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Eindejaarsbijeenkomst bij Ekoboerderij Arink
Om te zorgen dat bestuur, commissies (DLC en DVC) en bureau optimaal met
elkaar verbonden blijven, organiseren we jaarlijks een eindejaarsbijeenkomst.
Dit jaar waren we 13 december te gast bij Ekoboerderij Arink van John en
Liane Arink, een prachtig Demeter bedrijf met tal van verbindingen met de
omgeving via de boerderijschool en het biotel. Op het bedrijf worden heerlijke
rauwmelkse kaasjes gemaakt onder merknaam Zwaluwgekwetter.
Op deze bijeenkomst kregen we eerst een uitgebreide rondleiding door John
Arink en gaf bestuurslid Ronald van Marlen daarna een inleiding over de
beginperiode van de pionierende biologische bedrijven die ideëel gedreven
waren en de ‘inbedding’ van bio in het gangbare bedrijfsleven zoals die nu
plaatsvindt. Demeter is daarin nu nog een uitzondering waar boeren waardegedreven werken, zoals een groot deel van de samenleving ook van ons
verwacht. Ronald spoort de biodynamische beweging aan z’n eigenheid te
behouden. Hij vond het een prachtig voorbeeld dat John Arink tijdens de
rondleiding vertelde zijn kazen niet aan een bepaalde groothandel te willen
gaan leveren ‘omdat het niet goed voelde’. John vertelde dan maar liever iets
minder te produceren, maar wel aan ketens waarmee hij zich echt verbonden
voelt.

John Arink geeft een rondleiding

Kerstboodschap van de voorzitter
Voorzitter Jan Schrijver hield een mooie kersttoespraak over de waarde van
‘authenticiteit en verbondenheid met de natuur’ naar aanleiding van een
zoektocht naar kerstversiering met zijn kleinzoon. Nadat de vogels alle besjes
uit de hulst hadden gegeten, ging hij voor het eerst naar tuincentrum ‘de Boet’
in Hoogwoud met zijn kleinzoon op zoek naar mooie takken ter versiering van
de winkel en het bedrijf. Hij kwam via een gigantische parkeerplaats in een
sfeer van nep en plastic verleidingen terecht. Jan kon uiteindelijk in een
uithoek nog een paar echte takken vinden en zijn kleinzoon naar de uitgang
loodsen zonder frutselaankopen, door hem gelukkig te maken met een paar
oliebollen met poedersuiker. Hij stak iedereen een hart onder de riem om op
deze prachtige boerderij met ‘echt’ voedsel en duurzame bouw van stro en
leem trouw te blijven aan onze waarden.
De poes zoekt het verbinde midden

Demeter-plein
BioBeurs 23 en 24
januari
Ook dit jaar kunt u weer een
code krijgen voor vrijkaarten
van de BioBeurs. Mail naar:
info@stichtingdemeter.nl en u
krijgt de code toegestuurd
waarmee u zich bij de
BioBeurs aan kunt melden.
Gemiddeld 2 kaarten per
bedrijf beschikbaar.
U gaat dan naar de volgende
site:
https://www.bio-beurs.nl/
Kies Ticket kopen 2019 en
volg verder de aanwijzingen.

Boerentroonrede Boer
Bart opening BioBeurs

Driejarige campagne ‘Bio, lekker voor je’
Bionext en Udea hebben een Europese subsidie gekregen voor een driejarige
campagne om promotie te maken voor biologische voeding. Hier worden
nadrukkelijk ook de keurmerken als herkenningstekens in meegenomen.
Stichting Demeter is partner geworden van dit project. Ons doel is puur om in
zoveel mogelijk uitingen te worden meegenomen en zo de bekendheid van
het Demeter keurmerk te vergroten.
De campagne “Bio lekker voor je’’ wil de waarden van biologisch zichtbaar en
relevant maken voor de grote groep mensen die zichzelf al fan van biologisch
noemt (19,6%). De hypothese is dat zij (veel) vaker voor biologisch zullen
kiezen, naarmate ze beter ervaren hoe goed biologisch en/of biodynamisch
past bij hun kijk op het leven.
Meer info: bert@stichtingdemeter.nl

Dit jaar opent de BioBeurs met
een boerentroonrede. De
noodzakelijke omslag in de
landbouw begint bij de boer
als verzorger van de aarde.
Toch wordt de stem van de
boer niet vaak gehoord. Dit
jaar starten we daarom met
wat wellicht een traditie zal
worden een rede van een
spraakmakende jonge boer en
zijn visie op een
toekomstbestendige
landbouw. Niet abstract, maar
vanuit de persoonlijke
ontwikkeling en het eigen
bedrijf. Dit jaar is dat Bartele
Holtrop , aspirant Demeter
licentiehouder en ook bekend
als Boer Bart. Hij zal worden
ingeleid door emeritus
hoogleraar en voorzitter van
de BioAcademy Edith
Lammerts van Bueren
Woensdag 23 januari
13.45 – 14.30 Hanzezaal

Demeter Weken
In nauwe samenwerking met de promo-commissie van de biologische
speciaalzaken organiseren we in de weken 12 en 13 (18-31 maart) Demeter
weken in de natuurvoedingswinkels. Het doel van de Demeter weken is om de
meerwaarde van Demeter voeding kenbaar te maken. De weken bevatten
twee elementen:
– Het barstensvol leven motto tot leven brengen voor kinderen en ouders;
– Demeter producten zijn in deze periode in de aanbieding
We brengen het verhaal tot leven met … een winkelsafari!
Kinderen van 4 t/m 10 jaar kunnen op safari in de winkel. Bij de kassa krijgen
ze een safari-kaart en vergrootglas (loep) om 7 bijzondere dieren in de
winkelschappen te spotten en te onderzoeken. Deze 7 dieren zijn gekoppeld
aan een productgroep en leggen de connectie tussen wat wij eten en de
biodiversiteit die een biodynamische boer op zijn land verwelkomt en
stimuleert bijvoorbeeld:
• Het kruidenrijke gras voor de melkkoeien kan groeien dankzij het
bodemleven.
• Graan voor brood kan groeien dankzij de lieveheersbeestjes die een
luizenplaag voorkomen.
• De appel is zo mooi gebleven dankzij de koolmezen die de rupsen
onder de duim houden.
De kennis die kinderen met de safari opdoen gaat over de verwondering voor
de natuur. Aan het eind van de speurtocht weten de kinderen dat het in en
boven de grond van een biodynamische boerderij barstensvol leven zit en dat
dit leven nodig is voor de productie van ons eigen voedsel. In de
communicatie worden volwassenen natuurlijk niet vergeten. Zo zullen er
acties komen rond Demeter producten.
Merkhouders die willen aanhaken, kunnen contact opnemen met hun
groothandel.

Collegiale Toetsing
Vanaf volgende editie krijgt
Collegiale Toetsing een vaste
rubriek in deze info. De vorig
jaar ontwikkelde poster werkt
goed en wordt vaak zichtbaar
opgehangen op de
boerderijen. Zoals hier op de
Kollebloem in Vlaanderen

Alternatieve inspecties
In 2017 zijn we een traject begonnen om te kijken naar de inspecties. Zo
hebben we in 2018 met een groep van 14 boeren onderzocht wat er zelf aan
bewijslast aangeleverd zou kunnen worden en wat voor onderdelen een
goede inspectie omvat. Daarnaast zijn we de opties van risico gerichte
inspecties verder gaan uitwerken. Inmiddels is dat traject voor 2018 afgerond
en hebben we een aantal conclusies geformuleerd:
-Het zelf aanleveren van gegevens via de inlogomgeving kan iets extra´s zijn in
jaren dat er geen inspectie plaats vindt, maar werkt alleen met stok achter de
deur. De informatie is niet voldoende om een compleet beeld te vormen van
een bedrijf en een oordeel te vellen.
- Meer uitwisseling tussen de CT begeleider en kantoor is positief en kan
versterkend werken. Het boeren onderling laten oordelen over wel/niet
Demeter waardig, is niet gewenst.
-Risico gerichte inspectie is een goede optie, maar moet verder uitgewerkt
met te onderscheiden groepen en wie in welke risicogroep valt. Hiervoor
moeten we dan toestemming van Demeter Internationaal krijgen, waarbij we
de CT kunnen meenemen als vervangend inspectiebezoek.
- We moeten inspecteren vanuit onze eigenheid, daar hoort een bekwame
inspecteur bij die kennis heeft van BD, de kwalitatieve inspectie. Gebruik
maken van getallen van andere keurmerken hierbij is positief en spaart tijd uit.
- Voor gerichte kwantitatieve controle is gebruik maken van Skal/CU zinvol
omdat ze al in de boeken kijken en de BD normen dan makkelijk kunnen
meenemen.
Voor 2019 gaan we verder met de ontwikkeling van de inspecties. Hierbij gaan
we een aantal inspecties laten uitvoeren door een groep ZZP’ers die goed op
de hoogte zijn van de biodynamische principes. Ook gaan we risico gerichte
inspecties verder uitwerken.

SKAL en RVO
Machtiging
We wachten nog op een paar
licentiehouders die bij
Stichting Skal en de RVO de
machtiging voor Stichting
Demeter moeten aanvinken.
Alle Landbouw Demeter
Licentiehouders hebben
daarover een mail gekregen
met aanwijzingen. Deze is
opnieuw op te vragen via
kantoor.

Vanuit de DVC
Bijlichten dieren
Voor kippen was er al de regel dat de daglengte in de stallen tot maximaal 14
uur mocht worden verlengd. Deze regel is nu doorgetrokken voor alle
diersoorten als ze op stal staan.
Textiel
Voor textiel zijn de normen uit het Demeter Internationaal handboek vertaalt
en goedgekeurd door de DVC. Deze zullen begin 2019 in het Nederlandse
handboek worden opgenomen
Paddenstoelen
De normen voor paddenstoelen zijn uit het Demeter Internationaal handboek
vertaalt, maar nog niet goedgekeurd door de DVC. Er zal nog verder over de
invulling gediscussieerd worden met name over het gebruikte substraat.

Vraag en Aanbod
Een melkveehouder in het
noorden van het land heeft
nog mest op de plaat liggen
die weg mag/moet.
Er zijn vaker veehouders die
hun mest niet kwijt kunnen
dus ben je op zoek naar mest
kijk eerst een bij een BD-boer.
Een oud BD boer zoekt
tijdelijke opvang voor 8
zoogkoeien bij voorkeur in het
noorden van het land.
Neem bij interesse contact op
met kantoor.

Vegetarische preparaten
Een paar BD boeren in Nederland maken gebruik van vegetarische compost
preparaten, de zogenaamde ‘Kieft methode’. Dit is echter niet zondermeer
toegestaan door Demeter. De DVC heeft er echter in toegestemd hier een
ontwikkelingstraject van te maken. Hiervoor is het van belang dat er een
duidelijke visie op papier komt rond deze preparaten en hoe ze zich
verhouden tot de klassieke preparaten. Bij deze de oproep aan gebruikers
en/of geïnteresseerden om hierin mee te denken. Hiervoor kun je contact
opnemen met kantoor (Susan)

Besluit DLC over X-ray
Naar aanleiding van de internationaal aangenomen motie dat het gebruik van
X-ray verboden is tenzij de Nationale organisatie (in Nederland de DLC) voor
het gebruik van X-ray voor detectie van vreemde delen (voedselveiligheid)
hiervoor een ontheffing verleent.
In het kader van een aanvraag voor een ontheffing heeft de DLC besloten dat:
1.
Het nemen van een finaal besluit op dit moment niet mogelijk is. Het is
niet bekend in hoeveel gevallen dit een probleem is.
2.
De DVC is na onderzoek en afweging tegen het gebruik van de X-ray
3.
Overweging van verplichte etikettering als eis in de toekomst.
Dit zal in afstemming met Demeter Internationaal gebeuren.
4.
Huidige gebruikers van X-ray worden gevraagd om dit te melden.
We gaan kijken naar een overgangssituatie totdat de DLC een definitief besluit
kan nemen. Deze overgangssituatie is niet langer als nodig maar maximaal 2
jaar. De DLC wil in Nederland het onderzoeken van alternatieven en effecten
stimuleren en er is ook nog verder onderzoek gaande waarvan de resultaten
invloed kunnen hebben op de definitieve besluitvorming.
Vragen of opmerkingen graag naar René Heusschen

“Een pijl kan alleen
afgeschoten worden
als je hem eerst achteruittrekt.
Als het leven je tegenhoudt of
een zware last aan je trekt,
dan sta je vaak op het punt
om gelanceerd te worden
naar iets buitengewoons.
Jij moet alleen de richting
bepalen.”

Pema Chödrön

Wij wensen al onze
licentiehouders en
relaties
Prettige feestdagen
en een goed begin
van het Nieuwe
Jaar.

Mutaties
Nieuwe Licentiehouders Handel & Verwerking
-

Hofweb winkel
SIGuRIDna laat rompertjes maken van Demeter katoen bij Sekem,
Egypte, die in Nederland op de markt worden gebracht.

Nieuwe Demeter Producten
-

Warmonderhofstede met Hofkaas
NaNa Bio BV met Carrot Puree
Boerderij Ruimzicht met echte kwark
AgroFair met Bananen
“Het Zonnelied” BV met Oliebollen gist en Oliebollen Desem
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