
Laat je verrassen door de biologische rijkdom 
uit je eigen regio. Van ambachte lijke boeren
zuivel, kaas en graanproducten tot verse 
 groentes, kruiden, fruit, bloemen, eieren en 
vleespakketten. Elk seizoen biedt andere 
kleuren, geuren en smaken van het  
biologische boerenland!

BIONH is de vereniging van biologische ondernemers in 
NoordHolland, zowel agrarische ondernemers als winkeliers,  
ambachtelijke verwerkers en kleinschalige handelaren.

KIJK VOOR DE ADRESSEN OP: BIO-NH.NL

KOOP LOKAAL & RECHTSTREEKS  
BIJ DE BIOLOGISCHE BOER EN MOLENAAR



WAT IS BIOLOGISCH?
Biologische boeren & tuinders zijn ondernemers met een ideaal. Met biologische  
voedselproductie willen zij de wereld een beetje mooier en gezonder maken.  
Ze gebruiken géén kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. Voor mooie  
gewassen & gezonde dieren werken ze samen met de natuur:

Met compost en dierlijke mest activeren ze het bodemleven. Een rijk  
bodemleven zorgt voor een vruchtbare bodem én is belangrijk voor  
het behoud van weidevogels!

Met bloemenstroken, kruidenrijk grasland, bomen en struiken trekken 
 ze nuttige insecten en vogels aan. Zo krijgen plaaginsecten minder  
kans én ontstaat er een levendig en kleurrijk landschap!

Dieren hebben een ruime stal, een buitenuitloop en krijgen voer dat  
bij ze past. Dus geen soja uit verre landen maar gras en granen  
(zoveel mogelijk) van eigen teelt!

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN BIOLOGISCH VOOR JOU?
Een groeiend aantal mensen kiest bewust voor biologische voeding. Sommigen vinden 
het gewoon lekkerder en anderen vinden het gezonder voor zichzelf en de planeet.

HOE HERKEN JE BIOLOGISCH?
De regels waar biologische producten aan moeten voldoen, zijn vastgesteld door de 
Europese Unie. De goedgekeurde producten dragen het Europese logo. Staat ook het 
EKO of Demeter keurmerk op de verpakking? Dan gaan de boeren een stap verder in  
de zorg voor plant, dier, mens en aarde.

LOKAAL BOODSCHAPPEN DOEN IS LEUK!
De ondernemers van BioNH vertellen met liefde meer over hun biologische producten. 
Tegelijk draag je bij aan een beter inkomen voor de ondernemer. Met jouw biologische 
boodschappen versterk je de verbinding met je eigen leefomgeving. Wees welkom!


