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Voorwoord
Eens per kwartaal sturen wij u een Demeter info en heel soms ook een Demeter update. Hierin
staat veel belangrijke info over onze voorwaarden, over bijeenkomsten en over voorlichting en
promotie. Wij merken dat er nog veel potentieel geïnteresseerden niet met onze nieuwsbrieven
worden bereikt. Stuur deze info naar collega’s op het bedrijf en ze kunnen zich gratis
aanmelden voor deze digitale nieuwsbrief info@stichtingdemeter.nl 

Nieuwe Demeter certificaten 2022
 
Afgelopen week zijn de nieuwe certificaten over de periode maart 2022 tot en met maart 2023
gepubliceerd. U kunt uw nieuwe certificaat downloaden in onze inlogomgeving. Ga naar
https://controle.stichtingdemeter.nl/inloggen/, vul uw email adres en wachtwoord in (indien
vergeten: klik op wachtwoord vergeten en u ontvangt een nieuw wachtwoord op het bekende
email-adres). In de bovenbalk staat de knop “Certificaat”.

Nieuw Demeter handboek
Op onze website onder downloads kunt u het geheel vernieuwde handboek downloaden. 
Voor degene die liever een map hebben met papieren inhoud, kan deze inhoud met de
vernieuwde tabbladen worden aangevraagd bij Joke via info@stichtingdemeter.nl 
Bij vragen over landbouw, contacteer matty@stichtingdemeter.nl 
Bij vragen over handel en verwerking, contacteer rene@stichtingdemeter.nl
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Rixt Derks certificeerder landbouw samen met Matty Vink 
 
Leuk om met jullie kennis te maken! Mijn naam is Rixt Derks
en ik woon op Terschelling. In 2014 heb ik het roer omgegooid
en verwisselde ik mijn baan in het bedrijfsleven voor een
carrière in de agrarische sector. Aan de Warmonderhof volgde
ik de deeltijdopleiding en inmiddels heb ik op verschillende
biologische en biologisch-dynamische boerderijen een rijke
ervaring opgedaan.  
Zorg voor het behoud en verbetering van natuur en milieu
staan centraal in mijn dagelijkse leven en ik vind het mooi dat
ik ook in mijn dagelijkse werk hier een bijdrage aan kan
leveren. Ik typeer mijzelf als een enthousiaste, ondernemende
en sociale doorzetter. Met liefde en respect voor het leven
gaan we gezamenlijk werken aan de gezondheid van mens en
planeet. Met veel plezier kom ik het team van Demeter
versterken!   
Rixt is te bereiken op 062714 1652 en werkt dinsdag de hele
dag en donderdag ochtend

Bijwerken van arealen en dieren
 
Alle boeren hebben het verzoek ontvangen om hun gegevens bij te werken voor komend jaar.
Dit jaar vragen we jullie om ons de veranderingen te mailen. Het aanpassen van de eigen
gegevens in de inlogomgeving bleek praktisch erg onhandig de afgelopen jaren. Graag
ontvangen we de wijzigingen uiterlijk vóór 21 april. Ook als er geen veranderingen zijn horen we
dat graag.

Let op! AGF in consumentenverpakking
In Demeter-info hebben we regelmatig gecommuniceerd over de nieuwe verpakkingsnormen
voor AGF in consumentenverpakking. In het vigerende handboek (te downloaden van onze
website) staat onder 7.1.3 dat voor AGF geldt dat verpakking in plastic op basis van minerale
olie of biobased niet zijn toegestaan. Er zijn hier specifieke uitzonderingen benoemd te weten
verse kruiden, salades, bessen, wortelen en cherrytomaten waarvoor biologisch afbreekbare
plastics, gerecycled plastic en volledig recyclebaar plastic nog kunnen worden gebruikt t/m
uiterlijk 2024. 
 
Voor alle verpakte producten: 
Producten in consumentenverpakking dienen altijd te worden aangemeld door de eigenaar van
het product (degene die op het label staat). Dan wordt zowel het label als ook de verpakking
door de Demeter certificerende instantie goedgekeurd. Als er wordt verpakt, dan moet er altijd
een goedgekeurde verpakking zijn. Let hierop en vraag hierom, ook als je verpakt voor derden. 
rene@stichtingdemeter.nl

Licentiehoudersbijeenkomst tijdens BD-
winterconferentie
Tijdens de winterconferentie van de BD Vereniging op 26 februari hebben we onze jaarlijkse
licentiehouders-bijeenkomst gehouden. 
 
We waren echter in een klein gezelschap (8) en zullen nadenken of we voor volgend jaar toch

https://stichtingdemeter.nl/


weer een andere vorm moeten kiezen. Ons bureau is overigens altijd bereikbaar voor vragen en
input van licentiehouders. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren o.a. bureau:
samenstelling en financiën; Sociale voorwaarden en risicogerichte inspecties en congressen
i.v.m. 100 jaar biodynamische landbouw. Lees het verslag hier….

Studiedag Zaadvaste rassen
Stichting Zaadgoed en Odin hebben 19 maart j.l. een studiedag georganiseerd over zaadvaste
rassen. Edith Lammerts van Bueren gaf een overzicht van de stand van zaken, Boris Voelkel
gaf inzicht in hun programma’s voor zaadvaste rassen voor de sappen en Odin en St Zaadgoed
vertelden over hun meerjarige commitment om hier via een ketenwerkgroep aan het
introduceren en communiceren van zaadvaste rassen te gaan dragen. De lezingen van Edith,
Edwin Nuijten van St Zaadgdoed en de Beersche Hoeve en Theo Boon van Odin, zijn op
aanvraag beschikbaar. 
  
Boris Voelkel deed het zonder powerpoint, hij vertelde dat ze voor de speciaalzaken alleen nog
sappen van zaadvaste rassen gebruiken en dat nu ook DM er om begint te vragen. Hij vindt het
voor Demeter eigenlijk een must om die weg verder op te gaan. Hij ziet weinig in ‘strategie’
meer in ronde tafels en een lange adem om het op de kaart te zetten en er goed over te
communiceren. Voelkel investeert ook volop in onderzoek via kristallisaties om de vitaliteit te
duiden. 
  
Ook leefde in de bijeenkomst het idee om bij ‘laaghangend fruit’  waar er behoorlijke
beschikbaarheid is van zaadvast dit alvast in de normen voor Demeter op te gaan nemen. 
  
Wil je betrokken worden omdat je kansen ziet voor een bepaald gewas of bepaalde
producten?  Stuur een mail aan  secretariaat@zaadgoed.nl. 
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Gezondheid als poort naar bewustzijn
‘Ons aller gezondheid begint bij een levende bodem’, zei Demeter directeur Bert van
Ruitenbeek tijdens de Winterconferentie van de BD-Vereniging op 26 februari 2022 op
Warmonderhof. Hij riep op tot een brede samenwerking met verwante organisaties. Edith
Lammerts van Bueren ging de diepte in met haar verhaal over hoe biodynamische
voeding de ontwikkeling van mens en aarde naar de toekomst toe ondersteunt. 
 
De BD-Vereniging bouwde met haar winterconferentie voort op het thema van de internationale
BD-conferentie begin februari: ‘Kwaliteit van biodynamiek voor aarde en mens’. Ruim 100 BD-
fans luisterden naar de voordrachten van Edith en Bert, en bezochten de negen workshops. 
 
Eilandjes van hoop 
BD-bedrijven zijn ‘kleine eilandjes van hoop’, aldus Bert van Ruitenbeek. We zijn een kleine
beweging, maar we kunnen anderen inspireren en een vliegwiel vormen voor echte
systeemverandering. Daartoe moeten we samenwerken met andere mensen die onze waarden
en zorgen delen. In 13 filmfragmenten liet Bert opiniemakers aan het woord, zoals
voedingshoogleraar Jaap Seidell (‘ons huidige voedselsysteem is ziekmakend’), neuroloog Bas
Bloem (‘er is een directe link tussen bestrijdingsmiddelen en Parkinson’) en Michael Pollan
(‘McDonalds wil lange frietjes, kiest dus voor een langwerpige aardappel, maar die is zo
gevoelig dat extreem gifgebruik nodig is’). Samen met anderen kunnen we bouwen aan een
meer inclusieve, eigentijdse beweging. 
 
‘Sla-eigen’ karakter 
Edith Lammerts van Bueren ging in op de vraag hoe we tot ‘menswaardige voeding’ komen, die
mensen ondersteunt bij de integratie van denken, voelen en willen. En welke rol BD-voeding en
de BD-preparaten hierbij spelen. Uit haar onderzoek bleek dat preparaatgebruik bij sla ertoe
leidde dat de gewasontwikkeling een meer ‘sla-eigen’ karakter vertoonde en dat die sla veel
beter in staat was gezond tot bloei te komen. Deze eigenheid voedt ons.
Lees hier het uitgebreide verslag: Winterconferentie Kwaliteit

Training Demeter voeding en landbouw voor
handelaren en verwerkers
Dit jaar wordt de Training Demeter landbouw en voeding gegeven voor handelaren en
verwerkers. 
 

https://bdvereniging.nl/wp-content/uploads/2022/03/220303-Winterconferentie-Kwaliteit.pdf
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Twaalf deelnemers geslaagd voor de Doorschakelcursus 
 
Dit jaar werd de doorschakelcursus georganiseerd door
Warmonderhof training, in samenspraak met Leen Janmaat
die het programma verzorgt. De cursus is bedoeld voor
geïnteresseerden die mogelijk onder Demeter keurmerk willen
gaan boeren. Met Warmonderhof als basis ontstaat er een
vaste bedding waarbij ook docenten van de school een
bijdrage leveren aan de inhoud. 

  
12 deelnemers hebben de cursus succesvol afgerond. Naast Leen Janmaat hebben ook Joke
Bloksma en Edith Lammerts van Bueren lessen verzorgd. 
  
De doorschakelcursussen staan vermeld op de bioacademy en tijdens de Biokennisweek
kunnen geïnteresseerden kennismaken met Demeter en specifiek de doorschakelcurus. 
Deze cursus start doorgaans begin februari.

Docenten: Christianne de Kort en René Heusschen 
 
Mogelijke data :  
DONDERDAG 21 April 2022  (kosten : EUR 125,- per deelnemer) van 10.00 – 15.00 
DINSDAG 11 Oktober 2022 (kosten : EUR 150,- per deelnemer) van 10.00 – 15.00 
Plaats : In de buurt van Driebergen - Zeist 
 
Doel van de training 
- Basiskennis over Demeter voor handelaren en verwerkers 
- Introductie op het voldoen aan de Demeter distributievoorwaarden en de hulpmiddelen die er
zijn om te komen tot een ontwikkelplan en het houden van een ontwikkelgesprek binnen de
Demeter-organisatie 
 
Graag opgeven voor 15 april a.s. 
Voor meer informatie : René Heusschen rene@stichtingdemeter.nl 06-48494509
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Meer zichtbaarheid van Demeter bedrijven
Vorig jaar heeft Stichting Demeter samen met Stichting BD Grondbeheer veldbordjes
gemaakt, zie foto's. Deze bordjes zijn op strategische plekken langs de weg of op het erf
geplaatst waar veel voorbijgangers of bezoekers komen. Zo laten we hen zien: op dit
biodynamische bedrijf werken we samen met de natuur. De komende jaren wil Stichting
Demeter op alle biodynamische bedrijven veldbordjes gaan plaatsen.  
  
De akkers, weilanden, tuinen en boomgaarden van biodynamische boeren en tuinders liggen
verspreid door heel Nederland. Langs deze biodynamische landerijen wandelen, fietsen en
rijden mensen, op sommige locaties soms wel honderden mensen per dag. Zij zien een mooi
landschap met een grote variatie aan gewassen en buiten lopende dieren. Met de veldbordjes
willen we voorbijgangers vertellen dat het hier gaat om een biodynamische bedrijfsvoering, waar
een visie is op dierenwelzijn, biodiversiteit, een levende bodem, vitale voeding en landbouw van
de toekomst. In de komende drie jaar wil Stichting Demeter op alle biodynamische bedrijven
veldbordjes plaatsen. Dit jaar gaan we de bedrijven in Friesland, Drenthe en Groningen van
veldbordjes voorzien. Daarna komen de andere provincies aan bod. 
  
De bordjes worden gemaakt door sociale werkplaats en drukkerij SpringerUit in Schoorl op
biologisch afbreekbaar materiaal met de look-and-feel van hout. 
  
Heeft u een biodynamisch boerenbedrijf in Friesland, Drenthe of Groningen? Dan wordt u in
april benaderd door Annelijn Steenbruggen met een ontwerp voor uw veldbordje.



Cursus preparaten op de Beersche Hoeve in Oostelbeers 
 
Gedurende vier dinsdagen verspreid door het seizoen gaan
we met cursisten aan de slag met het begrijpen, maken en
toepassen van de spuitpreparaten en de compostpreparaten.
De deelnemers maken preparaten voor op hun eigen bedrijf. 
Om de prijs van de cursus wat lager te kunnen maken, is de
opzet iets gewijzigd ten opzichte van eerdere aankondigingen.
De cursus wordt gegeven door Gineke de Graaf. 

Klik hier voor meer informatie.

Demeter weken 40 en 41
Sinds enkele jaren is er een samenwerking met de promotiegroep voor de biologische
speciaalzaken om twee weken extra aandacht te geven aan Demeter op de winkelvloer. Er is
nog geen gezamenlijk plan vastgesteld, maar al wel de data, namelijk de weken 40 en 41. Goed
voor handelaren en verwerkers alvast rekening mee te houden en eventuele ideeën te delen
met de winkelorganisaties. Stichting Demeter geeft in ieder geval weer een Demeter magazine
uit in die periode.

Bouw mobiele slachterij
Han Mellendijk localprojects2021@gmail.com  bouwt al meer dan 10 jaar mobiele slachtwagens
met succes in Duitsland. sinds vorig jaar heeft hij een licentie om deze ook in Nederland te
bouwen en te verkopen. Voor meer info: MDU (mobiele doding unit). Luisenstraße 35 60316
Frankfurt am Main Mob. +49 174 3840 733

Greenpeace nodigt uit
Praat 9 april mee met diverse denkers en doeners: hoe versnellen we de omslag naar
ecologische landbouw? 
 
9 april organiseert Greenpeace een bewegingsdag: Maak Toekomstboeren. Praat mee met
diverse denkers en doeners hoe we de omslag naar ecologische landbouw kunnen versnellen
en hoe we komen tot echte en eerlijke oplossingen! Er is beperkt plaats, dus meld je vast aan.
Online meedoen kan ook. Inloop is vanaf 10.00, programma start 10.30 en rond 17.30 ronden
we af. Met een borrel na afloop. 🌱 Bewegingsdag Maak Toekomstboeren 🍏  
Locatie, Greenpeace Nederland, 32 NDSM-Plein, 033 WB Amsterdam

Acties met Greenpeace voor duurzaamheidsagenda
 
Het zal de nieuwsvolgers niet zijn ontgaan, er wordt vanuit de lobby vanuit de toeleverende
industrie en de handel flink gelobbyd om de agenda voor de verduurzaming van ons landbouw
en voedselsysteem - en met name de Europese Farm to Fork plannen voor meer biologische
landbouw -te frustreren. Eerst sprak de Rabobank uit dat de plannen de ijskast in zouden
moeten om voedselzekerheid te garanderen en later volgden anderen. Inmiddels hebben we
vanuit Demeter ook tegengeluiden georganiseerd, omdat de acute ramp in Oekraïne niet
misbruikt mag worden om de ramp in slow motion (klimaat en biodiversiteit)  met evenveel
urgentie aan te pakken. Juist omdat het een extra aanzet zou moeten zijn om onze
afhankelijkheid van kunstmest, veevoer en pesticiden drastisch te reduceren. We hebben twee
brieven van Greenpeace mede –ondertekend richting de politiek samen met o.a. Caring
Farmers en de Federatie voor Agro-Ecologische boeren en ook zelf een inmiddels veel
gedeelde blog geschreven over de lobby voor pesticiden, die de verduurzaming van de
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Demeter bedrijf de Zonnehoeve bestaat 40 jaar! 
 
De Zonnehoeve organiseert op 15 april een speciale open
dag voor iedereen die in de loop van de tijd bij Zonnehoeve
betrokken is geweest. 
  
Op 15 april 1982 werd het nieuwe Flevolandse land voor de
ontwikkeling van Zonnehoeve vrijgegeven. 
Niet alleen 40 jaar Zonnehoeve, maar ook 30 jaar Bakkerij Het
Zonnelied, 20 jaar Zonnehoeve Zorg en 10 jaar Zonnehoeve
Gemeenschapsbedrijfwordt gevierd.  
  

Vrijdag 15 april a.s. van 11.00- 16.30 uur, natuurlijk op Zonnehoeve, Priempad 6 – 8, 3896
LJ Zeewolde. 
  
Uiteraard is er ook voor de kinderen genoeg te doen en te ontdekken. 
Voor de organisatie is het prettig als je even laat weten dat je komt info@zonnehoeve.net 
 
Mocht je een cadeau willen geven, dan vraagt Zonnehoeve een bijdrage voor de productie van
een jubileumboek: ‘Zonnehoeve als basis van het (samen)leven’. Verschijning naar verwachting
eind 2022. Een flyer met een beknopte samenvatting is op de dag aanwezig. Bankrekening:
NL31RABO0162452381, t.n.v. Zonnehoeve Boer Burger Coöp onder vermelding van
"jubileumcadeau”. 
 

landbouw frustreert.  
 
Zie hieronder de links naar de brieven en de blog. 
brief 1 oproep greenpeace 
brief 2 stikstofreductie 
blog het land kleurt bruin

Mutaties
Nieuwe Licentiehouders Handel en Verwerking

Chocolatemakers B.V uit Amsterdam produceren sinds 2019 solar-powered en emissie-vrije
chocolade.
Crafting Markets BV uit Amsterdam met Import en handel in duurzame cacao / cacaobonen
Eleadora SRL/BV met handel en verwerking in olijven en olijvenpasta
Anaco & Greeve International BV met de opslag van AGF
Clearspring Ltd. Nederlandse handelsvestiging van in 1993 gestart familiebedrijf in Japanse
en biologische specialiteiten. De Demeterproducten betreffen oa conserven, Tomatensaus,
pompoenpitolie, peulvruchten en augurken

Nieuwe Demeter producten
Bbrood-4 BV met BD Boerenbrood en BD Ommelander tarwewitbrood
Eleadora SRL/bv. Kalamata groenen en zwarte olijven ontpit en met pit
Firma Nieuw Bromo van Tilburg Vof met rauwmelkse boeren kaas en kruidenkaas
Machandel met Mayonaise, rode kool en rode nierbonen
Mts Twisk met appel-rabarber sap en appelpuree
Udea met Appel-rodebietensap, appel sap en wortel sap
Zonnesplet Deneter granen zaden en peulvruchten

Opzeggingen Demeter licenties
Natrada met cosmetica
Id-organics
Ipoki BV
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Facebook Instagram Website

Groenland Biologische Groentekwekerij Andel en Schalkwijk van Ron van Dijk
Louis Ruissen BV vanwege de inkrimping van activiteiten

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. 
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. 

U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. 
Voor een goede ontvangst voegt u info@stichtingdemeter.nl toe aan uw adresboek.
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