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Inleiding 

De BioTuinders is een kleine, maar groeiende vereniging van biologische tuinders. 

Het afgelopen jaar heeft ‘landbouw’ de politieke agenda gedomineerd door de 

stikstofcrisis en de boerenprotesten die dat opriep. De biologische tuinderijen zijn 

een voorbeeld dat het anders kan en moet. Dat kleinschaligheid wel kan, dat natuur 

inclusieve landbouw al mogelijk is, en dat we burgers direct aan ons kunnen binden 

door korte ketens.  

Eind 2019 hebben De BioTuinders zich aangesloten bij De weg vooruit; naar een 

natuurinclusieve landbouw. Op 14 januari 2020 heeft bijna het voltallige bestuur van 

De BioTuinders mee gelopen met de ‘Kring-Loop’: een wandeling van Hoeve 

Biesland naar het Binnenhof, waar aan minister Schouten een tienpuntenplan is 

overhandigd om stappen te zetten naar natuurinclusieve landbouw. Wij zijn er klaar 

voor! 

Het bijna voltallige bestuur tijdens de Kring-Loop 

(vlnr: Francine, Jacolien, Luuk, Mieke) 

 



workshop Biobeurs 

Op de Biobeurs, eind januari, hebben vier BioTuinders in een workshop met het 

thema: “Hoe verdienen kleinschalige tuinderijen hun inkomen?” laten zien dat je met 

verschillende inkomensstrategieën je brood kunt verdienen op een kleinschalige tuin. 

Dit in tegenstelling tot het algemene idee dat landbouw alleen uit kan als het een 

beetje schaal heeft.  

Eén van de conclusies van de dag was dat, hoe nauwer je klanten betrokken zijn bij je 

tuin en hoe meer ze aanwezig zijn op de tuin, hoe hoger de prijs die ze bereid zijn te 

betalen voor je producten. De grote belangstelling die er voor de workshop was geeft 

wel aan dat dit onderwerp leeft binnen de sector. 

 

Algemene Leden Vergaderingen 

In 2019 zijn er zoals gebruikelijk twee Algemene Leden Vergaderingen gehouden.  

De ALV in februari vond plaats op de Warmonderhof in Dronten, met een vol 

programma. Na de formele vergadering hebben wij met elkaar van gedachten 

gewisseld over de toekomst van de biologische tuinderij. Daarnaast is gesproken 

over de afzet aan winkels van Udea en Odin en de knelpunten die zich daarbij 

voordoen. 

Ook was de voorzitter van het Biohuis, IJsbrand Snoei, uitgenodigd om ons deze 

middag te vertellen waar het Biohuis zich mee bezig houdt, wat het belang is van het 

Biohuis voor de bio sector en hoe de organisatie in elkaar steekt.  

De najaars-ALV in november werd gevolgd door een thema bijeenkomst over eigen 

opkweek, waarbij twee leden die beiden (vrijwel) volledig hun eigen opkweek doen, 

verteld hebben hoe zij dit aanpakken. Daarnaast was er een lezing over het houden 

van leghennen in een mobiel kippenhok.  

 

Samenwerking 

Federatie van Agro-ecologische boeren 

Er zijn sinds enkele jaren meerdere clubs van kleine agro-ecologische bedrijven in 

Nederland waar de BioTuinders is er één van is. Andere zijn: de Toekomstboeren, 

CSA-netwerk, bio-vegan netwerk en de permacultuur tuinders.  

Dit jaar is een federatie opgericht om de krachten te bundelen en om samen te 

werken waar dat zinvol is, bijvoorbeeld gezamenlijk een jaarprogramma vaststellen 

en knellende regelgeving te lijf te gaan. Toegang tot land en alternatieve 

pachtconstructies vormen een belangrijk onderwerp waar de federatie mee bezig is. 

De federatie is zeer actief, wat de bestuursleden van de BioTuinders -in elk geval in 

de zomer- niet kunnen waarmaken. Daarom hebben we als bestuur besloten alleen 



agendalid te zijn van de federatie. We blijven op de hoogte en werken samen waar 

zinvol, maar zullen ons niet structureel actief bemoeien met de activiteiten van de 

federatie. Klarien Klingen, lid van de BioTuinders en bestuurslid van de 

Toekomstboeren, is in 2019 onze contactpersoon geweest bij de federatie.  

 

Aansluiting siertelers  

In februari heeft een groep siertelers zich aangesloten bij de BioTuinders. Een groep 

van ca 25 bloementelers wilde zich graag verenigen. Na de eerste contacten met onze 

vereniging ontstond het idee dat het zinvoller is om aan te sluiten bij de BioTuinders 

dan om een eigen vereniging op te richten. Er is veel overlap op het gebied van telen, 

afzet en belangenbehartiging. De bloementelers hebben binnen de vereniging de 

commissie sierteelt die zich bezighoudt met onderwerpen specifiek voor bloemen. 

De sierteelt is met één bestuurslid vertegenwoordigd in het bestuur. In 2019 was dit 

Arjen Huese, na zijn vertrek heeft Jacolien Cleveringa het stokje van Arjen 

overgenomen.  

 

Ledental en publiciteit 

De vereniging groeit. Het aantal leden is in 2019 toegenomen van 39 bij de start van 

het jaar tot 54 in december. De groei is mede te danken aan het aansluiten van de 

siertelers.  

Naast leden heeft de vereniging inmiddels 10 Vrienden: bedrijven die niet 

gecertificeerd zijn, gepensioneerde leden of mensen zonder bedrijf die de vereniging 

een warm hart toedragen. 

 

In maart is er in de Ekoland een artikel van de BioTuinders verschenen naar 

aanleiding van de workshop op de Biobeurs: hoe verdienen kleinschalige tuinderijen 

hun inkomen. Verder is er niet heel veel aan publiciteit gedaan, maar tuinders vanuit 

het hele land weten ons, wellicht dankzij het artikel en de workshop, toch steeds 

beter te vinden.  

 

Belangenbehartiging 

Adviesraad SKAL 

Voorzitter Luuk Schouten is in november geselecteerd voor de nieuw op te starten 

adviesraad van SKAL, bestaande uit een diverse groep van 15 biologische boeren, 

handel/retail, verwerkers en consumenten. Hoewel hij er op persoonlijke titel zit, is 

input vanuit de BioTuinders welkom. De raad zal gevraagd en ongevraagd advies 

geven aan SKAL.  



Omdat op onze ALV’s leden geregeld vragen en opmerkingen hebben over met 

name de SKAL inspecties, zijn wij blij dat we op deze manier directer invloed 

kunnen uitoefenen.  

 

Biohuis/Bioraad 

Eind 2019 is bekend gemaakt dat de contributieverhoging voor het BioHuis niet geldt 

voor kleine tuinders, dankzij de actieve lobby van onze vertegenwoordiger in de 

Bioraad.  

 

Vraagbaak 

De vraagbaak is dit jaar een aantal keren gebruikt. Voorbeelden van onderwerpen 

die via de vraagbaak aan de orde kwamen zijn: 

• Verkoop en aanbod plantgoed (rabarber, broedknollen yacon en 

mierikswortel) 

• Gezamenlijk bestellen van potgrond 

 

Overige activiteiten 

De BioTuinders zijn een van de aanvragers geweest voor een innovatief project voor 

het onderzoeken hoe mobiele kippenrennen geïntegreerd kunnen worden op een 

tuinderij. Het Louis Bolkinstituut heeft de subsidieaanvraag geschreven en ingediend  

bij de provincie Utrecht. Stichting Demeter was de hoofdaanvrager. Het voorstel is 

helaas niet gehonoreerd maar krijgt wel vervolg in een workshop die we als 

BioTuinders organiseren. 

 

Visie komend jaar 

In 2020 wil De BioTuinders betrokken blijven bij het initiatief De weg vooruit 

(www.dewegvooruit.nl) en laten zien dat biologische landbouw een van de 

oplossingen is voor de landbouwcrisis.  

De BioTuinders blijft achter de keuze staan dat lidmaatschap alleen open staat voor 

Skal gecertificeerde tuinderijen. Niet gecertificeerde bedrijven hebben  de 

mogelijkheid vriend te worden. 

In 2020 willen we een themabijeenkomst of excursie organiseren waarbij we het 

thema laten aansluiten bij de wensen en behoeften van de leden. 

 

http://www.dewegvooruit.nl/


Voorgenomen Activiteiten 

• Volgen ontwikkelingen mogelijkheden ‘groepscertificatie’ bij de herziening 

Europese richtlijn biologische landbouw 

• ALV in voorjaar en najaar 

• Najaar 2020: themabijeenkomst of excursie  

• Artikel in Ekoland 

• Aanmelden voor workshop BioBeurs 2021 (najaar 2020) 

 

 

Samenstelling bestuur 

In 2019 bestond het bestuur uit de volgende leden:  

Voorzitter: Luuk Schouten 

Penningmeester: Marlies Engels 

Secretaris: Mieke Baldé 

bestuurslid algemeen en Bioraad: Francine van Rossum 

bestuurslid sierteelt: Arjen Huese/Jacolien Cleveringa 

 

 

 


