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Demeter info nummer 90/ juli 2022

Steeds meer steun voor Groenboerenplan
 
Sinds de overhandiging van het Groenboerenplan op 6 juli jl. groeit de aandacht en steun.
Inmiddels hebben meer dan 5000 mensen via  Groenboerenplan  het plan onderschreven,
waaronder 700 organisaties. En deze steun groeit nog met de dag. De samenwerkende
boerenorganisaties die het plan hebben ingediend werken nu samen verder aan hoe ze deze
steun zichtbaar kunnen maken en verzilveren en invloed op het landelijk en provinciaal beleid
kunnen uitoefenen. De duidelijk uitgesproken steun van met name Minister Van der Wal
(zie www.biojournaal) is aanknopingspunt om aan tafel te komen op nationaal en regionaal
niveau. Daarover zullen we jullie verder op de hoogte houden. 
 
Onze biodynamische boeren waren de afgelopen maand vaak in het nieuws, de belangstelling
van de media is na de enorme aandacht voor de boerenprotesten inmiddels deels verplaatst
naar reportages over hoe het anders kan. Jaring Brunia, Gerjo Koskamp, John Arink, Tineke
van den Berg, Welmoed Deinum, allemaal zijn ze inmiddels onder de noemer biodynamische
boer te zien of te horen geweest op radio en televisie. Dat is een groot compliment waard,
omdat ze het deden tijdens de oogsttijd, en omdat ze naast positieve reacties via social media
ook te maken krijgen met zeer negatieve reacties .

javascript:;
https://www.stichtingdemeter.nl/uploads/groenboerenplan-6-juli-2022-def.6a0005.pdf
https://www.biojournaal.nl/article/9442645/minister-van-der-wal-omarmt-ons-groenboerenplan-en-was-heel-duidelijk-het-systeem-is-op/
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Bert van Ruitenbeek, directeur Stichting Demeter en initiatiefnemer voor dit plan, overhandigt
het groenboerenplan aan beide Ministers van LNV samen en namens de ondersteunende
organisaties. Vanuit het Biohuis was biologisch melkveehouder Arie van den Berg bij de
overhandiging aanwezig en vanuit de biodynamische boeren onze voorzitter Tineke van den
Berg en dochter Roos Saat.  

Bijeenkomst voor Demeter melkveehouders
30 september, Warmonderhof, Dronten 11.30- 15.00 
 
Graag nodigen we al onze melkveehouders uit over de toekomst van de Demeter zuivel. Kalfjes
bij de Koe (KbK) staat weliswaar centraal, maar in deze turbulente tijden willen we ook ruimte
bieden voor een wat bredere  uitwisseling over de toekomst van Demeter zuivel. Waar staan we
en waar willen we heen? 
 
We zoeken naar een open dialoog vanuit ieders opgedane ervaringen en antwoorden op de
volgende vragen? 
Is KbK vooral een wens van consumenten die sowieso weinig /geen dierlijk (Demeter)-product
kopen of daadwerkelijk een bijdrage aan welzijn van de kalveren en een  impuls voor marktgroei
in een periode dat de omzetten stagneren en de prijzen onder druk staan? 
Zo ja, hoe gaat het er economisch uitzien? Compensatie via melk-premium alleen? Hoe hoog
moet deze dan zijn (afhankelijk van welke norm gehanteerd gaat worden) Hoe kunnen we
tegelijk de Demeter-rundvleesmarkt verbeteren en meer in brede zin kijken naar welzijn
kalveren? 
 
Stichting Demeter en specifiek de DVC gaat graag met melkveehouders in gesprek om de
kansen en beperkingen met elkaar te bespreken.  We willen de bijeenkomst ook gebruiken om
tot procesafspraken te komen. Hoeveel tijd hebben we nodig om tot conclusies te komen voor
eventuele aanvullende normen en welke vragen moeten daarvoor nog worden beantwoord. 
 
Naast uitgebreide uitwisseling van ervaringen en discussie o.a. bijdragen van Jan de Wit over
afwegingen normering KbK als maatschappelijke wens, kansen & beperkingen voor
implementatie (CT) en effect op kostprijs (melkprijs). Berend Steenbergen over de prijs van
Demeter zuivel en Hanneke van Ormondt, Caring Farmers. Ze geeft overzicht van
onderzoeksresultaten van KbK in diverse stalsystemen, welke normen onder Beter Leven
gehanteerd gaan worden,  kennisuitwisseling en nieuwe initiatieven om kbK melk te vermarkten. 
            
Verder met leden DVC, Leen Janmaat en bureau Stichting Demeter 
 
Aanmelding: landbouw@stichtingdemeter.nl

https://stichtingdemeter.nl/
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Demeter Licentie Commissie (DLC)
Interne accreditatie audit door Biodynamic Federation Demeter International 
 
Begin juni is er een twee-daagse audit geweest door Sebastian Fuchs en Albrecht Benzing van
het Accreditation Committee. Gedurende twee dagen is er gekeken naar het functioneren van
de processen zoals: 
- het vaststellen van de Demeter voorwaarden in lijn met de internationale voorwaarden 
- afhandelen aanvraag van een Demeter licentie 
- het plannen en uitvoeren van inspecteren en certificeren, 
- afhandelen ontheffingen en afwijkingen 
- het registreren van gegevens en het afhandelen vragen en klachten 
Tevens is gekeken naar de organisatie en de besluitvormings- en overlegstructuur.
 
De normen (vastgelegd in Standard Orders) voor deze audit zijn interne regels die Demeter
heeft afgesproken en vastgelegd op basis van de strenge Accreditatienorm ISO 17065 
 
Tijdens de terugkoppeling van de auditoren is Demeter gecomplimenteerd met de wijze waarop
wij onze processen hebben ingericht. Dit is ruim voldoende en de ondersteunende database
werkt praktisch en goed. We waren het eerste land in deze audit-ronde zonder grote significante
afwijkingen. 
Maar ook wij hebben een aantal verbeterpunten die we de komende tijd zullen oppakken. 
 
De belangrijkste opmerkingen en aanbevelingen : 
 
1. Het structureren van de werkwijzen in een gedocumenteerd en up-to-date kwaliteitssysteem. 
De procedures zijn er bijna allemaal, maar ze vormen niet een samenhangend geheel dat goed
onderhoudbaar is. Dit was bekend maar gezien de geringe bezetting hebben we dit niet
geprioriteerd. We zien het belang en nu de landbouwcertificering weer op sterkte is zullen we
deze klus aanpakken en klaren. Dit heeft ook voordelen bij de overdraagbaarheid en
transparantie van de werkwijzen intern. 
 
2. Het voorzien van loon- en contractverwerkers van een conformiteitsverklaring met een
“houdbaarheidsdatum”.  
Op dit moment is het voldoende als een contract- of loonverwerkersovereenkomst afsluit met de
licentiehouder en deze geregistreerd is bij Demeter. 
Om dit goed te structureren gaan we ervoor zorgen dat de contractverwerker een
conformiteitsverklaring krijgt met een geldigheidsduur. Dat kan soms een jaar zijn maar ook
maximaal vijf jaar.  
Tevens vindt er vooraf een besluit plaats door de certificeerder of er een initiële inspectie dient
plaats te vinden. Dit vind nu sporadisch plaats. 
De voorgestelde werkwijze zal insSeptember door de DLC worden behandeld en worden
geaccordeerd.
 
3. Het oplossen van een openstaande afwijking betreffende volledige omschakeling van de
boerderij (een licentiehouder). Hiervoor zijn er 2 oplossingsrichtingen die verder worden
verkend, waarna voor een van de richtingen zal worden gekozen. 
 
Ook gaven de auditors aan dat Demeter Nederland zorgvuldig maar soms ook (te) streng kijkt
naar sommige situaties. Het gebruik maken van de bestaande mogelijkheden om ontheffingen
aan te vragen (bij internationaal) of zelf te verlenen in situaties waar dit expliciet geregeld is. Dit
nemen we mee in de beoordeling van situaties. 
 
Kortom het is ook voor kantoor belangrijk dat dit plaatsvindt en dat we er ook vanuit kunnen
gaan dat Demeter producten waar ze ook geproduceerd worden voldoen aan de Internationaal
vastgestelde voorwaarden. Wij danken de auditors voor hun bijdrage aan de verdere
ontwikkeling van Stichting Demeter en de licentiehouders. 
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Verwelkoming nieuw DVC lid, Johan Verheye 
 
We verwelkomen Johan Verheye als nieuw DVC lid. Johan is
recent gestopt als ondernemer bij Warmonderhof, waar hij als 
melkveehouder en later ook akkerbouw actief was. 
Johan vond het werken met leerlingen  leuk en leerzaam. Hij
heeft zelf ook de opleiding Warmonderhof gedaan en
daarvoor een tijd gewerkt in het buitenland (Zwitserland en
Nieuw Zeeland) waarbij hij ook het vak van kaas maken heeft
geleerd. Tevens heeft hij ervaring op en met werken op ‘n
zorgboerderij. 
Op dit moment is hij begonnen als treinmachinist maar hij is

van plan om in de toekomst een eigen boerderij (melkvee) te runnen.

Bij vragen : rene@stichtingdemeter.nl 
 

Demeter Voorwaarden Commissie (DVC)

Biodynamic Federation Demeter Internationaal
Tijdens de online extra Members Assembly zijn een aantal voorgestelde veranderingen in de
voorwaarden besproken. 
 
Voor landbouw zijn de belangrijkste moties: 
 
Vernieuwing van de bijen – standaard  
 
Een internationale werkgroep, waar namens Nederland Jos Willemse aan heeft deelgenomen,
heeft tijdens een aantal bijeenkomsten de voorwaarden aangepast en daar moties voor
ingediend. 
Hoe zien we de “bij” bij Demeter.? Scherp gesteld : 
Is is de bij alleen een onderdeel van de landbouwcultuur of is het ook een bedrijfsmatige
activiteit (honing) waar bedrijven en mensen mede van afhankelijk zijn? 
Beide visies leiden tot andere voorwaarden. 
De Demeter Voorwaarden Commissie (Nederland) heeft besloten om volgend jaar een verdere
visie te ontwikkelen voor bijen op BD-bedrijven. 
 
Watermanagement 
 
Water wordt steeds schaarser en daarom een steeds belangrijker aandachtspunt. Indien
irrigatiewater wordt gebruikt, anders dan regenwater, dan gaan er in sommige gevallen eisen
gesteld worden aan watermanagement. 
 
En voor handel en verwerking zijn de belangrijkste vernieuwde voorwaarden voor de
categorieën gedestilleerde dranken en fruitwijnen. Omdat wij (nog) geen Demeter sterke drank
en fruitwijn hebben in Nederland hebben deze aanpassingen weinig impact. 
 
Sociale minimumvoorwaarden voor alle licentiehouders 
 
Het heetste hangijzer is de invoering van sociale voorwaarden. Hier is een uitgebreide
standaard voor opgesteld. Iedereen erkent dat dit belangrijk is, maar de situatie is per land
verschillend. Daarom wordt een landelijke risicobeoordeling straks onderdeel van de aanpak om
te bepalen wie of wat wordt geïnspecteerd. Zodra duidelijk is wat er precies wordt aangenomen
dan zullen we dit direct communiceren en uitwerken voor Nederland. Hiervoor willen we graag
een werkgroep opzetten, en we nodigen experts of geïnteresseerden van harte uit om zich
hiervoor te melden. 

mailto:rene@stichtingdemeter.nl
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De jaarlijkse bijeenkomst van bestuur, commissieleden en
bureau vond dit jaar plaats bij de Zonneboog van Martijn en
Moniek Schieman. We kregen  een rondleiding op dit
prachtige biodynamische bedrijf van 250 hectare met
akkerbouw en zoogkoeien. Naast vergaderingen van DVC,
DLC en bestuur en een heerlijke gezamenlijke maaltijd van
producten van de boerderij,  was er een gezamenlijke
uitwisseling over onze rol in de stikstofcrisis en de
marktvooruitzichten voor Demeter. De biodynamische

landbouw komt steeds nadrukkelijker in beeld. Hoe gaan we dat verzilveren? Afgesproken werd
dat zowel voor lobbywerk vanuit het Groenboerenplan als marktontwikkeling een actieve rol
voor het bureau is weggelegd.

 
In het najaar worden jullie over alle aangenomen moties verder geïnformeerd. Voor navraag of
meer informatie: rene@stichtingdemeter.nl

Nieuw lid gevraagd voor DVC
Dit jaar heeft Marion Schoenmakers na 10 jaar afscheid genomen van de DVC en we zijn op
zoek naar een vervanger (m/v). Werk je voor een Demeter verwerkingsbedrijf of evt handel met
kennis van product en verwerking dan is dit wellicht iets voor jou. 
Heb je verstand van biodynamische voeding, producten en/of processen en wil je je kennis
verdiepen en inbrengen dan hebben we een mooie plek in een commissie met interessante en
bevlogen mensen. Er zijn ca. 5 vergaderingen per jaar en een vergadering kost je inclusief
voorbereiding minimaal een dagdeel. De Demeter commissies zijn vrijwilligers. Wel is een
reiskostenvergoeding beschikbaar. 
Voor meer informatie : rene@stichtingdemeter.nl (mob:06-48494509) of Rene Dijkstra
(rdijkstra68@gmail.com)

Onderzoek naar insleep residuen
We zijn momenteel bezig met het inrichten van een onderzoek naar het identificeren van
gebruikte medicijnen, anti-vliegenmiddelen en ongediertebestrijdingsmiddelen op Demeter
landbouwbedrijven. Het doel hiervan is het in kaart brengen van deze middelen en het
bijkomende risico op contaminatie in het bedrijf en in producten. Ben je geïnteresseerd om deel
te nemen aan dit onderzoek als Demeter-boer? Voor de duidelijkheid, het gaat voor dit
onderzoek eerst alleen om kennisverwerving, geen inspecties.  Laat het ons weten door contact
op te nemen via info@stichtingdemeter.nl of 0343-522355.

Facturatie
Facturen voor landbouw zijn in juni verstuurd. Voor de handel en verwerking zijn eind mei
verrekeningsfacturen verstuurd over het jaar 2021. De prognoses voor 2022 zijn reeds in
januari/februari in rekening gebracht en worden in juni 2023 verrekend. Dank voor het
doorgeven van de omzet gegevens. Van slechts enkele bedrijven verwachten we nog een
reactie. 

Demeter weken: Vergroot je impact met Demeter
De Demeter weken die starten op 3 oktober in de biologische winkels worden ingezet om de
extra impact die keuzes voor Demeter producten hebben op het gebied van biodiversiteit,
dierenwelzijn en voedselkwaliteit onder de aandacht te brengen. Er komt een e -learning voor
winkelmedewerkers om te zorgen dat de actieweken goed worden begrepen en gedragen. Er
komen Demeter schapkaarten in de winkels en speciale acties met Demeter producten.

mailto:rene@stichtingdemeter.nl
mailto:rene@stichtingdemeter.nl
https://gmail.com/
mailto:info@stichtingdemeter.nl
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Ahimsa de rustende koe is na een periode op de Vijfsprong
nu op landgoed de Reehorst (naast station Driebergen/Zeist)
neergestreken. Op de foto Eric van Veluwen van
congrescentrum Antropia bij Ahimsa die tussen Antropia en
het Triodos hoofdkantoor te vinden is. Het park is vrij
toegankelijk. Ahimsa blijft hier tot eind september. Een mooie
gelegenheid voor een bezoek of bijeenkomst. Info
bert@stichtingdemeter.nl 
.

De velbordjes waarmee onze bedrijven kunnen laten zien dat
ze biodynamisch werken onder Demeter keurmerk worden
overal enthousiast ontvangen, zoals hier bij de familie
Brandsma van Brandsma's Plaets in Bolsward. De opvolging
is al bijna geregeld zo te zien.  
 
 
 
De mail adressen voor onze certificeerders landbouw Matty
Vink en Rixt Derks zijn samengevoegd onder
landbouw@stichtingdemeter.nl  
wilt u één van hen bereiken mail dan naar bovenstaand mail
adres. 

Vergroot je impact met Demeter wordt de slogan, mogelijk in combinatie met No soil, no food! .
Stichting Demeter ontwikkelt deze promotieacties samen met de Bio winkelvereniging.

Mutaties
Nieuwe Aspiranten Landbouw
AkkerRijk akkerbouwbedrijf in Flevoland
Maatschap Quist akkerbouw bedrijf in Zeeland 

Nieuwe Licentiehouders Landbouw 
Saalland met een akkerbouwbedrijf in Flevoland 
HJ. Smith met een akkerbouwbedrijf in Groningen

Nieuwe Licentiehouders Handel & Verwerking
Aanvraag Craft Dairy vof, van Yuri Blanken en 2e Exlo:ermond met verwerking van koe en
geitenmelk

Nieuwe Demeter Producten
De Noorderhoeve met Hangop appel-peer en hangop met kers
Maatschap van Nieuwenhuyzen met hamburger, saucijzen, shoarma en worst
Wijngoed de Vallei met Chardonnay en Pinot Noir
Eleadora SRL BV handel in Kalamata groene olijven ontpit, met pit en zwarte olijven ontpit
NaNa Bio bv met meloen puree
Udea BV met yoghurt bosbessen, frambozen, mango, naturel en stracciatella

Opzeggingen Demeter licenties 
Noble-House NV 
Zonnegoed 
LONK-LOT 

mailto:bert@stichtingdemeter.nl
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Facebook Instagram Website

 

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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