Licentiehouders-bijeenkomst
2 april afgelast
In verband met de corona crisis heeft ook Antropia haar deuren gesloten
en hebben wij moeten besluiten om de geplande bijeenkomst af te
gelasten. Er is nog geen nieuwe datum vastgesteld. Wij houden u op
de hoogte.

Invoering distributie voorwaarden voor handel
en verwerking per 1 april
Na een interactief proces van een paar jaar
worden op 1 april distributie voorwaarden
ingesteld voor verwerkers en handelaren.
Doel hiervan is het:

∞H
 et garanderen van kwalitatief juiste
communicatie voor de consument
∞T
 e zorgen dat Demeter producten als
kwaliteitsproducten worden gevoerd
∞H
 et stimuleren van billijke
verhoudingen in de handelsketen
∞T
 e zorgen dat de biodynamische
landbouw zich kan blijven
ontwikkelen

Op de laatste concept-versie die eind vorig
jaar naar alle licentiehouders is verstuurd
zijn nog een twaalftal gemotiveerde
reacties binnen gekomen. Als bureau zijn
we met deze licentiehouders in gesprek
gegaan.
 ede namens het bestuur willen we
M
iedereen heel hartelijk danken voor alle
commentaren en suggesties.
 et stuk is inmiddels geaccordeerd door
H
bestuur en commissies en wordt per
1 april ingevoerd. Voor de licentiehouders
zijn de voorwaarden hierbij in bijlage
meegestuurd.
 fgesproken is dat we ondertussen
A
in internationaal verband blijven
streven naar harmonisatie en dat we de
uitwerking van de nieuwe voorwaarden
– die ook in ons handboek worden
opgenomen – na een jaar evalueren.
 e distributievoorwaarden gelden vanaf
D
1 april voor nieuwe aanvragers. Bestaande
licentiehouders hebben tot maximaal
2 jaar de tijd om de voorwaarden te
implementeren.
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Waarheen leidt
het coronavirus
ons?
Voorwoord
Bert van Ruitenbeek
Directeur Stichting Demeter

Als tegengif voor de verhalen over
hamstergekte lees ik ‘de meeste mensen
deugen’ van Rutger Bregman. En Rutger
heeft gelijk, want naast een minderheid
van angstige toilet-papierverzamelaars,
blijken juist veel mensen zich nu van
hun beste kant te laten zien middels tal
van burgerinitiatieven om het leed voor
de meest kwetsbare mensen in onze
samenleving te verzachten.
In deze tijden van verwarring blijkt gelukkig
ook de NOS weer meer als serieuze nieuwsbron geraadpleegd te worden. De meesten
van ons omarmen de wetenschap en mensen
in uitvoerende beroepen die de vitale functies
van onze samenleving verzorgen, krijgen de
waardering die ze verdienen.
Overheden nemen in een recordtijd ongekende
maatregelen die zowaar tegen de nog altijd
heersende route van ongebreidelde groei en
globalisering ingaan. Terwijl een deel van de
samenleving hierdoor juist harder werkt dan
ooit - en daar zal een groot deel van onze
licentiehouders zich onder scharen is het voor anderen noodgedwongen ruimte
en tijd voor reflectie en bezinning. Het
consumentenvermaak ligt stil, we kunnen
niet op reis. Het leven vertraagt.
Het is inmiddels een cliché, maar ‘never
waste a crisis’. Nu zien we hoe kwetsbaar we
zijn en hoe belangrijk het is om bijvoorbeeld
sterker in te zetten op regionalisering van
onze voedselketens. Dierenarts en patholoog
van Erasmus MC Thijs Kuiken pleitte in de
Volkskrant voor reductie veestapel en een
drastische verandering van onze houding
ten opzichte van de natuur om het risico op
toekomstige pandemieën te verkleinen.
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In de Engelse krant de Guardian suggereren
wetenschappers een direct verband tussen
de instorting van onze ecosystemen en de
opkomst van nieuwe virussen.
De ongekende bedragen die nu vrijkomen
moeten nu wel de kant op van ’echte
onderliggende waarden’ die de uitdagingen
voor klimaat, biodiversiteit, landbouw, onderwijs en gezondheidszorg van ons vraagt. Wie
heeft echt steun nodig en waarvoor? Tot
hoeverre gaan we de luchtvaart steunen, of
alleen voorwaardelijk als ze toezeggingen doen
om zich aan de klimaatdoelen te houden?
Hetzelfde geldt voor de op fossiele brandstof
gedreven bloemenexport over de hele wereld?
Aan de bio-industrie? Zonder fundamentele
systeemveranderingen redden we het niet.
Komt er meer ruimte voor de associatieve
verbanden waar Rudolf Steiner over sprak?
Het corona virus is voor ontzettend veel
mensen een groot drama, maar het kan ons
ook helpen een noodzakelijke stap te zetten in
onze bewustwording. De samenwerking tussen
mensen en de bereidheid om elkaar te helpen
blijkt aanwezig bij het overgrote deel van onze
samenleving. Dat is gelukkig ook besmettelijk.
En dat is waar de biodynamische landbouw
ook voor staat, een levende landbouw-cultuur
met een verbonden keten waar me met ons
volle bewustzijn en met respect voor alles wat
leeft werken aan onze voedselvoorziening.
Iedereen sterkte de komende tijden. Meldt het
als we iets moeten weten of kunnen betekenen
vanuit ons keurmerk.

Bert van Ruitenbeek, directeur Stichting
Demeter
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@demeter_nl
Groene kool in de volle grond @warmonderhof
			#Demeter #levendebodem #vitalevoeding

Stichting Demeter wil zich verbinden met jong
publiek via Instagram
De internationale campagne 'You will grow' is door Stichting Demeter opgepakt
om een breder en jonger publiek te informeren en enthousiasmeren over de
kernwaarden van biodynamische landbouw en voeding. Om dit nieuwe publiek
te bereiken, zijn we naast Facebook ook met Instagram gestart. In de afgelopen
maand hebben we – door zelf personen en organisaties te gaan volgen – een
groep van ruim 500 volgers opgebouwd. De foto's die we plaatsen zijn positieve en
sfeervolle beelden uit het seizoen met luchtige teksten erbij. Per bericht plaatsen
we de relevante kernwaarden van Stichting Demeter met een hastag erbij, zoals
#biodiversiteit, #vitalevoeding of #landbouwvandetoekomst. De foto's worden
telkens door ruim 10% van onze volgers geliket.

@demeter_nl
Paddentrek naar de schone
sloten en vijvers van de
@noorderhoeve, maar dan een
kikker? #Demeter
#biodiversiteit
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UIT DE DVC

Verbod gebruik van Tracer
(Spinosad) bij biologische opkweek
van planten

Leestip: Groene genade
In vijftig persoonlijke verhalen leidt
Jan Graafland (Hoofdtuinier van
Weleda en vaste columnist voor het
blad van Natuurmonumenten) de

Indien er sprake is van biologische opkweek
van planten, dan is het gebruik van Tracer
(Spinosad) in de opkweek niet toegestaan.
Dit zal op korte termijn ook expliciet worden
vermeld in het handboek.

Ontwikkelingen Demeter
glastuinbouw
De Demeter glastuinders zijn de laatste hand
aan het leggen voor een ontwikkelingsplan
waarmee het mest- en middelengebruik
wordt verminderd. Tevens wordt
hierin energiegebruik en biodiversiteit
meegenomen. Ook is het Internationale
Standards Committee gekomen met een
conceptmotie voor de volgende Members
Assembly. De Demeter Voorwaarden
Commissie gaat op de volgende bijeenkomst
(indien Corona dat toelaat) op bezoek en in
gesprek om gezamenlijk stappen te zetten.
Wordt vervolgd.

lezer rond door zijn tuin en vertelt hij
bezield over de planten, de dieren,
opmerkelijke gebeurtenissen; alles
wat hem persoonlijk opvalt en raakt.
“De waarneming is misschien wel
het belangrijkste gereedschap van de
tuinier.” aldus de auteur.
Verwacht daarom geen praktische
tuingids, maar een boek vol anekdotes,
observaties, inzichten en wijze lessen.

Leden gezocht voor LNV
Community
Het ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit heeft de BDVereniging benaderd met de vraag of
we de BD boeren willen informeren

Bij vragen over bovenstaande punten
mail naar susan@stichtingdemeter.nl

over de LNV Community. LNV is op

Vernieuwing opzet handboek

en tuinders die willen meedenken

Het Engelstalige handboek van Demeter
Internationaal is onlangs naar het
Nederlands vertaald. Op dit moment zijn
Jan de Wit (landbouw voorwaarden) en René
Dijkstra (voorwaarden handel en verwerking)
de Nederlandse voorwaarden, die aanvullend
zijn in Nederland hierin het integreren.
Het is de bedoeling dat het aangepaste
handboek - uiteraard na goedkeuring door
de DVC - en voorzien van een positief advies
van de DLC volgend jaar wordt gepubliceerd.
We zoeken voor dit project nog een aantal
(expert) lezers die de door Jan en René
geïntegreerde voorwaarden willen meelezen
en van commentaar willen voorzien.

over actuele landbouwthema’s.

Vrijwilligers mogen zich melden bij
rene@stichtingdemeter.nl
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zoek naar veehouders, akkerbouwers

De LNV Community is een besloten
online onderzoeksplatform waarop
300 veehouders, akkerbouwers
en tuinders met elkaar én met het
ministerie van LNV in gesprek gaan
over actuele landbouwthema’s. De
opbrengst van deze gesprekken wordt
gebruikt om beleid van LNV beter te
laten aansluiten op de praktijk.

Meer informatie en de
mogelijkheid om je in te schrijven
vind je op www.lnvcommunity.nl
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GOEDKEURING VOOR NIEUWE
INTERNATIONALE STRUCTUUR

Biodynamic Federation Demeter
International
Tijdens de landbouw Tagung in Dornach
van begin februari is de nieuwe organisatiestructuur van Demeter goedgekeurd waarin
Demeter Internationaal in een breder
verband is opgegaan met de Internationale
BD beweging. Voormalig certificeerder
van ons bureau (en nog betrokken bij
Collegiale Toetsing) Petra Derkzen heeft een
belangrijke rol in dit proces gespeeld.
De officiële naam is van de koepel
waaronder wij opereren is nu Biodynamic
Federation Demeter International. Dit
proces moet leiden tot meer samenwerking
tussen alle geledingen die vanuit onderzoek
en verenigingswerk betrokken zijn bij
de BD landbouw waarvan Demeter het
internationale keurmerk is. Ook is het
bedoeld om tot een betere structuur voor
inspraak en democratie te komen. In een
volgende Demeter info zullen we hier nog
verder op ingaan. Ook over de gevolgen
voor het functioneren van onze Stichting
Demeter. Dit was ook gepland voor de
licentiehouders-bijeenkomst van 2 april
die nog tot nader datum wordt uitgesteld.

BioBeurs, You Will Grow en
doorschakelaars
Het lijkt door corona al weer een
eeuwigheid geleden, maar gelukkig konden
we tijdens de BioBeurs nog vrij rondlopen.
Ons gezamenlijke plein stond in het

teken van de Internationale campagne
You Will Grow. En die campagne is heel
goed ontvangen. Momenteel wordt er
aan de uitwerking hiervan gewerkt met
de winkelketens en andere betrokkenen.
Voorlopig staan de Demeter werken gepland
voor weken 40 en 41 maar omdat alle
acties momenteel gestopt zijn en deels
doorgeschoven is dat onder voorbehoud.
De workshops op de BioBeurs over
preparaten en doorschakelen naar
Demeter werden heel druk bezocht en de
doorschakelcursus is inmiddels afgerond.
Er is duidelijk sprake van een grotere
belangstelling voor Demeter dan
in voorgaande jaren.

Spuitpreparaten zorgen voor
verwarring
Onze boeren worden nog al eens
aangesproken op het moment dat ze
preparaten uitbrengen over het land.
Buitenstaanders denken soms dat dan
de gifspuit wordt gehanteerd. In sommige
gevallen kan dat in rechtstreekse
communicatie worden opgehelderd, maar
het lijkt ons toch goed om daar ook actief
over te communiceren. Mocht u goede
foto’s hebben van het uitbrengen van de
spuitpreparaten dan ontvangen we die
graag. Ook ervaringen hierover zijn welkom
zodat we dat in onze communicatie een
goede plek kunnen geven. Reacties mail
naar bert@stichtingdemeter.nl
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Diner van zaadvaste
pompoen op
Antropia
‘Een plant is geen machine,
maar een levend wezen’
Geanimeerde tafelgesprekken,
boeiende sprekers en heerlijke
pompoengerechten maakten het
Grote Familie Pompoen diner eind
januari tot een fantastische avond
voor de 40 gasten. Aanleiding was
een actie in de Odin winkels samen
met de Hofwebwinkel bij teelt van de
biodynamische familiepompoenen
van Warmonderhof tuinder Isabel
Duinisveld. Gerenommeerd kok Eric
van Veluwen toverde in Antropia
van amuse tot dessert hele bijzondere
pompoengerechten uit te keuken, van
crème brûlée, pompoenlolly, gegrilde
pompoen tot pompoenpoffertjes.

Na het voorgerecht vertelde Jan Velema,
oprichter van biologisch veredelingsbedrijf
Vitalis, over de ontwikkelingen binnen de
veredeling die hem zorgen baren. De plant
wordt steeds meer gezien als een machine
die geprogrammeerd kan worden. Hij bevat
een paar miljard base-paren, onderdelen van
het DNA, dus de bouwstenen van de erfelijke
eigenschappen. Planten bevatten zelfs veel
meer DNA-combinaties dan mensen. Een
plant wordt bijna gezien als een IPhone
met base-paren in plaats van megabytes.
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“Maar een plant is geen machine. Het is
een levend wezen. Als hij er niet meer
is, kun je hem nooit meer namaken,
ook al weet je precies uit welke baseparen hij bestond.”
Wat Jan verontrust, is dat steeds minder
bedrijven en dus steeds minder mensen
zich met veredeling bezig houden. “Door
jarenlang eenzijdig te selecteren, gaat de
voedingskwaliteit achteruit.” Eigenschappen
dreigen definitief te verdwijnen. Ook als een
zaadfirma veel sla-rassen op de lijst heeft
staan, is er sprake van eenzijdigheid en
ideeënarmoede. “Het komt allemaal uit één
koker. Het zijn liedjes van dezelfde zanger.”
Jan pleit voor een grotere diversiteit.
Daarom hoopt hij dat meer boeren weer
hun eigen zaden gaan telen. “Er zijn
meer eigenwijze mensen nodig.”
Over de tafels verspreid lagen familiepompoenen in allerlei vormen en maten. Na
het hoofdgerecht vertelde Isabel hoe
de pompoen zich door de jaren heen
ontwikkelt en welke keuzes ze maakt.
“Dit is een ugly”, zegt ze liefdevol, terwijl
ze een pompoen met veel wratten oppakt.
“Hij is ook lekker, maar hij schilt lastig.
Daarom ga is er niet meer door.” Een
ander, met een veel gladdere schil en een
kleine muts (een ronde welving aan de
onderkant) is haar favoriet. “Het mooie is
dat de pompoen door de jaren heen steeds
meer ‘eigen’ wordt. Je kunt hem herkennen
als ‘mijn pompoen’ en niet die van iemand
anders.”
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Heb je nog tips voor de teelt?, vroeg iemand met een moestuin. Isabel:

“Een plant heeft liefde nodig, maar niet dezelfde liefde
als een baby. Probeer die verschillen waar te nemen.
Als BD-boer ben je een waarnemer van levensprocessen.
Tijdens het schoffelen kun je je inbeelden hoe het gewas
er straks bij de oogst uit zal zien en hoe het smaakt.”

Oproep Toekomst Zaaien
en Open Dagen
Organiseren jullie een Open Dag?
Fantastisch, want mensen die het verhaal van de boer horen, het leven
op de boerderij ervaren en de sfeer proeven worden enthousiast voor
de biodynamische landbouw en zullen vaker voor Demeter producten
kiezen. Wij sturen jullie graag promotiematerialen toe, zoals folders,
spandoeken en Demeter Magazines. Ook willen we jullie Open Dagen
aankondigen via onze website en sociale media en geven we de data door
aan de winkelorganisaties. Dus laat de datum aan ons weten, zodra jullie
die gepland hebben, via een mail aan info@stichtingdemeter.nl

Willen jullie Toekomst Zaaien op jullie boerderij?
In oktober zaai je een (deel van een) perceel in met de hand, samen
met een groep consumenten. Het samen zaaien blijkt iedere keer een
prachtige sfeer op te leveren. De deelnemers voelen zich verbonden
met de boerderij. Net als bij een Open Dag is het belangrijk dat jullie
zelf publiciteit maken voor het Toekomst Zaaien in je eigen omgeving.
Stichting Demeter kondigt de data aan via haar kanalen en ook de
winkelorganisaties willen graag hun klanten uitnodigen bij het
Toekomst Zaaien. Wil je meedoen? Laat het ons weten!
Mail aan ellen@schrijfwinkel.nl
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COLOFON

MUTATIES

Bestuur Stichting Demeter

Nieuwe Aspiranten Landbouw
• Veldkleur en Bio bij Bernt is aspirant
licentiehouder
• Horaholm Maatschap Westers is aspirant
• D.C.C. Schrauwen is aspirant

Voorzitter Jan Schrijver, BD-tuinder in Sint Maarten
Penningmeester Rudi Gerding, Natuurvoedingswinkelier in Zeist
Erwin Crombags, Kwaliteitsmanager Zuiver Zuivel bij
Weerribben Zuivel BV | Ronald van Marlen, Eigenaar
NaNa Bio Bv en Timeli; Oprichter Organic Business
Leadership Academy | Elze Lia Visser-Westerweele,
BD-fruitteler in Ingen (Gld) | Daniël Povel, Directeur
Triodos Investment, Triodos Bank
Toehoorders Luc Ambagts en Maria Inckmann
(BD Vereniging)

Bureau Stichting Demeter
Bert van Ruitenbeek: Directeur en PR zaken
Susan van ’t Riet: Certificering Landbouw
René Heusschen: Certificering Handel en Verwerking
Joke Doorschodt: Secretariaat en Financiële
administratie

Nieuwe Licentiehouders Handel &
Verwerking
• De Woeste Grond uit Sellingen met de
verwerking van Demeter kippen en hanen
vlees. En het vervaardigen van Demeter
bouillons.
• H.A. Schoutentransport, met opslag van
bio-producten zoals suiker en cacao
• Schulp Vruchtensappen, perst fruit tot
100% puur sap
•Oud Reuchlin & Boelen met handel in
Demeter wijnen
• Organic Goatmilk Coöperatie die
55 geiten bedrijven bundelen

Demeter Voorwaarden Commissie (DVC)
Voorzitter René Dijkstra, Adviseur bedrijfsprocessen
Jan de Wit, Senior Onderzoeker Duurzame
Veehouderij, Markt & Economie
Martijn Schieman, BD-akkerbouwer | Huib Bor, BDmelkveehouder | Marion Schoenmakers, Projectleider
Collegiale Keten | Jan Weijsenveld, BD-tuinder
Het Groene Weten | Gerdien Kleijer, Management &
Advies rondom landbouw, voeding en gezondheid |
Christianne de Kort, Medewerker kwaliteit bij Udea

Demeter Licentie Commissie (DLC)
Voorzitter Peter Jacobs, Zelfstandig ondernemer
en werkzaam bij Zonnemaire Biol. Bakkerij Ad van
der Westen BV
Yuri Blanken, Directeur Drentse AA zuivel | Jaap
de Vries, Beleidsmedewerker bij KCB en voormalig
directeur SKAL | Digni van den Dries, BD-akkerbouwer
| Hilly Speelman, BD-boerin Pluimveebedrijf
Boerveenshof | Piet Korstanje, Internationale
Vakgroep BD-fruitteelt | Trista Roodbol, BDmelkveehouder bij Kaasboerderij Noorderlicht

Collegiale Toetsing en Cursussen
Petra Derkzen, Coördinatie Collegiale Toetsing
Leen Janmaat, Coördinatie cursussen omschakeling
en voedingskwaliteit en sectorontwikkeling
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Nieuwe Demeter Producten
• Machandel met linzen (in tomatenpuree)
• Nieuwe Band met kapucijners en
havermout
Opzeggingen Demeter licenties
• Boer Bart vanwege het hoornloos willen
houden van vee
•LiBo BV uit Mierlo is gestopt wegens
faillissement.
• Ruimzicht uit Scherpenzeel i.v.m.
pensionering en overdracht naar opvolger
• Wilhelminahoeve stopt in 2020 als bedrijf
tot nieuwe pachter is gevonden, grond
blijft BD via pacht andere licentiehouder.

Contact Stichting Demeter
Stichting Demeter
Diederichslaan 25 d
3971 PA Driebergen
T: 0343-522355
E: info@stichtingdemeter.nl
W: www.stichtingdemeter.nl
IBAN:NL06.TRIO.0212480758
KvK: 30172436

