.517.
De kosten voor het project ‘Definitie Bio’, waar het maken van de Green Papers onder valt, zijn in
totaal € 62.489 (uren en out of pocket).
In 2022 gaat er een nieuw 3-jarig consumenten EU project van start: ‘Promoting organic through
nudging’. De aanloopkosten van in totaal € 31.372 voor dit project zijn in 2021 in de kosten
opgenomen.
De projecten in Stichting Bionext kunnen opgedeeld worden in drie hoofd groepen:
Beleids projecten
Diverse LNV projecten:

• Annex
• Houden van mannelijke dieren door bio veehouders
• Natuurlijke middelen in de biologisch veehouderij.
• Een tweetal Europese projecten: LIVESEED en DiverIMPACTS

Samenvatting financieel overzicht

Business-to-business projecten

•
• Mannelijke dieren van Stichting Doen (afronding midden 2022)

Realisatie

Begroting

Realisatie

2021

2021

2020

€ 1.063.697

€ 1.081.633

€ 1.599.508

-

-

€ 17.915

€ 1.046.670

€ 1.020.501

€ 1.467.970

€ 154.212

€ 187.672

€ 183.877

€ -137.185

€ -126.540

€ -34.424

Carbon Farming (loopt tot september 2022)

Baten
Projectbaten

Business-to-consumer projecten

• Adopteer een kip
• Donaties
• De EU campagne ‘Biolekker voor je’ (gestopt in januari 2022)
• Definitie Bio (Greenpapers)

Resultaat deelnemingen
Lasten
Project lasten
Kantoor lasten

Stichting Bionext boekte in 2021 een negatief resultaat van € 137.185 op een omzet van bijna
€ 1.1 miljoen. De omzet in 2021 daalde ten opzichte van 2020 met € 543.630.

Resultaat

Voor het jaar 2022 is er voor Stichting Bionext een begroting gemaakt met een positief eindresultaat.
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Financiën
Coöperatieve Vereniging
Bionext U.A.
De Coöperatieve Vereniging Bionext U.A. heeft 2021 positief resultaat van € 120.970 na belastingen
op een omzet van 1.7 miljoen euro. Dit is € 85.932 hoger dan gebudgetteerd.
In 2021 werd de financiering vanuit de drie verenigingen (Biohuis, BioNederland en de
Biowinkelvereniging) voortgezet.
Vanwege COVID-19 zijn een aantal kostenposten lager dan gebudgetteerd, zoals reiskosten en
opleidingskosten. Een andere belangrijke afwijking in de personeelskosten t.o.v. het budget is dat
er in 2021 geen fundraiser is aangenomen.
De gemaakte uren voor de projecten die in Stichting Bionext lopen worden aan Stichting Bionext
doorbelast
De projecten in de Coöperatieve Vereniging Bionext kunnen opgedeeld worden in drie hoofd groepen:
Belangen behartigings projecten
Dit zijn de belangenbehartiging projecten die voor de drie verenigingen (Biohuis, BioNederland en de
Biowinkelvereniging) worden uitgevoerd zoals de ketengroepen, communicatie, wetgeving en lobby.
Beleids projecten

Samenvatting financieel overzicht

De uitgevoerde projecten zijn onder andere:

• Innovatie makelaar
• Aardappel transitie
• De LNV projecten Koplopers in kringlooplandbouw 1 en 2 en GLB

Realisatie

Begroting

Realisatie

2021

2021

2020

€ 1.719.225

€ 1.955.518

€ 1.605.342

€ 42.183

-

-

€ 315.610

€ 410.579

€ 241.335

€ 1.324.828

€ 1.509.901

€ 1.358.269

€ 120.970

€ 35.038

€ 5.738

Baten

Business-to-business projecten
In deze groep vallen:

• Secretariaatswerkzaamheden en/of administratieve werkzaamheden voor CWA BioNederland,

Projectbaten
Resultaat deelnemingen

Biowinkel vereniging, Stichting EKO en Stichting BioAcademy

• Echte en Eerlijke prijs Duurzame producten
• Kringlooplandbouw melkveehouders
• Robuuste aardappelrassen in de praktijk
• Ontwikkeling structuur Gelders netwerk Biologisch melkvee
• Biobeurs/Biokennisweek
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Lasten
Project lasten
Kantoor en personeelslasten
Resultaat
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Bionext
World food Center
Nieuwe Kazernelaan 2 - D42
6711 JC Ede
030 - 233 99 70
info@bionext.nl
www.bionext.nl
@BionextTweets

