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Terwijl 2020 volledig in het teken staat van de coronacrisis kan 2019 

worden bestempeld als het jaar van de boerenprotesten. 

Grote groepen boeren trokken door het land om te protesteren 

tegen overheidsmaatregelen om de stikstof terug te dringen.

Ondanks het feit dat de stikstofcrisis vooral als een Nederlands 

probleem wordt gezien, terwijl corona een enorme internationale crisis 

is, zijn er veel overeenkomsten over zowel de oorzaken (het verlies 

van biodiversiteit, de intensieve veehouderij, gebruik van chemische 

bestrijdingsmiddelen) als de oplossingen (samenwerken met de natuur, 

extensievere landbouw, systeemdenken). Het is dan ook goed dat de 

politiek, de wetenschap, de banken, maatschappelijke organisaties en 

het bedrijfsleven eindelijk erkennen dat, als het gaat om ons voeding- en 

landbouwsysteem, wij niet meer door kunnen gaan met plankgasboeren. 

Deze vorm van landbouw heeft weliswaar veel voedsel opgeleverd maar 

dat is wel ten koste gegaan van onze natuurlijke leefomgeving en de 

maatschappij. Klimaatverandering, bodemverarming, stikstofoverschotten, 

watervervuiling, biodiversiteitsverlies en de gezondheidscrisis zijn slechts 

enkele voorbeelden van de uitdagingen waar wij nu voor staan.

Als het gaat om deze en andere uitdagingen heeft de biologische sector 

een ijzersterk verhaal. Niet voor niets worden wij gezien als onderdeel 

van de oplossing en zo zullen wij ons als sector steeds meer en krachtiger 

profileren. Iedere dag laten gepassioneerde ondernemers in de keten zien 

dat biologische sector gewoon goed functioneert, 

met een bewezen meerprijs, vast gelegd in een 

wet, geborgd door controle en gesteund door het 

vertrouwen van de burger/consument … en daar 

mogen wij best trots op zijn.

>> Michaël Wilde, directeur Bionext



Eind 2019 waren er 2.076 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. 4,1% 

van de Nederlandse landbouwgrond is biologisch. Ter vergelijking: 

koplopers Liechtenstein en Oostenrijk hebben een aandeel van 

respectievelijk 38,5% en 24,7%. Eind 2019 waren er in Nederland 

3.165 gecertificeerde verwerkers, importeurs, handelaren en 

opslagbedrijven. Dit zijn er 129 meer dan eind 2018. 

Steeds meer handels- en productiebedrijven kozen ervoor om ook 

een biologische tak op te zetten. Volgens het Bionext Trendrapport 

steeg de totale omzet van biologische producten in Nederland in 

2018 met 8,4% naar ruim 1,6 miljard euro.

Inleiding
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Bionext is de ketenorganisatie voor biologische landbouw en 

voeding: wij verbinden de keten van boer tot consument. Wij denken 

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. Je kunt 

ons ook kennen van consumentencampagnes als Bio Lekker voor je, 

Man in de Pan en Adopteer een Kip.



Verenigingen

Biohuis
Het 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 meer dan 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 2019 aan bod kwamen waren 

bijvoorbeeld: Ambitieagenda Kringlooplandbouw biologische 

sector, de doorontwikkeling van het EKO-keurmerk en het sluiten 

van de biologische (mest)kringloop. 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. Zo hebben veel biologische boeren 

bijgedragen aan de uitwerking van de visie van Minister Schouten. 

Daarnaast nemen Biohuis-leden deel aan de ketengroepen van 

Bionext.
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BioNederland
De vereniging voor Biologische Producenten en Handel, BioNederland, 

stond in 2019 in het teken van ‘doorpakken’ met activiteiten voor 

leden en meerwaarde creëren. Er is door het dagelijks bestuur 

van BioNederland veel energie gestopt in een nieuwe governance 

voor Bionext, gezien de oude structuur niet toekomstbestendig 

was. Biologisch zal de komende jaren een steeds grotere plaats 

innemen in het consumptiepatroon van de consument. Het is voor 

BioNederland van belang dat de biologische sector goed georganiseerd 

en slagvaardig is om de belangen van alle stakeholders goed te 

vertegenwoordigen. Eind december is dat veranderproces afgerond en 

is er een solide basis gelegd.

Daarnaast heeft BioNederland besloten om te stoppen met Biotrust. 

Verder is er door leden in verschillende ketengroepen van Bionext inzet 

gepleegd om beleidsmakers te adviseren rondom de nieuwe  

EU-biowetgeving die in 2021 van kracht wordt. 
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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 pijlers  

en bundelen gezamenlijk de 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, de 

centraal winkel automatisering).

In 2019 is de crowdfunding en campagne ‘Biologische grond moet 

Bio blijven’ uitgerold, zijn de Demeter weken met Winkelsafari voor 

kinderen georganiseerd bij de biologische speciaalzaak, zijn de Bio 

Winkel Awards gelanceerd, en is het nieuwe CWA platform ontwikkeld 

en opgestart in samen werking met Valk Solutions. 

De vereniging werkt nauw samen met Bionext en de andere 

aangesloten verenigingen en ziet de ketensamenwerking als 

meerwaarde van het biologisch product en beweging.
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Stichting
EKO-keurmerk
Bionext voert het werk uit van Stichting EKO-keurmerk. In 2019 

is het aantal licentiehouders gegroeid tot ongeveer 1100. In 

2017 is een transitie ingezet om de criteria voor het verkrijgen 

van een EKO-licentie strakker te trekken. In 2019 is deze transitie 

verder doorgezet door het opstellen van aanvullende normen 

voor een aantal sectoren en de verdere voorbereiding van het 

handhavingsproces. Daarnaast is een start gemaakt met de 

nieuwe profilering van het EKO-keurmerk in lijn met de ingezette 

transitie. 

8

St
ic

ht
in

g 
EK

O
-k

eu
rm

er
k 

   
>>



Klimaat
Kl

im
aa

t  
  >

>

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. In 2019 is er een inventarisatie 

gemaakt van maatregelen die koolstofvastlegging in de bodem 

bewerkstelligen. Ook is er uitgezocht welke modellen er al zijn, 

waarbij boeren beloond worden voor koolstofvastlegging. Tevens 

zijn er verkennende gesprekken gevoerd met partijen in en buiten de 

voedselketen die interesse hebben in het uitvoeren van een pilot. 

Gesloten Kringlopen
Eind maart 2019 werd het project ‘Verbetering kringloopsluiting 

biologische landbouw’ afgerond, na een zeer interessante slotbijeenkomst 

op 6 maart. Dit project had als doel om in kaart te brengen welke 

nutriëntenstromen de biologische landbouw in Nederland in en uit 

gaan, en waar verliezen of overschotten optreden. Het project heeft veel 

beweging in de sector opgeleverd om kritisch te kijken naar de eigen sector 

en de eigen kringloop. Er wordt onderzocht welke maatregelen op de korte 

en lange termijn naar 100% biologische inputs en een gesloten biologische 

kringloop zullen leiden.

Bionext als innovatiemakelaar 
De topsector Agri&Food 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 2019 een van deze innovatiemakelaars. Als innovatiemakelaar konden 

we ondernemers helpen bij kennisvragen over biologische sierteelt, het 

ondersteunen van een projectaanvraag rondom robuuste aardappelrassen, 

een business case voor een mobiel slachthuis en meedenken over onderzoek 

naar robotisering van onkruidbeheersing.9
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Agri meets Design
Drie biologische ondernemers uit Overrijssel gingen samen met een 

kunstenaar op zoek naar het antwoord op de vraag “Hoe lokaal is 

lokaal bij biologisch?” De eerste ideeën werden gepresenteerd op 

de Biobeurs in januari, en de definitieve resultaten waren te zien op 

de Dutch Design Week in Eindhoven. De ‘Agri meets Design’-aanpak 

leverde mooie resultaten op: op het erf van De Melkbrouwerij verrees 

een immense installatie van 21 picknicktafels waarop je de omgeving 

kan beleven, bij Supermarkt in het bos is een voetbalveld aangelegd 

waar groentes de toppers van het veld zijn, en er is een reizend 

ervaringspaviljoen ontwikkeld waar je de rust van de Weerribben kunt 

ervaren.

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. De Vogelbescherming 

heeft de biodynamische zuivelproducten van Weerribben Zuivel 

benoemd tot meest vogelvriendelijke in hun vogelvriendelijke 

zuivelwijzer.
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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: 

een rondom strokenteelt en een over diversiteit in de groenteteelt. 

Strokenteelt heeft zich in 2019 ontwikkeld tot een teeltconcept 

dat de belangstelling heeft van telers en adviseurs, maar ook van 

beleidsmakers in Den Haag en Brussel. Voor diversiteit in strokenteelt 

dachten de telers in een groep over het nut en de praktische toepassing 

van een wiedrobot, en inspireerden zij elkaar hun bedrijfsprocessen te 

verbeteren. Naast deze praktijkgroepen zijn we in 2019 verder gegaan 

met het werk aan een training voor adviseurs en ondernemers die zelf 

met strokenteelt aan de gang willen.

Genetische modificatie
In de biologische landbouw is het gebruik van genetisch 

gemodificeerde organismen (GGO’s) verboden. De biologische sector 

bevestigde dat ook technieken als CRISPR-CAS9 GGO’s zijn en dus niet 

ingezet mogen worden in de biologische sector. 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 2019 heeft Bionext hierover meermaals contact gehad 

met het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat om de ontwikkeling 

en voortgang te monitoren.

11
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Grip op gangbare input
Dit project is in 2019 uitgevoerd in samenwerking met Biohuis. Tijdens 

het project werden de risico’s van het gebruik van gangbare input in 

de biologische sector in kaart gebracht. Er is breed geïnventariseerd 

onder de verschillende primaire sectoren welke gangbare input in 

welke mate gebruikt wordt. In overleg met de sector is besloten om op 

verschillende typen bedrijven gangbaar stro, biologische stromest en 

groencompost te bemonsteren. De resultaten van de monsters toonden 

aan dat gangbaar stro een belangrijke bron van contaminatie is op het 

biologisch bedrijf. Naar aanleiding van dit resultaat is de sector druk 

bezig met het zoeken van manieren om gangbare input te beperken en 

de kringloop verder te sluiten. 

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. In 2018 zijn zes landen in Oost- en Zuid-

Europa bezocht, in 2019 zijn deze plekken nogmaals bezocht. Hierbij 

is een workshop georganiseerd om stakeholders uit de biologische 

sector te inspireren om stappen te zetten voor meer biologisch 

uitgangsmateriaal in hun land.
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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 een expertgroep die het ministerie 

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit adviseert over de samenstelling 

van de Nationale Annex. Voor 2020 zijn onder andere aspergekronen en 

“spruiten voor de vroege teelt“ toegevoegd aan deze lijst. 

Sierteelt
In 2019 heeft Bionext in opdracht van LNV onderzocht welke kansen de 

biologische sierteelt biedt om de hele sierteelt verder te verduurzamen. 

Hiervoor is gesproken met telers van biologische bloemen, bollen en planten, 

met handelaren én met afnemers zoals tuincentra, bloemenwinkels en 

gemeenten. Daarnaast is in samenwerking met Skal een factsheet ontwikkeld 

met alle regels voor de biologische sierteelt en handel. Meer samenwerking 

tussen de verschillende schakels in de keten is noodzakelijk om vraag en 

aanbod beter op elkaar af te stemmen. Een van de aanbevelingen is om een 

digitaal platform op te richten voor biologische sierteeltproducten waarin 

vraag en aanbod elkaar gemakkelijk kunnen vinden.
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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. Gedurende 2019 zijn de kipadopties 

door gegaan en aan het eind van het jaar stond het aantal kipadopties 

op bijna negenduizend. 

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 betere bestemming voor deze dieren. 

Het project wordt gefinancierd door Stichting DOEN. In 2019 is er 

aandacht gevraagd voor dit thema op de Biobeurs, waarbij topkoks 

verbonden aan Dutch Cuisine het publiek hebben laten proeven van 

heerlijke gerechten die op het Foodplein werden bereid. Daarnaast 

is Mr. Kitchen in opdracht van Bionext aan de slag gegaan met de 

ontwikkeling van een aantal toegankelijke recepten. 
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Mobiel Slachten
Met dit project werkt Bionext 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 2019 hebben veel overleggen plaatsgevonden waardoor 

meer duidelijkheid is gekomen over het ontwerp en uitvoering van 

de slachterij. Ook is de mobiele slachterij in 2019 uitgeroepen tot het 

beste idee van varkensland. Daarnaast is in 2019 een coöperatie van 

varkenshouders opgericht om de mobiele slachterij te ontwikkelen 

en beheren. Om dit te ondersteunen heeft de provincie Overijssel een 

subsidie toegezegd. Om het totaalbedrag bij elkaar te krijgen is er een 

crowdfunding gestart. Eind 2019 is de financiering nog niet geheeld 

rond.

Middelengebruik
Het doel van project middelengebruik is het stimuleren van het gebruik 

van natuurlijke middelen voor de diergezondheid in de biologische 

veehouderij. Enerzijds door makkelijker te kunnen beoordelen of een 

middel wettelijk is toegestaan, anderzijds door kennis en ervaring over 

het gebruik van natuurlijke middelen te verspreiden. Tijdens het project 

is gebleken dat de wettelijke regels voor het beoordelen of een middel 

is toegelaten enorm complex zijn. Dit geldt zowel voor het algemene 

wettelijke kader, als voor de biologische verordening. Midden 2019 

is het project afgerond met een aantal concrete aanbevelingen. Op 

grond van een aantal van deze aanbevelingen is een vervolgproject 

ontwikkeld.
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Varkens naar buiten
Het project ‘Varkens naar buiten’ heeft als doel te beoordelen wat 

de risico’s zijn van het buitenhouden van varkens en in hoeverre 

deze risico’s te vermijden zijn. Gedurende het project is gekeken 

of biologische varkenshouderij een risico vormt voor de volks- en 

diergezondheid, en voor het milieu. De conclusie is dat biologische 

varkenshouders erg zorgvuldig zijn met biosecurity en hygiëne-

maatregelen, waardoor de risico’s van buitenlopende varkens 

voor volks- en diergezondheid minimaal zijn. Met betrekking tot 

emissiebeperking is onderzocht welke oplossingen effectief zijn in de 

biologische varkenshouderij.
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Biologisch IPM-systeem
In de biologische teelt worden in de regel geen 

gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Voor sommige gewassen is dit 

lastiger dan voor anderen. De toegestane natuurlijke middelen moet 

de teler verstandig inzetten. Daarvoor is de IPM-aanpak (geïntegreerde 

plaagbeheersing) nuttig. In 2018 zijn we met de sector begonnen met 

het onderzoeken van de bio-IPM-aanpak van plagen bij spruitkool. 

In het voorjaar van 2019 sloten we het project af met een brochure 

waarmee we de lessen delen met een groter publiek.

Convenant Robuuste Aardappelen
In 2017 werd het convenant ‘Versnelde transitie naar 100% robuuste 

biologische aardappelen’ gesloten door 28 partijen uit de biologische 

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

verduurzamen en middelengebruik te verbannen. In 2019 stond de 

teller op 20 resistente aardappelrassen. We werken actief samen 

met o.a. BDEKO om deze robuuste rassen onder de aandacht van 

biologische telers, handel en retail te brengen. In 2019 hebben we op 

drie demonstratievelden bijeenkomsten georganiseerd waar de rassen 

in het veld zichtbaar waren, maar ook gekookt en gebakken werden. 
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Core Organic 
Core organic is een netwerk van landen in Europa die samen een 

budget beschikbaar stellen voor onderzoek dat relevant is voor de 

biologische landbouw en voedselproductie. Nederland neemt deel 

in dat netwerk. Bionext ondersteunt het ministerie van LNV bij 

werkzaamheden ten behoeve van dit netwerk. In 2019 heeft Bionext 

deelgenomen aan een congres in Bari en de halftijds-beoordeling 

van 1 van de 6 onderzoeksprojecten met Nederlandse deelname 

uitgevoerd.    
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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. 2019 was het eerste jaar van de 

campagne. We organiseerden expedities voor foodbloggers bij 

biologische boeren, organiseerden een Meet-Up voor de sector en 

maakten een online commercial. Via social media inspireerden we 

consumenten om vaker te kiezen voor biologisch. Dit deden we via 

lekkere bio-recepten, interviews met boeren en het delen van kennis 

over de biologische landbouw. 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.
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De Bio-productverkiezing 2019
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 Bio-beurs 

een podium aan deze producten in de vorm van de Bio-

Productverkiezing. Op de Bio-beurs was een ‘nieuwe producten’-

galerij ingericht, waar alle 24 genomineerden hun (food of non-food) 

product konden laten zien. De Bio-productverkiezing is een vervolg op 

de ‘Verkiezing van het favoriete Bio-product’.

De keuze voor het ‘Bio-product van 2019’ werd dit jaar gemaakt door 

middel van het oordeel van een vakjury. Op de tweede dag van de 

Bio-beurs vond de prijsuitreiking plaats, waarbij alle deelnemers 

gevraagd werd om een pitch te geven over hun productinnovatie. De 

jury koos de winnende producten uiteindelijk op basis van 

kansrijkheid in de markt, duurzaamheid in het productieproces en 

innovativiteit. De winnaar van de Bio-Product verkiezing 2019 was het 

Vegan Brownie Almond Cookie van de Farm Brothers. 

Promotie
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Bio-beurs
Op de Biobeurs is in 2019 voor het eerst afgetrapt met de 

boerentroonrede. Deze troonrede gaf het podium aan Bartele Holtrop, 

beter bekend als boer Bart. Ook werd de beurs geopend door Harm 

Edens, hij sprak de standhouders toe met het thema ‘Dit wordt het 

nieuws!’.

Er waren meer dan 9.200 bezoekers die ruim 370 standhouders 

bezocht hebben. Tijdens het evenement waren er op het foodplein 

kookworkshops die bezoekers konden volgen. Hier werd aandacht 

besteed aan onder andere fermentatie, koken met mannenvlees, 

bijproducten van zuivel en duurzame foodconcepten. 

Wat betreft communicatie heeft de Biobeurs voornamelijk online 

een aanwezigheid gehad. Hierbij werd gebruik gemaakt van online 

artikelen en de social media platforms Instagram en Twitter. In totaal 

zijn op deze manier 10 miljoen mensen bereikt. De productverkiezing 

heeft bijna 30.000 mensen bereikt via verschillende online kanalen.

BIOFACH Holland Paviljoen
Het Holland Paviljoen op de BIOFACH is sinds vele jaren een belangrijk 

uithangbord en ontmoetingsplek van en voor de Nederlandse 

biologische sector. Dit jaar stonden op het paviljoen 18 biologische 

standhouders, met zeer uiteenlopende producten. 

Beurzen
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Biologische vragenlijn
Ook in 2019 beantwoordde Bionext consumentenvragen voor 

Skal Biocontrole en Stichting EKO-keurmerk. We kregen weer zeer 

uiteenlopende vragen: studenten en scholieren die informatie zoeken, 

ongeruste consumenten die willen weten of een product wel echt 

biologisch is, of mensen die graag willen weten hoe iets werkt of welke 

regels er zijn in de biologische sector. 

Stimulering van meer biologisch in het 
onderwijs
Het nieuwe MBO-keuzevak Biologische Bedrijfsvoering, dat op initiatief 

van Bionext is ontwikkeld, is door drie scholen voor het eerst uitgevoerd. 

In het schooljaar 2019-2020 zullen zij doorgaan met de opleiding. Ook 

in het groen HBO ontwikkelt zich meer aanbod voor de bio-sector. 

Daarnaast is de Groenpact 2.0 van start gegaan om de samenwerking 

tussen groen onderwijs en het bedrijfsleven te versterken. Het Ministerie 

LNV heeft een subsidie gegeven voor dit programma. 

BioAcademy
Biologische ondernemers zijn altijd op zoek naar nieuwe kennis. Om in 

een toenemende biologische markt in elke bedrijfsfase te groeien en te 

blijven ontwikkelen is behoefte aan voldoende bemensing én de juiste 

deskundigheid op de juiste plek. Interne training kan een oplossing zijn 

maar samenwerken en een bedrijfsoverstijgende onderwijs ontwikkeling 

levert meer op. Vanuit deze gedachte is de BioAcademy ontstaan onder 

het motto ‘Delen, Samenwerken en Verbinden’. 

Op het platform BioAcademy, dat verbonden is met de Bionext 

community, delen 24 aanbieders hun kennisaanbod. BioAcademy 

promoot dit op haar beurt via de sociale media, nieuwsbrieven en een 

maandelijkse advertentie in Ekoland. Ook ontwikkelt de BioAcademy 

nieuwe trainingen in samenwerking met partners. Zo werd in 2019 de 

online module robuuste aardappelteelt ontwikkeld in samenwerking 

met BDEKO en Bionext.



Lobby Algemeen
Bionext behartigt de algemene biologische belangen ook bij de 

landelijke overheid en politiek. Dit jaar bracht Bionext, als reactie 

op de toekomstvisie Waardevol en Verbonden (Kringlooplandbouw) 

van Minister Schouten, de Ambitieagenda Kringlooplandbouw 

biologische sector uit. In het verlengde daarvan heeft Bionext ook de 

onderscheidende positie van de biologische landbouw onder de aandacht 

gebracht op het gebied van stikstof. Ook zat Bionext als expert aan tafel 

bij de Tweede Kamer over plantgezondheid en gezonde teeltsystemen. 

Verder ondersteunen projectleiders van Bionext bij gesprekken die 

verschillende deelsectoren hebben met de ministeries van LNV en I&W, 

zoals over plantgezondheid, GLB, gentech, ammoniak & fijnstof, stikstof 

en fosfaatrechten. Ten slotte is er mede dankzij de lobby van Bionext 

een vervolg op het onderzoeksprogramma Groene Veredeling gekomen. 

Er is door LNV 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een tienjarig 

programma.

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

de ketengroepen fruit, akkerbouw en vollegrondsgroente, varkens, 

glasgroente, pluimveevlees en eieren, en zuivel en rundvlees. Daarnaast 

werken zij ook samen in de themagroep biologisch uitgangsmateriaal en 

veredeling. 

Deze keten- en themagroepen raadpleegde Bionext in 2019 voor de 

visie van Bionext op kringlooplandbouw, er is veel afstemming geweest 

over de nieuwe biologische verordening per 2021. Elke groep overlegde 

Wetgeving 
& lobby
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met Skal biocontrole over toezicht op de sector en naar aanleiding van 

inspectierapporten van Skal was er ook veen contact over journalistieke 

onderzoeken. 

Specifieke thema’s die besproken zijn, zijn de ontwikkelingen in de 

wetgeving t.a.v. emissies van fijn stof en ammoniak in de biologische 

veehouderij, de Bionext visie op plantgezondheid, gewasbescherming en de 

systeembenadering, en de LNV toekomstvisie gewasbescherming 2030.



Nieuwsbrieven
Professionals uit de biologische sector zijn in 2019 op de hoogte 

gehouden via de Update Professional. Deze nieuwsbrief had eind 2019 

rond de 2.300 abonnees. De consumentennieuwsbrief (ruim 6.000 

abonnees) verschijnt wanneer belangrijke informatie over een campagne 

te melden is: deze nieuwsbrief is in 2019 2 keer verschenen.

Sociale en online media
In 2019 hebben we online gecommuniceerd via verschillende platforms, 

denk hierbij aan Facebook, Twitter en LinkedIn. Het bereik met online en 

sociale media was in 2019 34,8 miljoen ten opzichte van 15,9 miljoen in 

2018 is dit een groei van t 117%.  Enkele highlights: De artikelen rondom 

het onderzoek van de Consumentenbond onderzoek dat aantoonde 

dat biologisch steeds goedkoper wordt en de communicatie rondom 

crowdfunding voor het project “Tot het Einde op het Erf”.

In de media
Bionext heeft in 2019 meermaals in de media aandacht gekregen. In totaal 

hebben we hierdoor bijna 35 miljoen mensen bereikt. Dit komt onder andere 

door de aanwezigheid in grote kranten als de Volkskrant en Trouw. Met enige 

regelmaat stonden we ook in de vakbladen Nieuwe Oogst en Boerderij. Met 

deze hoeveelheid media aandacht had de communicatie van Bionext in 2019 

een waarde van 2,1 miljoen.

De onderwerpen ‘Tot het Einde op het Erf’ en de cijfers over stijgende inkopen 

aan biologische producten waren zeer populair. De grootste hoogtepunten van 

het jaar waren het artikel ‘Daarom werd ik boer’, in de Telegraaf, en een artikel 

over koolstofboeren dat verscheen in de Volkskrant.
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Calamiteiten en crisiscommunicatie 
Bionext is het centrale knooppunt bij crises in de biologische 

sector. In 2019 was Bionext vooral actief met communicatie 

naar aanleiding van publicaties na diverse WOB-verzoeken. 

Deze WOB verzoeken waren naar aanleiding van het bericht 

van RTL Nieuws over Skal biocontrole. 
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Stichting Bionext boekte in 2019 een bescheiden positief resultaat 

van € 36.034 op een gerealiseerde omzet van € 2,47 miljoen.  

De omzet in 2019 steeg ten opzichte van 2018 met € 247.318.

In 2019 werd de financiering vanuit de drie verenigingen (Biohuis, 

BioNederland en de Biowinkelvereniging) voortgezet. In 2019 

liepen een aantal grote projecten zoals de diverse LNV projecten, 

Biobeurs, enkele Europese projecten (bv Liveseed en carbon 

farming) en een aantal consumenten projecten.  Het behaalde 

resultaat in 2018 was € 23.097. 

De projectkosten daalden ten opzichte van 2018 met € 11.991,  

de overige stichtingslasten (onder meer de personeels- en kantoor 

kosten) stegen ten opzichte van 2018 met € 246.371. De stijging 

van deze overige kosten zijn voornamelijk veroorzaakt door 

personeelskosten, inhuur personeel en door een aantal eenmalige 

kosten waaronder ICT kosten.

Met de oprichting van de Coöperatieve vereniging Bionext U.A.  

ziet de begroting van stichting Bionext er in 2020 er anders maar 

nog steeds positief uit.

Financiën
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Samenvatting financieel overzicht

 Realisatie Begroting Realisatie

 2018 2018 2017

Baten

Projectbaten 2.223.870 2.354.983 2.223.572 

Overige inkomsten 8.865 27.500 27.455 

Bestedingen

Projectkosten 911.778 918.064 1.038.975 

Kantoor- en personeelskosten 1.297.795 1.404.375 1.167.831 

Resultaat 23.162 60.044 44.221 

Alle bedragen in euro’s

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

KOMT NOG
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