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1. Stand van zaken in de vereniging: 

Aan het eind van 2021 willen we jullie in deze nieuwsbrief laten weten hoe het er met de vereniging 
voorstaat. Het is een jaar geweest waarin het niet mogelijk is geweest een bijeenkomst te organiseren 
voor de leden. Maar dat betekent niet dat er niets is gedaan. Gelukkig heeft het bestuur aanvulling 
gekregen! René van der Aarde heeft zich beschikbaar gesteld als secretaris. Tot de komende 
ledenvergadering zal daar het woord interim nog voor staan…. Jan Knook heeft zich beschikbaar 
gesteld als (interim) voorzitter. Raymond Zijp en Kees Konijn hebben zich als (aspirant) bestuursleden 
aan het bestuur toegevoegd. Daarmee zijn de formele plaatsen in het bestuur weer vervuld en is er 
weer nieuwe energie in het bestuur!   
In de afgelopen periode zijn we op diverse fronten bezig geweest, er is inmiddels 1 bestuurslid actief in 
een regionale stikstoftafel. Bij andere bestuursleden zijn leden van de provinciale staten op 
werkbezoek geweest. We zijn aan het zoeken naar mogelijkheden om subsidies te verwerven om de 
vereniging meer financiële armslag te geven. En er is binnenkort een gesprek met de mensen van de 
provincie over de rol van de biologische landbouw in het huidige provinciale beleid. 
We hopen dat we een deel van de resultaten kunnen presenteren op de jaarvergadering die voor 
donderdag 24 maart 2021 als de maatregelen het toelaten georganiseerd gaat worden. Nadere 
informatie hierover volgt, maar noteer de datum vast in je agenda! 
 

2. Column van de voorzitter 
“Kistkaarten” 

Iedere week ontkom ik er niet aan: de voor-

raad kistkaartjes aanvullen.  Biologische 

pompoen 8-12 14 kg, biologische uien geel 

40-70 10 kg en ook 15 kg, bio rode uien, 

bio Carolus enzovoort.  Door de verschil-

lende gewassen, verschillende sorteringen 

en verschillende gewichten per kist of zak 

is een partij laten drukken geen optie, dus 

zit ik regelmatig achter de computer om 

weer een stapeltje uit te printen. Per 5 vel-

letjes tegelijk, want anders kan het snijap-

paraat het niet aan.  

Onlangs heb ik mijn logo opnieuw laten ontwerpen, en het kistkaartje van een nieuw lay-out voorzien. 

Wat minder vetgedrukt, een rustiger beeld en aangepast aan de wensen van SKAL.  Maar één ding 

bevalt me nog niet. Dwars op het kaartje staat nog steeds “HOLLAND” gedrukt, een overblijfsel van de 

kaartjes van weleer waar dit stond voor het Nederlandse product wat de grens over ging. Maar met de 

ogen van vandaag associeer ik het iets teveel met “veel, goedkoop en smakeloos” in plaats van “lo-

kaal, smakelijk en met passie geteeld”. En dus waard om een goede prijs voor te betalen.  Hoogste tijd 



om dit te vervangen door, ja waar door eigenlijk. “Beemster”? Niet de slechtste mogelijkheid. Het heeft 

in ieder geval naamsbekendheid door de kaasfabriek die hier staat en de werelderfgoedstatus. Maar 

misschien is “Geteeld in Noord-Holland” toch beter.  Daarmee zou het onderdeel kunnen vormen van 

een pakket aan biologische producten, in Noord-Holland geteeld en bij voorkeur bestemd voor verkoop 

in Noord-Holland.  

Bij het vullen van de kratten kom ik regelmatig kistkaarten van andere telers tegen die in de kratten zijn 

achter gebleven. Bloemkool van Vlaar, knolselderij van Vaalburg, peen van de Lepelaar. Het lijkt me 

wel aardig als uit al die kaartjes niet alleen het feit dat ze biologisch geteeld zijn wat ze bindt, maar ook 

dat ze allemaal uit Noord-Holland komen. Want bundeling van krachten kan de biologische sector in 

Noord-Holland sterker maken. Zo heeft het Bio-NH-bestuur deze week de voordracht van een biolo-

gische veehouder ondersteund aan een regionale stikstoftafel en zorgen we dat er de biologische vee-

houders vertegenwoordigd zijn aan de provinciale stikstoftafel.   

Het wordt de hoogste tijd dat we elkaar weer onder de vlag van Bio-NH kunnen ontmoeten. Om elkaar 

te inspireren en te motiveren.  Helaas is dat door Corona en door de geringe slagkracht bij Bio-NH het 

de afgelopen tijd niet gelukt. Voor mij reden om weer de schouders eronder te zetten en het (interim-) 

voorzitterschap op me te nemen. Rene van der Aarden heeft zich opgeworpen als secretaris. Uiteraard 

moet dit zo spoedig mogelijk op een democratische wijze worden bekrachtigd. Tegenkandidaten blij-

ven welkom. Evenals alles wat Bio-NH verder kan versterken! Jan Knook. 

 
3. Voorstellen nieuwe secretaris René van der Aarde 

 

Mijn naam is René van der Aarde. Samen met mijn 

vrouw en 4 zonen woon ik op ons fruitteeltbedrijf in 
Hem. Na ongeveer 10 jaar reguliere teelt ben ik in 
2020 naar biologische teelt overgestapt, omdat de 
reguliere teelt mij steeds meer ging tegen staan. Op 
dit moment zit ik dus in de omschakelfase. 
 
Mijn bedrijf van 6 hectare beslaat vooral 
perenbomen en een klein deel appel- en 
pruimenbomen. Het eerste biologische jaar is goed 
verlopen, op de pruimenteelt na die flink werd 
aangetast door de pruimenmot. Maar goed, je kunt 
niet alles hebben. Ik hoop op een goede 
samenwerking in deze groep. Voel je welkom om 
een keer langs te komen.  

René van der Aarde 

Fruitbedrijf van der Aarde 

De Hout 13 – 1607 HA Hem 

06 24801559 
 
 
 
 



4. Voorstellen aspirant bestuurslid Kees Konijn 
 

Wil me graag even voorstellen als aspirant bestuurslid van Bio NH. 

Velen kennen me waarschijnlijk al, want ik teel al meer dan 25 jaar 

volgens de bio- richtlijnen en de laatste 6 jaar op dynamische wijze 

mijn appels en peren. Ons bedrijf is gevestigd in de Beemster, we-

relderfgoed. Nu groot 9,5 ha en dat was tot voor kort 12 ha. We 

teelden daar Conference en Elstar.  We koelen zelf ons product en 

laten het sorteren bij Tim Moerman in Kapelle. De afzet is onder-

gebracht bij Nautilus. Het is het mooiste vak van de wereld. Zeer 

uitdagend en gevarieerd. Je kan op alle fronten uit je dak gaan, is 

het  niet  in techniek dan wel op teeltgebied, onderzoek-, of wel 

op koelgebied of in de afzet en niet te vergeten, de flora en fauna .  

Er is een gezegde ‘Aan alles komt een eind‘. Je wil er niet aan maar 

ontkomt er niet aan. Ons fruitbedrijf, al 3 generaties lang, stopt. 

Geen opvolging. Een zeer lang verhaal met vele optimistische mo-

menten om het bedrijf voort te zetten maar uiteindelijk bleek het 

niet haalbaar. Jammer maar het is niet anders. Proberen het posi-

tief te benaderen en noemen het een carrière  switch. Wat bedoel ik daar mee?  We gaan 

de tuin rooien en ik wil het land ter beschikking stellen aan bedrijven die teelten hebben 

met flinke vruchtwisseling jaren, een BD achtergrond heeft mijn voorkeur. Hier en daar wat 

geïnformeerd maar dat bleek niet zo eenvoudig te zijn. Een samenwerkingsverband tussen 

een aantal telers die aan ‘landruil’ doen bestaat, voor zover ik weet, nog niet. 

Dus ik zoek nu een aantal gelijkgestemde bio (BD) telers die daar wat voor voelen om zoiets 

op te zetten. Vers land is voor veel teelten zeer belangrijk dus ik neem aan dat er wel inte-

resse voor is. 

Natuurlijk zijn er een aantal moeilijkheden, maar als we met hetzelfde doel voor ogen het 

gesprek aangaan moeten er toch mogelijkheden zijn. Dus als er mensen geïnteresseerd zijn 

dan graag even contact opnemen met: 

Kees Konijn 
Zuiderweg 34 b 
1461 GC Zuid-Oost-Beemster 
Tel. 06 307 327 34 
E-mail: c.j.konijn@agroweb.nl 
 
Namens het voltallige bestuur wensen we iedereen: 

Hele fijne feestdagen en een goed en vruchtbaar 2022! 

 


