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Areaal biodynamische landbouw in tien jaar met
81% toegenomen
Demeter Monitor 2021/2022
Het areaal biodynamische landbouw is berekend over de afgelopen tien jaar met 81% gestegen
van 5150 tot 9340 hectare. Dat is 11,2 % van het totale biologisch areaal in Nederland. Het
aantal biodynamische bedrijven (inclusief omschakelende bedrijven) nam in dezelfde periode
toe van 120 naar 155 . De gemiddelde bedrijfsgrootte nam toe van 44,9 ha in 2011 tot 60,3 ha.
Wereldwijd zijn er 7050 Demeter gecertificeerde boerderijen op 227.000 ha in 65 landen.
De handelsomzet is in twee jaar – mede onder invloed van corona - met 40% gestegen van 39
naar 54 miljoen. De cijfers voor deze Monitor lopen echter tot 1 januari 2022 en we weten
inmiddels dat de gevolgen van gestegen voedselprijzen en koopkrachtverlies ook effecten heeft
op de verkopen van biologische en biodynamische producten.
Dit blijkt uit de nieuwe Demeter Monitor 2021/2022 waarover we vandaag een persbericht
hebben verstuurd. Voor het volledige persbericht en een link naar de volledige Demeter Monitor

Uit de Demeter Voorwaarden Commissie
Internationale moties
Alle uiteindelijk ingediende moties over wijzigingen in de voorwaarden zijn met een ruime
meerderheid aangenomen. In de volgende Demeter-info zult u over de inhoudelijke wijzigingen
in detail worden geinformeerd. Op dit moment is het Internationale handboek waarin de

wijzigingen eerst worden verwerkt nog in concept.
Toch staan er een aantal belangrijke aanpassingen / toevoegingen op het programma. In
Nederland zullen deze wijzigingen voor 01-07-2023 worden geïmplementeerd en voor het eerst
worden gecontroleerd in 2024.
Het betreft ondermeer:
1) Het verplicht worden van een afvalmanagementsysteem en een watermanagementsysteem
indien er gebruik wordt gemaakt van grondwater of oppervlaktewater voor irrigatie.
2) Een aparte norm (standaard) voor “sociaal management”. Deze norm zal nog worden
uitgewerkt en geïmplementeerd in de Nederlandse voorwaarden. In 2023 zullen hiervoor de
eerste stappen worden gezet. Indien er mensen zijn hierin interesse hebben en mee willen
werken aan deze verdere uitwerking dan graag bij ons melden.
3) Aanpassing van de bijenstandaard. Deze heeft in Nederland nauwelijks relevantie omdat in
Nederland biologische bijenhouderij slechts in incidenteel geval mogelijk is.
4) Een aanvulling (verduidelijking) op de conversieperiodes om Demeter licentiehouder en/of
dieren/gronden om te schakelen.
Aanmelding voor de DVC
De Voorwaarden Commissie is nog op zoek naar een lid met expertise en ervaring in
verwerkingsprocessen en handel. We vergaderen ca 4x per jaar en daar komt per vergadering
een aantal uur voorbereiding bij. Je krijgt te maken met zeer uiteenlopende thema’s betreffende
Demeter normen, principes en praktijk. We willen juist nog iemand die als licentoehouder
ervaring heeft met verwerkingsprocessen.

DEMETER WEKEN : Meer impact met aankoop
biodynamische voeding
Vanaf 3 oktober start in de biologische winkels een campagne
van twee weken om klanten bewust te maken van de
positieve impact van de aankoop van Demeter producten.
Kort gezegd is onze boodschap: de meest directe positieve
impuls en steun voor biodynamisch werkende boeren is een
aankoop van een product van Demeter kwaliteit. Hiermee
steunt u onze boeren en tuinders en koopt u producten vol
levenskracht die bijdragen aan onze biodiversiteit,
dierenwelzijn, waterkwaliteit, bodemvruchtbaarheid ofwel onze
gezamenlijke toekomst.
Dat doen we met posters, schapkaarten en mooie
aanbiedingen van producten van Demeter kwaliteit door de
merkhouders. Er verschijnt ook nog een Demeter magazine.
Deze campagne komt voort uit een samenwerking van
Stichting Demeter me de Bio winkelvereniging. Bestelling van
materialen loopt via de groothandels Odin en Udea. Er is ook
een e-learning programma over de impact van Demeter
beschikbaar via de Bioacademy.
Meer informatie: bert@stichtingdemeter.nl
Biodynamische boeren en tuinders voldoen aan een aantal
aanvullende voorwaarden boven de Europees vastgestelde
biologische normen. Zo is minimaal 10% van het areaal
ingericht om biodiversiteit te ondersteunen en mag er veel
minder stikstof worden bemest (slechts 112 kilo stikstof per

hectare tegenover 170 kilo stikstof in de biologische
landbouw). Een overzicht van de belangrijkste verschillen
tussen biologisch en biodynamisch is via deze link te lezen.
Biodynamische producten zijn herkenbaar aan het Demeter
keurmerk.

Uit de Demeter Licentie Commissie
Extra oplettendheid gevraagd voor CMS kool en witlof uitgangsmateriaal
De zaden van bepaalde kool- en witlofsoorten worden vermeerderd met behulp van mannelijke
onvruchtbaarheid door middel van Cytoplasmatische Mannelijke Steriliteit (CMS). De
eigenschap Cytoplasmatische Mannelijke Steriliteit (CMS) komt bij enkele soorten, zoals radijs,
van nature voor. Deze radijs eigenschap kan met behulp van protoplastfusie worden
overgebracht in koolsoorten en witlof. Dat gebeurt door middel van fusie van twee celkernen
(protoplasma of cytoplasma celfusietechnieken (PPF)) in het laboratorium.
Sinds 2004 is het gebruik van PPF-hybriden op Demeter-bedrijven wereldwijd verboden omdat
soort- of kruising barrières worden overschreden en Cytoplasmatische Mannelijke Steriliteit
(CMS) wordt ingebracht. Op biologische bedrijven zijn deze PPF-hybriden wel toegestaan,
waardoor Demeter bedrijven het risico lopen om met biologisch plant- en zaadgoed CMS
hybriden op hun bedrijf te brengen.
Het vraagt dus extra alertheid om ervoor te zorgen dat je het juiste uitgangsmateriaal krijgt,
want als teler blijf je verantwoordelijk. Bespreek het van tevoren met je leverancier, en check
altijd de geleverde rassen met de CMS-positive list. Dit is een uitgebreide lijst van kool- en

witlofsoorten die CMS vrij zijn, en dus zijn toegestaan. Deze lijst wordt jaarlijks herzien en op
onze website gepubliceerd.

Vernieuwde werkwijze Loon &
Contractverwererkers met ingang van 2023
Vanaf volgend jaar zullen alle loon- en contractverwerkers vanuit het bureau een conformiteitsverklaring krijgen met een geldigheidsduur. Deze komt in aanvulling van de bestaande loon- /
contractverwerkings-overeenkomst. De belangrijkste redenen zijn dat de huidige gegevens
waaronder contactpersonen, etc niet altijd up-to-date en compleet zijn waardoor het maken van
afspraken met inspecties etc niet efficiënt is en omdat het belangrijk is dat volledig duidelijk is
welke loon- en contractverwerkers voor welke scope (welke processtappen en handelingen)
mogen uitvoeren voor licentiehouders. Tevens wordt er een einddatum benoemd op de
conformiteitsverklaring. Voor deze datum, wordt de conformiteitsverklaring vernieuwd, op basis
van de (inspectie-)gegevens.
Tevens dient elke licentiehouder loon- en contractverwerkers tijdig aan te melden zodat er ook
een initiëel bedrijfsbezoek kan plaatsvinden, indien dit aan de orde is.
Let op dat vanaf volgend jaar zonder conformiteitsverklaring er geen uitbestede productie mag
plaats vinden. Afwijkingen op het ontbreken hiervan zullen vanaf 01-04-2023 worden
uitgedeeld.

Schoonmaak-en reinigingsmiddelen
Het gebruik van schoonmaak- en reinigingsmiddelen is een punt waar tijdens de inspectie nogal
wat potentiële afwijkingen naar voren komen. Dit geldt voor zowel landbouw als ook handel en
verwerking. Zie paragraaf 5.5 van het handboek om na te gaan welke stoffen bij Demeter
verboden zijn . We zijn nog bezig met een inventarisatie en hebben in sommige gevallen een
voorlopige en tijdelijke ontheffing verleend voor bv. het gebruik van actief chloor. Maar aan deze
ontheffing worden stringente voorwaarden gesteld en dient de licentiehouder aan te tonen dat
gebruik noodzakelijk is vanuit wettelijk (bv. actief chloor in slachterijen) of ander kader.
Vanuit Nederland zullen we begin volgend jaar het gesprek aangaan met Demeter
Internationaal over de mogelijkheid om in specifieke gevallen ontheffing onz=der stringente
voorwaarden te verlenen. Indien u zelf evt. nog een middel gebruikt die op de lijst staat met
verboden middelen en dit is nog niet bekend of er is geen ontheffing verleend dan graag contact
opnemen om ons beeld totaal te maken.

Mutaties
Nieuwe Licentiehouders Landbouw
Giessen Bio met een akkerbouwbedrijf

Nieuwe Licentiehouders Handel & Verwerking
Craft Dairy VOF
Harvest House BV verzorgt handel in vruchtgroenten
Paracom BV als verdeler van fruit en groentensappen van Voelkel in België

Nieuwe Demeter Producten
De Vijfsprong met acidophilusmelk, halfvollemelk, jonge kaas, en kefir
NaNa Bio BV met meloen puree
Odin groothandel, met zuurkool naturel en kruiden
't Leeuweriksveld met blauwe bessen
Wijngaard Dassemus met ceci n'est pas un orange, Wilde Rosé, Wilde Witte, Chardonnay,
Pinot Noir wijnen
Zorgboerderij Naoberhoeve met boter

Opzeggingen Demeter licenties
De Nieuwe Hof
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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.

