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In de waan van de dag vergeten we
het wel eens: terugblikken

De successen
van biologisch
in Nederland

Maar terugkijkend naar het jaar 2021 zien we dat Bionext,
BioNederland, BioHuis en de BioWinkelvereniging trots
mogen zijn op wat er behaald is. Er zijn veel successen
geweest in 2021 die energie geven.
Deze hebben wij samengevat in de 21 grootste successen
van het jaar 2021!

r!

Ontdek ze hie

4 januari
Eerste Greenpaper met thema
Biologisch & klimaat komt uit
In totaal heeft Bionext in 2021 zes Greenpapers
gelanceerd; iedere twee maanden verscheen er
GREENPAPER

een nieuwe editie. Naast klimaat waren dit bodem,

1.

Biologisch
& klimaat

biodiversiteit, dierenwelzijn, gezondheid en eerlijke prijs.
Samen zijn ze meer dan 1.200 keer gedownload.
Vooral op social media werd het bericht goed ontvangen.

www.bionext.nl

Mede hierdoor stijgt het aantal LinkedIn volgers van
Bionext naar 3000 dit jaar.

18 januari

Eerste digitale Biokennisweek
wordt succesvol afgesloten

2.

De 99 georganiseerde webinars zijn in totaal meer
dan 11.000 keer bijgewoond. Door digitaal te gaan
wordt er 58,7 ton CO2 bespaard.

21 januari

Sterk Rogge Bier van Gulpener
uitgeroepen tot Biologisch Product
van het Jaar 2021

3.

Meer dan 5000 personen brachten een stem uit
tijdens de verkiezingen die georganiseerd wordt in
samenwerking met FoodPersonality.

29 maart

Lancering nieuwe
website Kipkado
Deze campagne bouwt voort op het

4.

succes van Adopteer een Kip en geeft
aandacht aan biologische eieren.
www.kipkado.nl

6 april
Social media post ‘fabels over
biologisch’ scoort enorm hoge
bereikcijfers
Met meer dan 320.000 views is dit het meest

5.

successvolle artikel in het derde, tevens laatste jaar,
van de Biolekkervoorje campagne.
Binnen de campagne was de commercial Bodem ook
een groot succes: deze krijgt maar liefst 2 miljoen
views.

30 april

Motie over certificering van
verkooppunten biologisch
aangenomen
De motie werd ingediend door kamerlid Bisschop.

6.

Het aannemen van de motie betekent dat winkels
met een beperkte omzet uit biologisch, niet
gecertificeerd hoeven te worden. Hierdoor blijft het
aanbod van winkels met biologisch groter.

6 mei

WUR bevestigt:
biologische melkveehouderij levert
flinke stikstofwinst op

7.

In het rapport staat dat biologische melkveehouders
70% minder stikstof en 50% minder
ammoniakuitstoot hebben in vergelijking met
gangbare boeren.

25 mei

Motie “convenant supermarkt”
wordt aangenomen in de Tweede
Kamer

8.

Deze motie pleit voor meer biologische producten in
de supermarkt, actieve voorlichting over biologisch
én meer ruimte in het schap.

15 juni
Biologische voeding mogelijk
positief effect op gezondheid
mens, aldus WUR

9.

In een adviesrapport van de WUR wordt vastgesteld
dat er indicaties zijn die aangeven dat het eten van
biologische voeding een positief effect heeft op de
gezondheid van de mens.
Met het rapport wordt opgeroepen meer onderzoek
te doen naar de effecten van biologisch op
gezondheid.

30 juni

Plus Retail zet in op biologische
zuivel
Vanaf heden biedt de supermarkt voor het huismerk

10.

melk en karnemelk uitsluitend nog biologisch aan.
In hun biostrategie schakelen ze regelmatig de hulp
in van Bionext, waaronder een kennissessie voor het
inkoopteam die eerder dit jaar werd georganiseerd.

20 juli

Vereniging Natuurweide start
praktijkpilot stikstofreductie

11.

Minister Schouten erkent middels een kamerbrief de
positieve bijdrage van biologische melkveehouderij
voor de nodige stikstofreductie.
In de kamerbrief kondigt zij de start van een
praktijkpilot bij vereniging Natuurweide aan.

30 augustus

Biologisch in de Allerhande
In de Allerhande (met een oplage van 4,3 miljoen!)
is uitgebreid aandacht over de voordelen van

12.

biologisch eten.

31 augustus

LNV bezoekt biologische boeren
Enkele ambtenaren van het ministerie van
Landbouw, natuur en voedselkwaliteit (LNV)

13.

bezoeken biologische ondernemers in Flevoland.
Één van deze bezoeksters is Inge Lardinois.
Tijdens het bezoek wordt er o.a. gesproken
over de Europese ambities, uitdagingen en
ontwikkelperspectieven.

27 september

Pilot GLB & biologisch toegekend
aan BioHuis en Bionext
In deze pilot wordt bekeken hoe het

14.

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
biologische landbouw kan steunen.
Ook wordt onderzocht hoe biologische boeren
gebruik kunnen maken van GLB.

30 september
Na 52 maanden wordt het
LIVESEED-project officieel
afgesloten
Bionext werkte hierin met 48 partners uit 18

15.

Europese landen samen aan het stimuleren van
biologische zaadproductie- en veredeling in Europa.
Dit resulteerde o.a. in een Europese
database voor biologische zaden, een nieuwe
strategie voor zaadgezondheid en een stappenplan
voor expertgroepen om, per gewas, tot 100%
biologisch zaadgebruik te komen.

26 oktober

LNV verlengt financiering project
Carbon Farming
Vanuit het klimaatakkoord heeft het LNV de taak
om 0,5 Megaton CO2 op te slaan in Nederlandse

16.

landbouwbodems. Carbon Farming kijkt niet alleen naar
de positieve lange termijneffecten voor bijvoorbeeld de
bodemgezondheid, maar ook naar economische voordelen
van koolstofopslag door te werken aan een verdienmodel
voor de boeren.

2 november

Motie over biologisch bij
aanbesteding aangenomen

17.

Hierdoor wordt er bij nieuwe aanbestedingen altijd
gekeken naar biologisch, wat zal leiden tot een
grotere vraag van biologisch in publieke keukens.

4 november

Louis Bolk Instituut biedt
SWOT-analyse biologische sector
aan de Tweede Kamer

18.

De analyse biedt tal van aanknopingspunten voor
de politiek om de vraag en aanbod van biologische
landbouw te stimuleren.

20 november

De Volkskrant kopt “Beter bio
eten? Nieuwe poging tot een
antwoord”

19.

De krant licht toe hoe het omstreden
kippenexperiment via een aflevering van Zembla
leidde tot een oproep tot meer onderzoek naar het
effect van biologisch op de gezondheid. LNV stelt een
nieuw onderzoeksbudget beschikbaar.

13 december

EU keurt nieuwe
promotiecampagne goed
De campagne richt zich op het vergroten van
de bekendheid en het vertrouwen in het EU-

20.

biologisch keurmerk. Ook zet het in op stimulatie
van koopgedrag van biologische producten door
een nudgingcampagne op de winkelvloer van
de supermarkt. Bionext werkt in deze driejarige
campagne samen met Finland, Zweden en België.

15 december

Onderzoek toont aan: robuuste
rassen beter bestand tegen
phytophtora

21.

De robuuste rassen werden drie jaar lang getest op
36 demovelden in Nederland.
Dit onderzoek is een resultaat van het convenant
“versnelde transitie naar robuuste aardappelrassen”
dat in 2018 geïnitieerd werd door Bionext.

En dit waren slechts de
21 mooiste successen!
Er gebeurt zoveel meer
Wil je in 2022 op de hoogte blijven van alle successen?
Volg Bionext dan op LinkedIn, Twitter en Facebook.

Op naar 2022
Met een trotse blik achterom, kijken we ook vooruit
naar 2022. Dat doen we met verbreding, verdieping en
verbinding. Met verbreding zetten we in op de groei
van het marktaandeel biologisch in de Nederlandse
retail en de groei aan biologisch landbouwareaal in
Nederland. Voor de verdieping gaan we werken aan een
betere aansluiting tussen realiteit en verwachting van
de consument over biologisch. En ten slotte werken we
toe naar een verbeterde verbinding van de biologische
sector, zowel binnen als buiten de keten.

#steunbio
Doe jij ook mee in 2022? Bijdragen aan de groei
van biologisch in Nederland kan door te doneren
aan Bionext.
Doneren kan al vanaf €5,- en gaat eenvoudig
via doneren.bionext.nl. #steunbio

Doneer NU!

