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Een extra uitgebreide Demeter info deze zomer.
Met belangrijke informatie over normdiscussies zoals gevoerd tijdens de internationale
Members Assembly.
De aankondiging en mogelijkheid tot inschrijving van een zeer relevant klimaatcongres en info
over de komende Demeter weken en bestuurswisselingen.

Members Assembly over balans tussen groei en
ontwikkeling
Van 21 t/m 24 juni hebben we als Stichting Demeter (als member country) actief deelgenomen
aan de jaarlijkse Members Assembly (MA) van de Biodynamic Federation Demeter International
(BFDI) die voor het tweede jaar in successie online werd gehouden.
Met een steeds zichtbaarder en actiever deelname van landen die biodynamische landbouw
ontwikkelen als alternatief voor de chemie-landbouw voor kleine boeren- zoals India en veel
Zuid-Amerikaanse landen- komt er een andere dynamiek in de beweging. Dit vraagt ook om
alternatieve controlesystemen, waar nu mee wordt geëxperimenteerd.
Waar het in landen als Nederland en Duitsland vaak gaat over markt en handel en de eigen
afzetmarkt, gaat het in landen zonder echte binnenlandse Demeter afzet, veel meer over
bescherming van een boerencultuur en mogelijkheden voor export.
Om een evenwicht te vinden tussen groei en ontwikkeling wordt als één van de grootste
uitdagingen van onze beweging gezien. Zo is BFDI qua licentie-inkomsten zeer afhankelijk
geworden van de snel toegenomen Demeter bananenproductie in Zuid-Amerika.
Namens ons land presenteerde René Heusschen onze inzet voor ontwikkelgesprekken met
handelaren en verwerkers naast de reeds lang bestaande gesprekken voor Collegiale Toetsing
met boeren en tuinders. Hier werd heel positief op gereageerd.
De MA stond ook al in het teken van de activiteiten in het kader van het naderende 100 jarig
jubileum van de landbouwcursus, die in 1924 door Rudolf Steiner in het Poolse Koberwitz werd
gehouden. Voorzitter van BFDI Helmy Abouleish lanceerde een plan om duizenden kleine
boeren in Egypte in de gelegenheid te stellen om biodynamisch te gaan werken. Ook India
zoekt aansluiting hierbij.
Andere ideeën waren om op of namens elk bedrijf 100 bomen te gaan planten of de bedrijven
op midzomernacht in de nacht open te stellen. Ook wij gaan in samenwerking met de BD
Vereniging een werkgroep instellen om voorbereidingen te treffen. Heeft u ideeën dan kunt u
zich melden (bert@stichtingdemeter.nl)
Tijdens deze MA werd ook van een aantal mensen afscheid genomen, waaronder René
Dijkstra, ook voorzitter van de DVC die jarenlang vrijwillig actief is geweest voor het
internationale Voorwaarden Comité en daar hartelijk voor werd bedankt. Ook natuurlijk namens
ons bestuur en bureau.

Nieuwe normen voor glastuinbouw, houden van dieren en
verwerking
Tijdens de Members Assembly (MA) is een deel van alle ingediende moties voor
normaanpassingen behandeld, alvorens de definitieve motie kan worden geformuleerd en ter
stemming kan worden gebracht.
Er zijn een flink aantal moties besproken die de internationale Demeter-voorwaarden
veranderen, maar die weinig effect lijken te hebben voor de Nederlandse Demeter-boeren,
zoals duidelijkere formulering over het eventuele gebruik van Pyrethrum (niet synthetisch, en
ook niet met synthetische synergisten), het beperken van de fosfaat-aanvoer met N-houdende
hulpmeststoffen tot 43kg P per hectare of de doorschakelperiodes (de voorwaarden zijn nu in
elk land verschillend en zeer onoverzichtelijk; vooralsnog blijft in Nederland de voorwaarde:
circa 1 jaar aspirant-status voor gecertificeerde bio-bedrijven, ter beslissing door de DLC).
Daarnaast zijn m.n. over de glastuinbouw en het houden van dieren op Demeter-bedrijven
zaken besproken die wel van invloed kunnen worden. Er wordt nog gesleuteld aan de precieze
formuleringen, dus alles onder voorbehoud.
Glastuinbouw
Wat betreft gespecialiseerde glastuinbouw is een hele serie veranderingen besproken die vooral
voortkwamen uit de wens om de teelt van Demeter tomaten, paprika’s en aubergines in Spanje
te verduurzamen (bijvoorbeeld duidelijkere eisen aan een ruime vruchtwisseling en biodiversiteit
op de bedrijven) en de wens om verwarmde kassen op basis van fossiele energie (die vooral in
Nederland gebruikt worden) uit te bannen. Dit laatste zou betekenen dat bedrijven die
geïnvesteerd in WKK-installaties (en de warmte die bij deze elektriciteit-opwekking vrijkomt te
gebruiken) opeens niet meer Demeter kunnen zijn of met een waardeloze investering zitten. We
hebben vooral gepleit voor een landen-specifieke regeling over duurzame energie of een ruime
overgangstermijn voor bestaande bedrijven, invulling van de 20% biodiversiteit op of nabij de
kas (en niet tig-kilometer verderop) en een verbod op ‘bio-fumigatie’ die vergelijkbaar is met
sterilisatie door stomen. Maar of dit succesvol is geweest blijft nog afwachten. Het is tenslotte
een democratisch proces waarbij alle landen mee praten en beslissen.
Dieren op het bedrijf
Wat betreft het houden van dieren op Demeter-bedrijven (om het ideaal van het gemengde
bedrijf gestalte te geven) zijn er nu ook eisen voor bedrijven kleiner dan 40ha geformuleerd; iets
wat we in Nederland op zich al langer vragen. Als deze voorwaarden worden aangenomen heeft
het tot gevolg dat er op kleinere bedrijven minimaal 0.1 GVE per hectare moeten worden
gehouden en dat de voorwaarden zullen worden aangescherpt bij de samenwerkingsverbanden
die wij toestaan (indien een bedrijf geen dieren wenst of kan houden): er moet dat aantoonbaar
sprake zijn van een uitwisseling (van mest tegen voer/stro of eventueel land) met bij voorkeur
een Demeter-bedrijf en met een omvang die overeenkomt met de voorgeschreven hoeveelheid
dieren.
Verwerkingsnormen
Het Demeter handboek heeft als basis dat alleen processen en ingrediënten zijn toegestaan die
expliciet worden vermeld maar in sommige gevallen wordt iets ook expliciet verboden of niet
toegestaan. Dat is het geval met de eerste motie van verwerking die is besproken op de MA.
Laserbranding (in plaats van verpakken)
De reden dat deze motie is ingediend is dat er een onderzoek (2020) heeft plaatsgevonden
waarbij is onderzocht of lasering een geschikte methode voor het labelen van Demeter
producten.
Uit dit onderzoek blijkt dat er wel een effect is op de kwaliteit van het product en in sommige
gevallen is dit significant. Wel valt er veel te zeggen omdat het één onderzoek betreft van
beperkte omvang. Nederland heeft drie jaar geleden een landenontheffing gevraagd en
gekregen door Demeter Internationaal om deze lasertechniek toe te staan voor producten met
een schil.
Deze ontheffing loopt af en zal als deze motie wordt aangenomen niet worden verlengd.
Er zijn door Nederland argumenten ingebracht omdat etikettering of verpakken ook een
duidelijke impact heeft en er andere procestechnieken zijn toegestaan die ook invloed hebben.
De laser- methode zal in de toekomst wellicht meer en meer worden toegepast bij biologische
producten en dat betekent dat deze beslissing ook een effect heeft voor Demeter en de
biologische sector vanuit consumentenperspectief. Nederland heeft aangegeven dat wij
voorstander zijn van meer onderzoek en dat we als deze motie niet wordt aangenomen de
ontheffing graag willen verlengen.
De kans dat deze motie wordt aangenomen wordt nu evenwel ingeschat op iets meer dan 50%.
Luchtvracht alleen met ontheffing en CO2 compensatie
Tenslotte is er door Zwitserland een motie ingediend om het aanvoeren van Demeter producten
per luchtvracht alleen nog toe te staan met ontheffing waarbij ook de CO2 door de verzender
wordt gecompenseerd. Het komt slechts sporadisch voor en soms is luchtvracht slecht te
vermijden dus deze motie kan waarschijnlijk op voldoende steun rekenen.
Binnen enkele weken zal het internationale Standards Committee de definitieve moties
aanbieden.In september vindt een online stemming plaats over het hele pakket aan moties.

Het is een traditie dat het gastland een vlag krijgt met handtekeningen van alle deelnemers. Dat
ging nu digitaal met nieuwe logo BFDI

Ademen met de klimaatcrisis in de biodynamische
landbouw
Zaterdag 27 november Antropia
Themadag Stichting Demeter i.s.m. de BD Vereniging en Aeres Warmonderhof

Ecologisch – Sociaaleconomisch - Spiritueel
In navolging van de Internationale BD conferentie in Dornach van
begin dit jaar, onderzoeken we met inspirerende
ervaringsdeskundigen wat de klimaatcrisis met ons gevoelsleven
doet en waar de aanknopingspunten zitten om met andere ogen
naar de wereld te kijken en positieve veranderkracht te
mobiliseren? Veel van onze bedrijven laten al zien dat we plekken
kunnen creëren barstenvol leven.
We bekijken de klimaatcrisis vanuit ecologisch perspectief in
samenhang met de toenemende ongelijkheid en de vervreemding
van de natuur. Er zal in het programma ook ruimte zijn voor enkele
muzikale verrassingen.
Deze thema’s worden ingeleid door Klaas van Egmond,
hoogleraar Geowetenschappen UvU
Elke ronde delen drie inleiders in 10 minuten -aan de hand van enkele beelden of voorwerpen hun visie en belangrijkste ervaringen, gevolgd door uitwisseling met de deelnemers.

Ecologisch
Twee jaar geleden sprak Meino Smit op ons jaarlijkse congres n.a.v. zijn promotieonderzoek
over de grote uitdagingen om te komen tot een ecologisch volhoudbaar voedselsysteem. John
Arink heeft dit met enkele collega boeren boeren als aansporing gebruikt om verder te denken
over klimaatneutrale landbouw. Welke ideeën beginnen vorm te krijgen?
Imke de Boer werkt binnen de WUR aan een visie voor toekomstbestendige landbouw. Hoe kijkt
ze naar de rol van de wetenschap, de BD landbouw en de positie van landbouwdieren in ons
systeem?
Leonardo van den Berg geeft inzicht hoe jonge boeren kijken naar de toekomst van onze
landbouw en wat toekomstboeren vooral bezig houdt
● John Arink, Demeter ekoboerderij Arink
● Imke de Boer, hoogleraar Dier en Duurzame Voedselsystemen (WUR)
● Leonardo van den Berg, coördinator Toekomstboeren

Sociaaleconomisch
Erik Does deelt als CEO van de grootste biologische
supermarktketen zijn hoofdbrekens over de bijdrage van
Ekoplaza richting een meer inclusieve en toekomstbestendige
landbouw- en voedselketen?
Roos Saat is met gelijkgestemde jongeren actief binnen de
klimaatbeweging Extinction Rebellion. Hoe kijkt zij naar ons
huidige landbouw en voedselsysteem vanuit de
klimaatbeweging en als boerendochter.

Wil Sturkenboom laat zien hoe hij samen met Lisan werkt aan
diversiteit en inclusiviteit op zijn bedrijf en welke mogelijkheden
dat biedt voor verbinding en eigen afzet.
● Erik Does, CEO groothandel Udea en Ekoplaza biologische
supermarktketen
● Roos Saat, boerendochter Stadsboerderij Almere, en activist
Extinction Rebellion (XR).
● Wil Sturkenboom , samen met Lisan de rode draad van
Fruittuin van West.

Spiritueel
Plantenveredelaar Jan Velema schetst hoe het al het levende steeds meer wordt ‘verdingt’
vanuit reductionistisch denken. Planten, dieren, mensen, teruggebracht tot een reductionistisch
verzameling van cellen waar oplossingen niet vanuit ecologie maar vanuit technologie worden
gezocht. (nieuwe gmo technieken) Hoe geven we daar tegenwicht aan?
Marieke Vingerhoets geeft vanuit de antroposofie en als sociaal ondernemer impulsen aan een
meer verbindende manier van leven en werken.
Ruud Hendriks gaat in op hoe hij vorm geeft aan de ontwikkelingsweg van jongeren in het
landbouwonderwijs. Hoe gaat hij om met hun zorgen en toekomstperspectieven?
● Jan Velema, oprichter biologisch zaadgoed bedrijf Vitalis en gepensioneerd veredelaar.
● Marieke Vingerhoets , sociaal entrepreneur Elia en actief lid van de jeugdsectie
Antroposofische Vereniging
● Ruud Hendriks, docent bodemvruchtbaarheid Aeres Warmonderhof en kringlooppractor.
Tijdens het middagdeel splitsen we op in groepjes om onder leiding van Lian Kasper uit te
wisselen. Hoe raakt de klimaatcrisis ons? Hoe kunnen we vanuit een gedeeld besef van
urgentie vol passie en moed onze veranderkracht inzetten? En hoe ziet dat er dan uit op het
bedrijf? We werken toe naar een verbeelding van een klimaatneutrale en inclusieve
biodynamische landbouw en voedselcultuur vanuit ieders persoonlijke perspectief.
9.30 Inloop met koffie/thee
10.00 – 10.10 Welkom dagvoorzitter Bert van Ruitenbeek
10.10 – 10.40 Inleiding Klaas van Egmond
10.40 – 11.25 Ecologie
11.25 - 11.45 Pauze
11.45 - 12.30 Sociaaleconomisch
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.15 Spiritueel
14.15 – 15.45 Groepsuitwisseling en creatie o.l.v. Lian Kasper
15.45 Afsluiting
16.00 Borrel
Kosten € 95 incl. drankjes, lunch en borrel
Licentiehouders van Stichting Demeter en leden van de BD Vereniging € 75
Dankzij bijdragen van onderstaande sponsors hebben we tot maximaal 30 toegangskaarten
voor € 10 beschikbaar voor nog studerende jongeren ( er is ook een extra tegemoetkoming
mogelijk als reiskosten onhaalbaar zijn)
Mocht u buiten deze categorie vallen, maar om andere redenen niet in staat voor volledig tarief
deel te nemen, neem dan even contact met ons op.
Aanmelding op volgorde van binnenkomst. info@stichtingdemeter.nl o.v.v. klimaatcongres.
Wanneer op de geplande datum de anderhalve meter maatregel nog van kracht is, kunnen we
maximaal 75 deelnemers toelaten en zullen we anderen voor een gereduceerd tarief een online
verbinding bieden. In het geval de anderhalve meter maatregel vervalt kunnen we 150
deelnemers toelaten en komt er geen online optie.
Sponsoring van jongerenkaarten met dank aan Ekoplaza, Green Organics en NaNa Bio

Bestuurswisselingen en aanpassing statuten
Tijdens de bestuursvergadering van 17 mei is afscheid
genomen van Edwin Crombags - werkzaam bij
Weerribben zuivel - als bestuurslid van Stichting
Demeter.
Voorzitter Jan Schrijver heeft hem hartelijk bedankt
namens bestuur en medewerkers voor bijna 10 jaar bestuurswerk als deskundig en zeer trouw
bestuurder. Edwin zich blijft inzetten voor de BD landbouw door zitting te nemen in de Demeter
Voorwaarden Commissie. Edwin dankt op zijn beurt het bestuur voor de plezierige
samenwerking.
Peter Lamet van BD totaal is nu aangetreden als aspirant opvolger van Edwin. Peter heeft als
student Warmonderhof gedaan en heeft sindsdien een lange carrière in het out of home kanaal.

Tijdens de komende vergadering van 15 juli neemt ook
Elze Lia Visser- Westerweele afscheid, mede omdat ze
haar werk als Demeter tuinder op Fruitweelde heeft
overgedragen aan Willemien Brouwer.
Op 15 juli zal ook onze voorzitter Jan Schrijver formeel
het voorzitterschap overdragen aan één van de huidige
bestuurders. (hierover volgt nog een apart persbericht)
Ondertussen is besloten dat voortaan de BD Vereniging
twee boeren-bestuursleden kan voordragen die ook
volledig bestuurder worden. Dat wordt nu statutair
vastgelegd. Maria Inckmann van Gaalen, de huidige
voorzitter van de BD vereniging en Demeter
melkveehouder René Bor van Hoeve Catherine Elisabeth
worden hiervoor voorgedragen voor de komende
bestuursvergadering.
In het huishoudelijk reglement wordt verder vastgelegd dat we ernaar streven dat de helft van
de bestuurders uit boeren/tuinders bestaat. De wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk
reglement komen voort uit een samenspraak met de Biodynamic Federation Demeter
International waar nieuwe criteria zijn vastgesteld voor het lidmaatschap over transparantie en
het betrekken van licentiehouders

Voorlopige resultaten Kringloopwijzer
Afgelopen jaar hebben tien BD melkveehouders de kringloopwijzer gegevens aangeleverd aan
Kees Water. Na de uitwerking hebben de deelnemers de resultaten met elkaar besproken. Het
is wat vroeg om harde conclusies te trekken (we gaan hier dan ook dit jaar nog niet verder mee
naar buiten dan onze achterban) maar de resultaten geven wel aan hoe BD
melkveehouderijbedrijven zich verhouden tot gangbaar en biologisch. In onderstaande figuur is
zichtbaar hoeveel CO2 uitstoot per hectare zich verhouden waarbij de gele balk en donkerblauw
staan voor gangbare referentiegroepen. De verschillen zijn direct verklaarbaar vanuit de
normen, de bedrijfsvoering en invulling door biodynamische melkveehouders.

Voor komend jaar (referentiejaar 2020) willen we opnieuw de kringloopwijzer gegevens laten
doorrekenen en bij voorkeur met een grotere groep melkveehouders, aanmelden kan bij Kees
Water keeswater@ekopart.nl of Leen Janmaat leenjanmaat57@gmail.com. Het streven is dat
we daarmee tot gegevens komen die we ook verder kunnen publiceren.

Enquête Kalfjes bij de koe
Er hebben 46 Demeter boeren met melkvee een enquête gekregen betreffende kalfjes bij de
koe en 33 boeren hebben deze ingevuld. De statistiek resultaten sturen we nog separaat aan
alle melkveehouders toe die hebben deelgenomen. De resultaten geven zoals verwacht een
zeer divers beeld, die hieronder kort besproken worden:
- Meer dan 80% heeft in ieder geval geëxperimenteerd met kalfjes bij de koe
- De helft van alle kalfjes bij de koe “experimenteerders” is gestopt met kalfjes bij de koe
met als belangrijkste redenen:
- verwildering van de kalfjes
- weinig bijdrage aan dierenwelzijn en diergezondheidsissue (ontstekingen)
- hoge kosten ivm opbrengstverlies
- ongeschiktheid stalsysteem
- zorgtak of veel consumenten op bedrijf en kalveren bij de koe geeft veiligheidsissues
- systeem van voorjaars afkalven (teveel kalveren tegelijkertijd)
De tijd dat de kalf bij de koe mag zijn varieert van enkele dagen t/m 4 maanden.
Kalfjes bij de koe wordt verplicht, wat is de mening?
Een verplichting heeft alleen zin bij geleidelijke invoering : 66% eens, 33% oneens
2/3 van de boeren is het hier mee eens. De meeste boeren die het hier niet mee eens zijn, zijn
het niet eens met welke verplichting dan ook.
Met een overgrote meerderheid zijn de boeren het eens met de volgende stellingen:
- Met concept kalfjes bij de koe geef je Demeter extra waarde, maar normeren gaat een
stap te ver
- Het concept kalfjes bij de koe geeft extra waarde, maar vraagt veel aanpassingen en
extra kosten die niet zijn vertaald in de melkprijs of de opbrengsten voor eigen
zuivelproducten,
De helft van de boeren is het eens met de stelling:
Het concept kalfjes bij de koe levert nauwelijks extra waarde in dierenwelzijn, maar
vraagt veel aanpassingen en extra kosten die niet zijn vertaald in de melkprijs of de
opbrengsten voor eigen zuivelproducten
Wel wil een grote meerderheid samen en met deskundigen verder werken aan het concept
kalfjes bij de koe. Maar vindt wel dat er ook een adequaat businessmodel of vergoeding
tegenover moet staan.
Tenslotte zijn er ook enkele vragen gesteld over fokken met eigen stier en/of BIO-KI. Bijna 2/3
gebruikt een eigen stier.
Conclusie en vervolgstappen
Deze resultaten zijn tijdens een werkbezoek van de DVC aan het Derde Erf in Soest verder
besproken en daar zijn een paar belangrijke vervolgstappen afgesproken:
1) De veranderende houding van groene consumenten vraagt om een duidelijke positionering
van Demeter-zuivel en doorontwikkeling van onderscheidend vermogen, samen met onze
boeren en andere stakeholders. Niets doen is geen optie, maar draagvlak en commitment van
de melkveehouders is cruciaal. Het vraagstuk van kalfjes bij de koe moet in verbinding met het
afmesten van stiertjes worden opgelost.
2) Op zaterdag 10 juli vind er een bijeenkomst plaats van een groep stakeholders (20 personen)
om te bepalen hoe nu verder met het onderscheidend vermogen van Demeter melkvee en
zuivelproducten.
Dit combineren we met een bezoek aan sculptuur in wording: ‘Ahimsa, de rustende koe’ . Alle
Demeter melkveehouders hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.
Voor de productie en het kunnen laten reizen van de koe-sculptuur heeft Jantien contact
gezocht met Stichting Demeter en hebben we geholpen met de fondswerving. Dankzij bijdragen
van Triodos Foundation, Iona Stichting, het Willy Schilthuis fonds en het Beylandt fonds gaat
deze sculptuur vanaf augustus op tournee door Nederland.We gaan ook koe-dialogen tussen
boeren en burgers organiseren. Hierover ontvangt u nog bericht.

Demeter weken 41 en 42
Met een levensgrote kartonnen boerin in de biologische
winkels gaan we vanaf 11 oktober (weken 41 en 42)
aandacht vragen voor Demeter producten. Hiervoor
werken de winkelketens Ekoplaza, Odin en de vrije
winkels samen voor promotieacties.
Maaike Bischot van Boomgaard Twisk is hiervoor al
gefotografeerd en onze brochure ‘barstenvol leven’ wordt
aangepast en meer in het kader van het thema klimaat
geplaatst.

Doen jullie mee met Toekomst Zaaien in oktober?
Enkele biodynamische boerderijen doen het ieder jaar:
Toekomst Zaaien. Daarbij is iedereen welkom om een
(deel van een) perceel in te zaaien met de hand. In een
rij loopt de groep over de akker. Samen zaaien blijkt
iedere keer een bijzondere belevenis.
Willen jullie ook Toekomst Zaaien op jullie bedrijf? Het
vindt plaatst in de weekenden van oktober. Je kiest zelf
welke dag jullie het best uitkomt en welk gewas je wilt
zaaien (een wintergraan of een groenbemester). Net als
bij een Open Dag is het belangrijk dat jullie ook zelf
publiciteit maken voor het Toekomst Zaaien in je eigen omgeving.
De organisatoren van Toekomst Zaaien (BD-Vereniging, Stichting Demeter, Stichting BD
Grondbeheer en Stichting Zaadgoed) kondigen de data aan via hun kanalen en ook de
winkelorganisaties willen graag hun klanten uitnodigen bij het Toekomst Zaaien. Wil je meedoen
of wil je meer informatie? Mail aan ellen.winkel@bdvereniging.nl

Internationale databank voor grondstoffen
Manager Aurélie Truffat is de contact persoon van de lijst voor Demeter grondstoffen. Heb je
een product aan te bieden of te vragen kijk dan op de site van de Biodynamic Federation
Demter International (BFDI): https://www.demeter.net/services/market-development/

Oprichting Coöperatie Kraaybeekerhof
In 2020 is het initiatief genomen om Coöperatie
Kraaybeekerhof op te richten. Wij nodigen een ieder, die zich
verbonden voelt met deze plek en bij wil dragen aan haar
ontwikkeling, uit om als lid te participeren met de coöperatie.
Daarmee wordt je mede eigenaar van het landgoed. Dat kan
als organisatie – zo is Stichting Demeter lid geworden – maar
ook als individu. Wij zijn heel blij dat na een periode van
onzekerheid, chaos en afbraak weer opbouw, structuur en
gelijkwaardigheid komt wat ook meer past bij de idealen waar Demeter voor staat. Op 25
september is een groot openingsfeest gepland. Safe the date!! programma volgt later.
Oprichters en bestuur van Coöperatie Kraaybeekerhof u.a. zijn o.a:
De Tuinen van Kraaybeekerhof, Stichting De Bijentuin, Stichting Kraaybeekerhof, Academie
Kraaybeekerhof, Stichting Demeter, Dipam CV, Stichting Sleipnir, Sleipnir Support CV,
Ook BD Grondbeheer , de Herenboeren, de BD Vereniging en de Kingfisher groep zijn nu
permanent gehuisvest in ons koetshuis.
Participatie als individu kost €250,- neem contact op met cooperatie@kraaybeekerhof.nl, u krijgt
uw participatiebewijst toegestuurd. Zie hier voor verdere
info: https://www.cooperatiekraaybeekerhof.nl/cooperatie/

Mutaties
Nieuwe Aspiranten Landbouw
Maatschap Louwsmar met een melkveebedrijf met zeldzame veerassen

Nieuwe Licentiehouders Landbouw
De Poshoof. Akker- en tuinbouw bedrijf in het Lanakerveld (Z-Limburg).
Wijngoed de Vallei te Westouter (België). Kleinschalig wijnbouwbedrijf.
Frisque Michel te Neerijse Huldenberg (België). Gemengd bedrijf met fruitteelt (appels) en
vleesvee. Licentie overgenomen van Demeter Frankrijk.
Hildegardshof als kleinschalig BD-snijbloemen bedrijf
Frank Lankhorst VOF te Nijkerk. Melkveebedrijf op landgoed Slichtenhorst.
Noorderbos te Tiendeveen (Drenthe). Een blauwe bessen-bedrijf.

Nieuwe Licentiehouders Handel & Verwerking
Orange Import BV met handel in citrus, druiven en bataat
Biotropic BV met handel in groenten en fruit
Flevosap BV met het verwerken van vruchten tot vruchtensappen
Goodfoods BV met handel of opslag van Hampstead Tea and coffee
Natrada BV met handel in verzorgingsartikelen
GreenFood50 BV met het ontwikkelen en verkopen van innovatieve quino-ingrediënten
Van der Sterre Holland BV
Biovoordeel BV

Nieuwe Demeter Producten
Machandel BV met 3 notenpasta, amandelpasta, cashewpasta
Thylbert bvba met kombucha green gold
Udea BV met gestoomde rode bieten

Opzeggingen Demeter licenties
Het Groene Weten vanwege beëindiging van het bedrijf
J.M. Levarht & Zonen BV einde verkoop Demeter producten

Nieuwe Aanvragen Handel & Verwerking/ Landbouw
Gourmet BV voor het verwerken van uien, sjalotten en knoflook
TSH bvba voor het verhandelen van Demeter zaden
Xenia Europa BV voor handel in AGF

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.

