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1. Stand van zaken in de vereniging BIO-NH
Afgelopen tijd is er het een en ander gebeurd in het bestuur van de vereniging. In de vorige
nieuwsbrief heeft Jan Knook uitgelegd waarom hij niet meer aan het bestuur kan bijdragen.
Ik (Karlijn Kraan) neem voorlopig zijn functie over.
Helaas legt Jim Blom vanaf 1 januari 2020 zijn voorzitterschap neer. Uitleg van Jim:
Wij zijn bezig om elders ( buiten Nederland) een bedrijf te beginnen of over te nemen en dat
zorgt ervoor dat ik te weinig aandacht en tijd heb om de rol van voorzitter in te vullen op een
manier die ik nodig acht. De volgende bijeenkomst van Bio NH zal voor mij de laatste zijn als
voorzitter. Ik hoop vurig dat het lukt snel een opvolger te vinden. We kunnen als bestuur nog
steeds mensen gebruiken die hun verantwoordelijk pakken en een steentje kunnen bijdragen
aan het verder uitdragen van de visie die wij allen aanhangen. Ik vond het een eer om namens
jullie allen te spreken en het biologische gedachtegoed en principes uit te dragen.
Om de vereniging in deze moeilijke situatie niet een stille dood te laten sterven zijn er een
aantal initiatieven opgepakt. In overleg met Rosemarie Slobbe en Colja Corts, degene die de
vereniging opgezet hebben, hebben we gezamenlijk een plan voor de toekomst geformuleerd.
De wens is om te zoeken naar financiering zodat we de secretariële werkzaamheden voor 1 dag
per week door een betaalde kracht kunnen laten uitvoeren. Omdat dit niet op korte termijn te
realiseren is, ben ik met subsidie van de provincie Noord Holland voor 6 weken voor 1,5 dag per
week tot eind 2019 aan het werk gegaan om een aantal zaken te regelen. Zo wordt op dit
moment de website van de vereniging ingevuld met de juiste teksten en de juiste foto’s. Ook
wordt er een digitaal archief opgebouwd. Vervolgens worden er fondsen aangeschreven om de
benodigde financiering voor 2020 te verwerven om met deze werkzaamheden door te kunnen
gaan.
We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden maar ook naar mensen die in kleine
projecten of korte klussen bij willen dragen aan de ontwikkeling van de vereniging. Neem
contact met ons op via Karlijn ( info@bio-nh.nl of 06-26086705)
Of bezoek ons tijdens ons spreekuur van 14.00 tot 15.00 uur op woensdag 21 januari en
donderdag 22 januari in de stand van het BIOhuis op de BIObeurs in Zwolle.

2. Rondleiding voor BIO-NH door Bejo-zaden tijdens hun Open dagen.
Op donderdag 26 september jl. zijn we als leden naar de Open dag van Bejo-zaden in
Warmenhuizen gegaan. We werden daar ontvangen door Bram Weijland en Ronald Hand. Bram
Weijland is de sectorleider van de Biologische Sectie van Bejo-zaden. Als eerste kregen we een
korte inleiding over de uitgangspunten van de biologische sector van Bejo-zaden. Opvallend in
het verhaal was de jaarlijks terugkerende sterke groei van de omzet maar dat het toch maar een
klein deel (ongeveer 5%) van het totale Bejo-zaden bedrijf betrof.
Vervolgens kregen we een rondleiding door de Zaadschonings hal, het nieuwe pakhuis en de
inpakhal. En tot slot was er een rondleiding over het demo-veld. Een gezellige en boeiende
middag!

3. Brief aan de provincie over de stikstofproblematiek
Afgelopen week hebben Paul en Ellen Wagenaar het initiatief genomen om met een aantal
leden van de projectgroep Land en Bodem (Piet Katee en Kees Water) een brief te formuleren
waarin ze de provincie verzoeken bij de vorming van regelgeving rondom stikstof dit keer wel
rekening te houden met de biologische landbouw, in tegenstelling tot destijds met de
fosfaatregelgeving. De brief is voorzien van gedegen uitleg van de uitgangspunten van de
biologische landbouw en hoe die zich verhoudt tot de stikstofproblematiek. De brief zal namens
de vereniging aangeboden worden aan gedeputeerde Esther Rommel, zij heeft de
stikstofproblematiek in haar portefeuille. Mocht je nog een bijdrage willen leveren aan de brief
of de brief willen lezen, stuur dan even een mailtje naar info@bio-nh.nl. We hopen in de loop van
week 48 deze brief te kunnen aanbieden.
4. Verenigingsbijeenkomst tijdens de BIObeurs in Zwolle
Ondanks dat de feestdagen in januari achter de rug zijn, is het vaak een maand die zomaar
weer vol zit met o.a. nieuwjaarsbijeenkomsten. Daarom hebben we als vereniging besloten om 2
vliegen in 1 klap te gaan slaan. Op dit moment vindt er nog voorbereidend overleg plaats met de
organisatoren van de BIObeurs. De precieze tijd en de precieze locatie op de beurs zijn nog niet
bekend, hou daarom je postvak in de gaten, de definitieve uitnodiging zal in december gestuurd
worden.
Laten we elkaar in deze onzekere tijden opzoeken en op de hoogte houden!
Mij kunnen jullie vinden via info@bio-nh.nl of op telefoonnummer 06 26086705
Namens het bestuur van Vereniging BIO-NH,
Karlijn Kraan

5. Ingekomen post voor de leden:
De Beuk erin! Ingezonden door Gerrit Marsman (reageren via gerrit@ekodeeerste.nl )
Op de reis die wij als biologische boeren jaarlijks maken naar collega’s in het buitenland werd
zoals gewoonlijk weer veel gesproken en gediscussieerd , met de buitenlandse collega’s, maar
ook onderling. Zo kwam er een gesprek over de positie van onze bedrijven in de samenleving,
over soms gevoelige punten van kritiek, over wetten en regels die volgens ons soms ten
onrechte op ons afkomen, over problemen waar individuele bedrijven tegen aanlopen. Maar
telkens kwam naar voren dat in de biologische landbouw het positieve denken overwint. We
geloven in de landbouw (biologisch natuurlijk), we geloven in de toekomst van de landbouw en
we geloven erin dat we het met elkaar aankunnen om de wereld net iets beter achter te laten
dan we haar ontvangen hebben. Zo ontstond het idee om gezamenlijk een teken aan de
samenleving af te geven dat we erin geloven. Wij als groep, maar mooier: wij als biologische
landbouw. Een zichtbaar teken moet het zijn, toekomst gericht!
Wij gaan allemaal op onze bedrijven voor iedere hectare die wij bewerken een boom planten.
Ieder bedrijf is daarbij vrij hoe men dit invult, ieder plant naar hoe het bij hem of haar past, of
naar wat past bij de boerderij of wat passend is in de omgeving. Kortom ieder naar zijn
eigenheid. Het kan bijvoorbeeld een bosje zijn, schaduwbomen, een windsingel, die allang
gewenste boomgaard, noem maar op. Vaste regel is een boom voor iedere bewerkte hectare,
dus een 40 hectare bedrijf plant 40 bomen.
Wij roepen alle biologische boeren op om aan dit plan mee te doen. Het planten zal plaats
vinden in de periode van 23 november 2019 tot aan 23 december 2019. De initiatiefgroep zal
sowieso op 23 november de aftrap geven door op hun bedrijven te planten, dit hopelijk met
zoveel mogelijk collega’s. Als gehele biologische sector zijn we goed voor 60 000 bomen. Een
mooi teken door het hele land dat echt zichtbare verandering noodzakelijk en onontkoombaar is
voor een mooie toekomst. Een toekomst waar de biologische sector dagelijks aan werkt.
De initiatiefgroep: Arie van de Berg;; Jeroen Groenewegen; Joost en Liesbeth Samsom; Willem
Haagsma; Wim van Zandbrink; Gerben en Carla Engwerda en Gerrit Marsman.
Inschrijven bij Landbouwportaal, ingezonden door Kees Water ( keeswater@ekopart.nl )
Ik nodig u van harte uit om u in te schrijven op www. Landbouwportaal.nl
Via het Landbouwportaal kunt u advies en ondersteuning ontvangen om de volgende
onderdelen binnen uw bedrijf te versterken:
·
Bodem kennis en kwaliteit
·
Erfafspoeling, beperken
·
Beschikbaarheid van zoet water
·
Inrichting oevers en beheer
Dit initiatief is genomen door de Waterschappen, in samenwerking met de provincie NH, de
Agrarische natuurverenigingen en LTO
U kunt u zich inschrijven op www.landbouwportaal.nl voor een verzoek om kosteloos advies /
begeleiding te krijgen bij bovengenoemde onderwerpen
Ook zijn er mogelijkheden voor het aanvragen van een investeringssubsidies om de kwaliteit
op uw bedrijf te verbeteren

