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Het jaar 2018 kende een sterke start met 
de opening van de Bio-beurs door koningin 
Máxima en een inhoudelijke toespraak van 
minister Schouten (Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit). 

Het pleidooi van Bionext om zorgzaamheid centraal te stellen in 

de landbouw, was niet aan dovemansoren gericht. In september 

publiceerde minister Schouten haar landbouwvisie van kringlopen 

zonder chemie en met herstel van biodiversiteit, versterking van 

bodemvruchtbaarheid, minder voedselverspilling en een bijdrage aan 

het verminderen van de CO
2
-uitstoot. Stuk voor stuk onderwerpen 

waar biologisch al sterk scoort en de ambitie heeft haar bijdrage 

verder te verhogen. Na de varkens- en zuivelsector heeft ook de 

biologische akkerbouw een privaat plusprogramma aangenomen. 

Bionext werkt in tientallen projecten samen met de sector, banken, 

overheid en maatschappelijke organisaties om de doorontwikkeling 

van biologisch inhoud te geven: van koolstofboeren tot biologische 

veredeling, van wisselteelttechnieken tot het onderzoeksproject 

Echte en Eerlijke Prijs. Want de biologische sector kan alleen zijn 

voortrekkersrol blijven spelen als de inspanningen 

van de biologische boer blijvend beloond worden.

>> Bavo van den Idsert, directeur Bionext



Eind 2018 waren 2.010 boerenbedrijven geregistreerd bij Skal 

Biocontrole, de toezichthouder voor biologische producten. Hieronder 

vallen ook de 180 boerenbedrijven die ‘in omschakeling’ zijn: deze 

bedrijven werken wel biologisch, maar mogen pas producten als 

biologisch verkopen als de omschakelperiode voorbij is. Met deze 

bescheiden groei zit Nederland nog steeds in de middenmoot 

van Europa. Steeds meer Europese landen hebben een biologisch 

actieprogramma met heldere doelen en bijbehorende budgetten. 

Nederland heeft dat niet. De biologische werkwijze past weliswaar 

heel goed in de kringloopvisie van minister Schouten, maar die visie 

bevat geen specifieke doelen voor de biologische landbouw. 

Eind 2018 waren er 3.036 gecertificeerde biologische verwerkers, 

importeurs, handelaren en opslagbedrijven. Dit zijn er netto 236 

meer dan eind 2017. Steeds meer handels- en productiebedrijven 

kozen ervoor om ook een biologische tak op te zetten.

Provincies worden steeds actiever in de ondersteuning van 

biologische landbouw. In 2018 zijn in Limburg en Noord-Holland 

met steun van de provincie verenigingen van biologische 

boeren opgericht. Groningen en Limburg hebben een 

ondersteuningsprogramma waarmee boeren en telers geïnformeerd 

worden over de mogelijkheden voor omschakeling naar biologisch. 

Trendrapport

In september verscheen ons jaarlijkse trendrapport, waarin Bionext 

de belangrijkste cijfers van de ontwikkeling van de biologische 

sector publiceert. De totale omzet van biologische producten in 

Nederland steeg in 2017 met 5 procent tot ruim 1,5 miljard euro. 

Dit marktaandeel blijft echter nog sterk achter bij landen als 

Denemarken, Zweden, Duitsland en de VS.

Inleiding
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Stichting Bionext is de ketenorganisatie voor biologische landbouw 

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

Wij geloven dat ‘biologisch’ een oplossing is voor veel van de 

maatschappelijke uitdagingen van onze tijd, zoals biodiversiteit, 

gezondheid en klimaatverandering. Daarom werken wij samen 

met de biologische ondernemers (boeren en telers, handel en 

speciaalzaken) aan een steeds duurzamer voedselsysteem.

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

bevlogen medewerkers voor de belangenbehartiging van de 

biologische sector 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 kennen van consumentencampagnes 

als Man in de Pan en Adopteer een Kip.



Verenigingen

Biohuis
Biohuis is de landelijke organisatie die de biologische belangen 

van de primaire sector behartigt. Biohuis houdt zich bezig 

met de onderwerpen marktontwikkeling, kennisontwikkeling 

en regelgeving. Dat doet ze voor haar meer dan achthonderd 

aangesloten boeren en tuinders. Momenteel zijn vijftien 

verenigingen lid van Biohuis; alle sectoren en streken zijn 

vertegenwoordigd. 

In de zogenaamde Bioraad adviseren deze verenigingen het 

bestuur over het beleid. Belangrijke zaken die daar in 2018 

aan bod kwamen waren bijvoorbeeld: de inputlijst van Skal, de 

nieuwe EU-verordening voor biologische landbouw, het nieuwe 

Gemeenschappelijke Landbouwbeleid en veel zaken die met mest 

te maken hebben. Verder was Biohuis betrokken bij de opstart van 

diverse Bionext-projecten, zoals het project Kringloopsluiting  

(op het gebied van mest) en een project rond de ‘risico’s van inputs’. 

Daarnaast nemen Biohuis-leden deel aan de ketengroepen van 

Bionext. In juni werden twee nieuwe Biohuis-bestuurders gekozen: 

Pipie Smits van Oyen en Wicher Hoeve.
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BioNederland
De Vereniging voor Biologische Producenten en Handel, BioNederland, 

organiseerde in 2018 activiteiten vanuit de drie themawerkgroepen: 

Wetgeving & Kwaliteit, Marketing & Communicatie en 

Ketensamenwerking, Educatie & Onderzoek. Voorbeelden zijn het 

oprichten van een anonieme meldingenmailbox voor leden, onderzoek 

naar goede en betrouwbare marktcijfers en een kwantitatieve analyse 

van de achterban. Ledenbijeenkomsten over voedselverspilling, 

kwaliteitsborging en subsidiemogelijkheden werden goed bezocht  

en gewaardeerd. Er zijn afspraken voor ledenvoordelen gemaakt met 

PS-in-Foodservice en Boonstoppel Subsidie Advies.

In samenwerking met Bionext is onder meer gewerkt aan het 

creëren van ledenvoordelen op de Bio-beurs en BIOFACH, input voor 

nationale lobby en EU-wetgeving, en het verbinden (van leden) 

met projecten van Bionext. Leden van BioNederland nemen deel 

aan de ketengroepen van Bionext. Eind 2018 is een office manager 

aangetrokken om samen met de verenigingsmanager de activiteiten 

en diensten van de groeiende vereniging te ondersteunen. 
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Verenigingen

Biowinkelvereniging
De Biowinkelvereniging is er voor alle winkeliers die minimaal  

90 procent biologisch assortiment verkopen. Van biologische  

speciaalzaken, slagers en bakkers tot webwinkels en boerderijwinkels. 

Zelfstandige winkeliers, maar ook die met een formulenaam.  

De Biowinkelvereniging ondersteunt haar leden o.a. met landelijke 

campagnes, centrale winkelautomatisering en belangenbehartiging 

om samen sterker te staan in een veranderde markt en te werken  

aan het onderscheidend vermogen van de biologische speciaalzaak.

In 2018 heeft de vereniging het onderwerp ‘Geen btw op bio’ weer 

op de kaart gezet bij de politiek door het aanbieden van 80.000 

handtekeningen aan leden van de Tweede Kamer. Aan de hand van  

vijf thema’s (Schoon drinkwater, Klimaat, Biodiversiteit, Gezondheid  

en Bodem) hebben de biologische speciaalzaken laten zien waarom 

juist geen btw op bio moet worden belast. In het vierde kwartaal 

lanceerde de Biowinkelvereniging de crowdfundingscampagne 

‘Biologische grond moet bio blijven’ voor geitenboerderij Hansketien, 

waarop het thema Bodem goed aansluit. Als vereniging zullen 

wij door de krachten te bundelen binnen de speciaalzaken blijven 

samenwerken om de sector verder te brengen.

Samenwerking Bionext 2.0
In 2018 hebben Biohuis, BioNederland en Biowinkelvereniging 

hun onderlinge samenwerking en die met Bionext geëvalueerd. 

Dit leidde tot de gemeenschappelijke conclusie dat we nog beter 

moeten samenwerken om de belangenbehartiging en ontwikkeling 

van de biologische sector te versterken. In de toekomst worden 

de verenigingen bijvoorbeeld nauwer betrokken bij het werk van 

Bionext. Dit wordt in 2019 vastgelegd in het bestuurlijke model van 

Bionext. Het samenwerkingsverband gaat ook meer ruimte bieden 

aan projecten die maar voor een deel van de sector van belang zijn.
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Stichting
EKO-keurmerk
Stichting EKO-keurmerk is een aparte stichting; Bionext voert werk  

uit voor deze stichting. In 2018 groeide het aantal licentiehouders 

verder en zijn bij de melkveehouderij, varkenshouderij en akkerbouw 

extra duurzaamheidseisen (door)ontwikkeld. Daarnaast was in  

oktober de EKO-week in speciaalzaken en de horeca. Hiermee zijn  

bijna 350.000 mensen bereikt. Ook is het EKO-keurmerk door  

Milieu Centraal opnieuw gekwalificeerd als topkeurmerk.  

Meer informatie is te vinden op www.eko-keurmerk.nl. 
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Koolstofboeren en Carbon Farming
In 2018 onderzocht Bionext samen met ZLTO en het Louis Bolk Instituut 

welke technieken agrariërs kunnen toepassen om koolstof vast te 

leggen in de bodem en hoe hier een verdienmodel aan te koppelen. 

Ekoplaza gaf aan zijn resterende CO
2
-uitstoot te willen compenseren 

bij zijn eigen boeren en ‘klimaatvriendelijke’ producten op de markt te 

willen brengen. Op de Bio-beurs in januari ging de film Koolstofboeren 

in première, die te zien is op het YouTube-kanaal van Bionext. 

Daarnaast verschenen vier instructievideo’s over koolstofbindende 

technieken, gefilmd door Fransjan de Waard en Joris van der Kamp. 

Het project is gefinancierd vanuit Landbouw Innovatie Noord-Brabant 

(LIB), ZuivelNL, ZLTO Vakgroep Biologische Landbouw en het ministerie 

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In september kreeg het 

project een vervolg in het Europese INTERREG-North Sea Region-project 

‘Carbon Farming’. Hierin werken Bionext en ZLTO samen met partners 

uit Noorwegen, België en Duitsland aan het stimuleren van goed 

bodembeheer en de ontwikkeling van bijbehorende verdienmodellen. 

Sluiten kringlopen
Het ideaalplaatje van de biologische sector is een zo veel mogelijk 

gesloten kringloop. Op dit moment worden in de Nederlandse 

biologische landbouw nog gangbare meststoffen aangevoerd, omdat 

er niet voldoende stikstof uit biologische meststoffen beschikbaar is. 

In dit project kijken we naar de huidige nutriëntenstromen van stikstof 

en fosfaat in de Nederlandse biologische landbouw en bekijken we ook 

waar en hoe de kringloop verder gesloten kan worden.

9



Biodiversiteit
Bi

od
iv

er
si

te
it 

   
>>

Patenten op zaden
In 2018 zette Bionext haar campagne tegen patenten op ons voedsel 

voort. En met succes! Het patent op de klassiek veredelde broccoli met 

de lange steel is verworpen. Toch zijn we er nog niet. In 2017 besloot 

het Europees Octrooibureau om de interpretatie van de Europese 

patentwet aan te passen en geen patenten meer te verlenen op 

(eigenschappen van) klassiek veredelde gewassen. Vanuit het Europees 

Octrooibureau komen zorgelijke signalen dat ze het besluit weer terug 

willen draaien. Daarom gaat Bionext door met haar lobby en met het 

voeren van rechtszaken tegen bestaande en nieuwe patenten op ons 

voedsel.

Genetische modificatie
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 2018 nam Bionext onder meer deel aan stakeholderbijeenkomsten 

over het nieuwe biotechnologiebeleid van het ministerie van 

Infrastructuur & Waterstaat. De biologische sector bevestigde dat 

ook technieken als CRISPR-CAS9 GGO’s zijn en dus niet ingezet mogen 

worden in de biologische sector.

Diverimpacts
Onder de vlag van het Europese onderzoeksproject Diverimpacts 

ondersteunt Bionext innovaties in de sector. We begeleiden twee 

praktijkgroepen: een rondom strokenteelt en een over diversiteit in de 

groenteteelt. We zijn gestart met de ontwikkeling van een training voor 

adviseurs en ondernemers die zelf met strokenteelt aan de gang willen.10
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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 2019 zijn boekweit, 

inkarnaatklaver en phacelia toegevoegd aan deze lijst.

Boerenlandvogelzuivel
De biologische en biodynamische boeren van Weerribben Zuivel 

besteden extra zorg aan het creëren van een goede leefomgeving voor 

weide- en erfvogels op hun bedrijven. Samen met Vogelbescherming 

Nederland zijn er maatregelen vastgesteld, die de melkveehouders 

vervolgens in 2018 op hun bedrijf ingevoerd hebben om de vogels te 

ondersteunen, zoals meer kruidenrijk grasland en later maaien.  

Bionext leidt in opdracht van Weerribben Zuivel het overleg tussen  

de samenwerkingspartners.

11

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 is hiervoor een bezoek gebracht aan zes landen in 

Oost- en Zuid-Europa. Daarbij is geïnventariseerd hoe men in die landen 

werkt, gesproken met belangrijke partijen in de zaadteelt en onderzocht 

hoe en waar het beter kan. 
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Mannelijke dieren
De broertjes van biologische leghennen, melkkoeien en melkgeiten 

worden nu meestal heel jong gedood of komen terecht in gangbare 

mesterijen. In het project ‘Mannenvlees’ werkt Bionext samen met 

biologische ondernemers aan een betere bestemming voor deze dieren. 

Het project wordt gefinancierd door Stichting DOEN. In 2018 is met 

ondersteuning vanuit dit project de Bio Goat Meat-coöperatie opgericht 

en de campagne ‘Man in de Pan’ gelanceerd. 

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

de omzet van biologische eieren. Ook blijft Adopteer een Kip door 

het ludieke karakter een laagdrempelige manier om met ‘biologisch’ 

in het algemeen in aanraking te komen. Eind 2018 stond het aantal 

kipadopties op ongeveer achtduizend.

Wat is er nou leuker dan  
koken met de eitjes van  

 je eigen adoptiekip?!
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Biologisch IPM-systeem
Steeds meer biologische telers gebruiken groene bestrijdingsmiddelen 

in plaats van dat ze ziektes en plagen voorkomen met bijvoorbeeld 

de IPM-aanpak (geïntegreerde plaagbeheersing) waarbij bijvoorbeeld 

natuurlijke vijanden ingezet worden en bestrijdingsmiddelen minder 

nodig zijn. Met de sector hebben we besloten om de bio-IPM-aanpak 

van plagen bij spruitkool te onderzoeken. In 2018 organiseerde Bionext 

enkele bijeenkomsten voor kwekers, telers, veredelaars, onderzoekers 

en adviseurs, waarin kennis werd uitgewisseld en kennisgaten werden 

besproken. Dit wordt meegenomen in verder onderzoek.

Convenant voor meer robuuste aardappels
Reeds in 2017 hebben 28 partijen uit de biologische aardappelketen 

een convenant ondertekend voor meer robuuste aardappelrassen.  

Dit zijn rassen die resistent zijn tegen de aardappelziekte phytophthora. 

In 2018 zijn drie demonstratievelden aangelegd met robuuste rassen. 

Van alle geoogste biologische aardappels kwam in 2018 al 50 procent 

van robuuste rassen.

13
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Core Organic 
Op de Bio-beurs 2018 verzorgde het ministerie van Landbouw,  

Natuur en Voedselkwaliteit samen met Bionext een Core Organic-

middag. De resultaten uit internationaal onderzoek voor de  

biologische sector werden aan een breed en divers publiek 

gepresenteerd door Nederlandse en buitenlandse onderzoekers.  

Ook werden er zes nieuwe driejarige Europese projecten  

gepresenteerd voor de biologische akkerbouw, bedekte teelt,  

pluimvee, varkens, rundvee en de verwerkende industrie.

OPTA
In 2018 ging de internationale handelsvereniging Organic Processing 

and Trade Association (OPTA) van start. De belangrijkste onderwerpen 

waaraan werd gewerkt: kwaliteitsborging, geharmoniseerde 

implementatie van EU-wetgeving in de lidstaten, het oplossen van  

de chaotische situatie rond de residuproblematiek en import.  

Bionext geeft inhoudelijke en procesmatige ondersteuning aan de 

ontwikkeling van OPTA.
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OntdekBio
OntdekBio is een driejarige campagne gericht op consumenten,  

met als doel de bekendheid van het Europees biologisch keurmerk  

te vergroten. De campagne liep van juli 2015 tot juli 2018.  

De herkenning van het keurmerk steeg in die periode van 20 naar  

37 procent. De campagne werd voor de helft gesubsidieerd door  

de EU en voor de andere helft door Biohuis en BioNederland.  

In 2018 is vanuit deze campagne de komst van koningin Máxima  

naar de Bio-beurs georganiseerd, evenals de laatste editie van  

Lekker naar de BioBoer (zie hieronder). Onder de andere activiteiten in 

2018 waren het maken van drie spreekbeurtpakketten: over 

biologisch fruit, biologische akker- en tuinbouw en dieren. 

Lekker naar de BioBoer 
Lekker naar de BioBoer laat consumenten kennismaken met 

bioboeren uit de buurt en maakt de lokale biologische landbouw 

zichtbaar en toegankelijk. In 2018 vond voor de laatste keer het 

publieksevenement Lekker naar de BioBoer plaats, waarbij zo’n 

honderd biologische bedrijven een open dag hadden. Ongeveer 

35.000 bezoekers genoten van de mooie boerderijen en verhalen.  

Als pr-stunt deed YouTuber Dylan Haegens met zijn team een aantal 

challenges op een biologische geitenhouderij. Een video die hij hiervan 

maakte is ruim 470.000 keer bekeken op YouTube. Op zaterdag 16 juni 

was er bovendien een meet & greet met Team Dylan op Hoeve Klein 

Mariëndaal in Arnhem.
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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 verscheen in 2018 

vier keer en was gericht op iedereen die geïnteresseerd is in biologisch 

eten en biologische lifestyle. Door allerlei veranderingen in de markt 

gaf Bionext in december 2018 het laatste nummer van Smaakmakend 

uit. Het magazine heeft bijna dertig jaar bestaan.

Promotie
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Verkiezing favoriet bioproduct
Winnaar van de verkiezing ‘Favoriet Bioproduct 2018’ is het 

bananenbrood van Udea. In 2017 is met dit initiatief al tweeduizend 

kilo overrijpe bananen gered. Op nummer twee eindigde de kant-en-

klare versmaaltijden van KOOC-maaltijden. Zij zetten met hun 

maaltijden een nieuwe norm: gezond, biologisch en vrij van gluten, 

lactose, caseïne en onnodige toevoegingen. Nummer drie werden de 

Kokos Koekjes Chunky Banana van BioBites. De verkiezing is een 

initiatief van Bionext en BioNederland en vond plaats op de Bio-beurs: 

bezoekers van de beurs bepaalden de winnaars.

Biowinkelverkiezing
De Biowinkelvereniging organiseerde wederom in samenwerking  

met Bionext de verkiezing van de beste biologische winkel.  

Doel is biologisch ondernemerschap en innovatiekracht in de 

speciaalzaak stimuleren én klantenbinding vergroten bij  

deelnemende speciaalzaken. Negentien winkels deden mee.  

Een vakjury beoordeelde de winkels. De prijsuitreiking vond plaats  

op de Bio-beurs. Winnaar in de categorie boerderijwinkels was 

Kleinlangevelsloo. Ekoplaza.nl was de winnaar bij de webwinkels  

en bij de grote winkels won Ekoplaza Velperplein in Arnhem.  

In de categorie middelgrote winkels won Salt Organic de 

aanmoedigingsprijs.
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Bio-beurs
De Bio-beurs 2018 was een bijzondere editie, omdat koningin Máxima 

de beurs opende en het de eerste keer was dat we Pureness en de 

BioMechaTech organiseerden. Daarmee boden we ook een podium 

aan beauty- en lifestyle en mechanisatie en techniek. Ruim 9.700 

bezoekers kwamen af op de beurs, waar 375 standhouders stonden. 

Via diverse mediakanalen bereikten we maar liefst 6,5 miljoen 

mensen.

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

uithangbord en ontmoetingsplek van de Nederlandse biologische 

sector. Bionext organiseerde dit jaar weer het Holland Paviljoen,  

waar een mooie mix van Nederlandse bedrijven zich presenteerde.  

De animo voor een plek op het Holland Paviljoen was groot.  

Daarom had het Paviljoen dit jaar nog meer vierkante meters en  

zelfs een extra ‘eiland’.

European Organic Processing Conference 
2018
Voorafgaand aan de Bio-beurs organiseerde Bionext samen 

met IFOAM EU de Organic Processing Conference. Een grote 

verscheidenheid aan biologische voedselbedrijven, beleidsmakers, 

nationale en internationale organisaties en biologische certificeerders 

was aanwezig om samen te kijken naar de digitale mogelijkheden 

voor biologische verwerkers. Zowel biologische pioniers als 

nieuwkomers in de sector debatteerden en namen deel aan plenaire 

en parallelle sessies om de trends en perspectieven voor de toekomst 

te beschouwen.

Beurzen
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Kennis, onderzoek 
& onderwijs
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Biologische vragenlijn
Bionext beantwoordde ook in 2018 weer consumentenvragen  

voor Skal Biocontrole en Stichting EKO-keurmerk. Dit zijn zeer 

uiteenlopende vragen: scholieren en studenten die informatie zoeken, 

ongeruste consumenten die willen weten of een product wel echt 

biologisch is of mensen die willen weten hoe iets zit in de biologische 

sector. 

Empowering Public Food Procurement
Waarom gaat het zo langzaam met de verduurzaming van keukens  

van ziekenhuizen en kantines van gemeenten en (hoge)scholen? 

En waarom gebruiken ze niet méér biologische producten? Sandra 

Kaiser, student aan de HAS Den Bosch, deed voor Bionext en Stichting 

EKO-keurmerk een onderzoek en vond verschillende struikelblokken. 

Verduurzamingseisen gaan niet alleen over eten, de monitoring is  

niet op orde en lage prijzen zijn toch vaak doorslaggevend bij 

aanbesteding. In dit project wordt de Nederlandse situatie vergeleken 

met de duurzaamheid van publieke grootkeukens in andere landen  

en verzamelen we voorbeelden van hoe het beter kan.

Stimulering van meer biologisch in het 
onderwijs
Bionext heeft in samenwerking met het AOC Clusius College, Terra 

en Nordwin College het mbo-keuzedeel Biologische Bedrijfsvoering 

ontwikkeld. In samenwerking met deze drie instellingen liet  

Bionext een lesmodule ontwikkelen door Brainstud B.V. Ook in het 

groen hbo komen steeds meer mogelijkheden voor een opleiding 



richting biologische landbouw. Naast de in 2017 gestarte Associate 

Degree Biologische Melkveehouderij (Hogeschool Van Hall Larenstein in 

Leeuwarden) is Aeres Hogeschool Dronten in schooljaar 2018/2019 van 

start gegaan met een minor (keuzevak) Biologische landbouw.

Informatie- en kennisuitwisseling voor 
omschakelaars
In vervolg op de landelijke studiedag voor provincies en grondbeheerders 

zochten we voor de Bio-beurs 2018 de samenwerking met partijen 

die contacten hebben met boeren die geïnteresseerd (kunnen) zijn 

in biologische landbouw. Uiteindelijk kwamen vanuit Limburg en 

Groningen bussen met boeren en bestuurders naar de Bio-beurs om zich 

te laten informeren over de kansen voor omschakeling. Ook nodigden 

diverse banken hun relaties uit om naar de beurs te komen. Uiteindelijk 

bezochten ruim drieduizend boeren de Bio-beurs. 

BioAcademy
Begin 2018 is tijdens de Bio-beurs het platform BioAcademy feestelijk 

gelanceerd. Inmiddels zijn er maar liefst 28 aanbieders die kennisaanbod 

delen via de website. De BioAcademy promoot dit op haar beurt via de 

sociale media, nieuwsbrieven en een maandelijkse advertentie in Ekoland. 

BioBasics is de nieuwste innovatie. Door middel van online trainingen 

draagt de BioAcademy bij aan het versterken van de sector. En ook offline 

is er een vruchtbare samenwerking met partners voor nieuw aanbod.
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Nieuwe biologische verordening
In mei 2018 werden de hoofdlijnen van de nieuwe biologische 

verordening goedgekeurd door het Europees Parlement. Mede dankzij 

de inzet van Bionext, in samenwerking met IFOAM EU, bevat de tekst 

geen eis voor een automatische afkeuring van biologische producten 

als er sporen van pesticiden worden gevonden. Aan de andere kant zijn 

de verplichtingen voor de controle-organisaties zoals Skal en voor de 

ondernemers beter opgeschreven. De tweede helft van het jaar stond in 

het teken van intensieve afstemming met de sector en met het ministerie 

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de productieregels voor 

pluimvee, varkens en rundvee en voor uitgangsmateriaal.

Lobby algemeen
Bionext behartigt de algemene biologische belangen ook bij de landelijke 

overheid en politiek. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit bracht dit jaar haar toekomstvisie Kringlooplandbouw 

uit. Bionext dacht in 2018 positief kritisch mee over de mogelijkheden 

hiervan en de daaropvolgende uitwerking van deze visie.

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

in de ketengroepen fruit, akkerbouw, bedekte teelt, varkens, pluimvee  

en melkvee en in de themagroep biologisch uitgangsmateriaal en 

veredeling. 

Wetgeving 
& lobby

21

W
et

ge
vi

ng
 &

 lo
bb

y 
   

>>

In deze keten- en themagroepen raadpleegde Bionext in 2018 de sector

over de nieuwe biologische verordening per 2021, bespraken we nieuwe 

kansen en ontwikkelingen en werden concept-standpunten over nieuwe 

trends in de sector geformuleerd. Ook vond overleg plaats met Skal. 



Nieuwsbrieven
Professionals uit de biologische sector werden op de hoogte gehouden 

via de maandelijkse Update Professional. Deze nieuwsbrief had eind 

2018 ruim 2.500 abonnees. De consumentennieuwsbrief (ruim 6.000 

abonnees) verschijnt wanneer belangrijke informatie over een campagne 

te melden is: in 2018 verscheen hij vier keer.

Sociale en online media
In 2018 werkten we met een communicatiekalender waarbij elke twee 

maanden een maatschappelijk thema centraal stond. Het bereik met 

online en sociale media was in 2018 250 procent ten opzichte van 2017. 

Enkele highlights: de video van Team Dylan in het kader van Lekker naar 

de BioBoer en de campagne ‘0% btw op bio’ op NPO Radio 1.

Free publicity
Bionext is in 2018 onder andere in grote media als de Volkskrant en Trouw 

en in de vakbladen Nieuwe Oogst en Boerderij naar voren gekomen.  

De Bio-beurs scoort het hoogst in bereikcijfers en mediawaarde, gevolgd 

door OntdekBio. Enkele highlights: een artikel over koningin Máxima op 

de Bio-beurs in het AD en een artikel over koolstofboeren in de Volkskrant.

Calamiteiten en crisiscommunicatie
Bionext is het centrale centrum bij crises in de biologische sector.  

In 2018 speelden de onderwerpen droogte en beschikbaarheid van 

biologisch veevoer. Daarnaast is ondersteuning verleend aan leden  

bij Wob-verzoeken. 
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Stichting Bionext boekte in 2018 een bescheiden positief resultaat 

van € 23.162 op een gerealiseerde omzet van € 2,2 miljoen.  

De omzet in 2018 steeg ten opzichte van 2017 met € 1.021.

In 2018 werd de financiering vanuit de drie verenigingen (Biohuis, 

BioNederland en de Biowinkelvereniging) voortgezet, liepen een 

aantal grote projecten door en werden diverse campagnes voortgezet. 

Het behaalde resultaat in 2017 was € 44.221. 

De projectkosten daalden ten opzichte van 2017 met € 127.197, de 

overige stichtingslasten (onder meer de personeels- en overige kosten) 

stegen ten opzichte van 2017 met € 129.964. De stijging van deze 

overige kosten is voornamelijk veroorzaakt doordat we er een aantal 

nieuwe collega’s bij kregen (personeelskosten) en door eenmalige 

advieskosten. 

Met de voortzetting van de algemene financiering, nieuwe  

en doorlopende opdrachten van de overheid, uitbreiding van de 

projectfinanciering en nieuwe EU-projecten, is de begroting voor 

het jaar 2019 op orde en verwachten we opnieuw een positief netto 

resultaat.

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.
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@BionextTweets
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Jeroen Teitler

Ontwerp
Studio Baard

Beeldmateriaal
Beeldmateriaan van onder anderen: Studio Baard,  
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