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Korte omschrijving inhoud  Invulling koploperschap in duurzaamheid waarbij 

duurzaamheidindicatoren worden verbonden met de 

duurzaamheidthema’s. Samen met partijen vaststellen 

van indicatoren en parameters waarmee prestaties en 

verbeteringen in duurzaamheid worden gemeten en 

gevolgd. 

Verbetering van duurzaamheid (meetbaar) door stappen 

die op bedrijfsniveau worden gezet.  

 

 

 

Activiteitenoverzicht 2015 

Na de stuurgroepbijeenkomst op 24 april 2015 zijn voorbereidingen gedaan voor het 

opzetten en faciliteren van Operationele Groepen (OG). Het activeren van OG’s blijkt 

een taai proces te zijn. Hieronder een overzicht per sector: 

 Melkveehouderij, Natuurweide heeft besloten zelf invulling te willen geven aan 

certificering traject. Er is overleg en  een gesprek geweest met Peter de Nooij, 

maar aansluiting heeft uiteindelijk niet plaatsgevonden. Er was onvoldoende 

draagvlak voor invulling met het EKO-keurmerk en Bio-duurzaam. 

 

Tevens zijn er nog gesprekken geweest met: 

  

  - EKO-Holland (René Cruijssen). Positief gesprek maar uitwerking via 

Natuurweide    

  (zie hierboven). 

  - Aurora (Harry ten Dam). Vindt dat zij zelf al genoeg doen. Is alleen voorstander    

  van harde normen ook voor verwerkers zoals 100% biologisch. 

 

 Ook het traject met de groep biodiversiteit (Campina) is stilgevallen, de initiator 

Jan Duijndam heeft zijn lidmaatschap met Campina opgezegd en wil nu met 

Weerribbenzuivel en nieuwe zuivellijn (Bieslandhoeve en Keizersrande) gaan 

opstarten waarbij het gezicht van het bedrijf herkenbaar wordt.  

Wim Zaalmink is het traject verder aan het verkennen; 

 Varkenshouderij, er is gesproken met Joost van Alphen (vz VBV) en Gerdien 

Kleijer (LTO-Noord). Daarnaast heeft René een bestuursvergadering bij Peter van 

Leeuwen bijgewoond. Het bestuur is afwachtend en wil niet actief inzetten op 

Bio-Duurzaam. Er lopen nog gesprekken met Gerdien om een ingang te vinden 

waar varkenshouders warm voor lopen. Varkenshouder Jan Overesch is wel 

gedreven, maar vindt nauwelijks aansluiting met VBV leden, zie artikel Ekoland.  

 Pluimveehouderij, gesproken met Willem Remijnse (vz BPV). Het bestuur is 



zich nog aan het herpakken en Willem verwijst door naar bestaande studieclubs. 

Inmiddels is er contact met Rolf Kanniga van studieclub Noord. Zij pakken het 

aanbod vanuit Bio-Duurzaam op en willen begin 2016 opstarten. 

 Akkerbouw, er zijn lijnen uitgezet naar Biowad, ZW NL en BDEKO. Adri 

Nieuwenhuijzen (vz BDEKO) werkt mee aan een groep Flevoland die samen met 

Geertje Schlaman wordt opgezet. Mogelijk vindt hier aansluiting plaats op de 

innovatie agenda provincie Flevoland. In ZW NL zijn wel oproepen uitgegaan, 

maar nauwelijks respons. 

 Fruitteelt, de oproep via Prisma gaf nauwelijks respons. Daarna ingang gezocht 

via afnemers (Wim Stoker). Na vele contacten en gesprekken (Maria 

Buitenkamp, Elze-Lia Visser-Westerweelde en Hans Damen  stond er  een 

(kleine) groep  in de stijgers met 6 deelnemers waarvan de start gepland is/was 

op 12-11. Op 05-11 terugtrekking van Hans Damen en Wim Stoker. Motivatie is 

te beperkte deelname van Stokergroep en overweegt doorschakeling naar 

Demeter. 

 Glastuinbouw, op 21 oktober was de aftrap van OG glastuinbouw met 8 

deelnemers. Zij hebben een zelf beoordeling gedaan en als huiswerk zelf-

evaluatie via form-desk invullen. Volgende bijeenkomst gepland op 13 januari 

2016. 

 

Ter ondersteuning van de Operationele Groepen zijn de zelfevaluaties voor de sectoren 

in form-desk uitgewerkt en geplaatst. Hiermee zijn wat testen gedaan en de 

opmerkingen verwerkt.  

 

Benchmark 

Benchmark is in voorbereiding en Totta heeft aangepaste offerte toegestuurd. Komt op 

de agenda van de stuurgroep. In dit kader hebben er 2 aanvullende gesprekken 

plaatsgevonden en is er ook een bezoek gebracht aan Leo Verbeek om behoefte aan 

benchmarking en indicatoren te peilen. Hieruit bleek dat er met name ook behoefte is 

aan kwantitatieve indicatoren. Dat wordt meegenomen in de OG Glastuinbouw. 

 

PR en communicatie 

Infoposter gemaakt voor biovelddag. 

Voor vakblad Ekoland wordt een pagina EKO extra ingeruimd met aandacht voor 

bedrijven die iets speciaals presteren op een duurzaamheid thema. Als eerste 

Rodenburg met energie neutrale stal.  

 

Overige activiteiten en resultaten: 

 Uitgave Eko-code  voor handel en verwerking door stichting Eko-keurmerk; 

 Opzet methodiek voor zelf-beoordeling en zelf-evaluatie  

 

Nog te realiseren in 2015: 

 Opstart Operationele Groepen akkerbouw en fruitteelt; 

 Uitwerken van indicatoren en meetinstrumenten binnen de duurzaamheid 

thema’s  

 Zelf-evaluaties voor alle sectoren; 

 Keuze benchmark module  

 

 


