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BioVak 2010

Alle schakels vertegenwoordigd
Dit jaar wordt voor de derde keer
de BioVak georganiseerd. Behalve
Ekoland zullen hier nog circa
280 bedrijven aanwezig zijn. In
dit nummer van Ekoland vindt u
veel inhoudelijke informatie over
de workshops, de deelnemende
bedrijven en hun diensten.
Opening BioVak 2009 door HKH Prinses Margriet

O

p de BioVak toont de biologische sector zich aan
elkaar met innovaties in mechanisatie, bodembeheer, bemesting en biologische veredeling zonder GGO.
Bezoekers en standhouders ontmoeten elkaar om kennis
uit te wisselen in individuele gesprekken en in diverse
workshops. Zowel de dierlijke als plantaardige sector is er
vertegenwoordigd; koeien- geiten-, schapen-, varkens- en
pluimveehouderij, open teelt, boomteelt, glastuinbouw en
viskweek. De aanwezigheid van verwerkers en handelaren
is een belangrijk aspect, want dit maakt het mogelijk dat op
de BioVak 2010 de verbinding wordt gelegd met andere
toeleveranciers, detaillisten en horeca. Kortom: alle schakels uit de keten zijn aanwezig! Of, zoals Kees van Zelderen,
de voorzitter van de Stuurgroep BioVak, het verwoordt: “Ik
ben blij dat er zoveel partijen uit de wereld van de retail
en handel deelnemen. Het thema van de beurs is ‘verbinding’, en doordat al deze partijen aanwezig zijn, is het voor
iedereen mogelijk om elkaar te ontmoeten. Zo kunnen er
nieuwe verbindingen ontstaan.”

Ministers op werkbezoek
LNV-minister GerdaVerburg komt samen met haarVlaamse
collega en minister-president van Vlaanderen Kris Peeters
op werkbezoek naar de BioVak. Verburg en Peeters laten
zich informeren over innovaties, knelpunten en vraaggestuurde kennisnetwerken. Dat is voor LNV een belangrijke
nieuwe strategie. “Het model is kopieerbaar,” zegt Kees van
Zelderen, stuurKris Peeters
Gerda Verburg
groepvoorzitter
BioVak. “In de
biologische sector zitten zes- tot
zevenhonderd
ondernemers in
kennisnetwerken.”
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Brede Vakbeurs voor de gehele sector
De BioVak startte in 2008 met 62 deelnemers. In 2009
groeide het aantal naar 164 deelnemende bedrijven. Mede
door de feestelijke opening van de beurs door HKH Prinses Margriet kwam de BioVak vorig jaar succesvol in de
publiciteit.
De samenwerking met de Belgische organisatie BioForum heeft geresulteerd in deelname van Belgische standhouders en bezoekers. De internationale belangstelling is
zichtbaar door inzendingen uit Zwitserland, Italië, Frankrijk en Spanje. In 2010 zijn er meer dan 280 standhouders.
De organisatoren voeren een intensieve wervingsactie in
Nederland,Vlaanderen en de Duitse grensstreek. Er worden
10.000 bezoekers verwacht. BioVak 2010 is voor ondernemers geopend op woensdagmiddag van 14.00 uur tot
22.00 uur en op donderdag van 10.00 uur tot 18.00 uur.

Openingsdebat Vakgroep
De Vakgroep biologische landbouw organiseert op woensdagochtend een openingsdebat over het BioVak thema ‘Verbinding’ met als hoofdsprekers:
Femke Halsema (fractievoorzitter Groen Links) en Edith
Lammerts van Bueren (bijzonder hoogleraar biologische
plantenveredeling aan Wageningen UR).
Femke Halsema zal spreken over Groen Ondernemen
en Edith Lammerts van Bueren zal vertellen over Groene
Veredeling - het biologische antwoord op gentech. Zij zal
uitleggen dat de introductie van genetisch gemodificeerde
gewassen op basis van resistentie tegen Roundup en ingebouwd insecticide een bedreiging is voor de biodiversiteit
en de natuurlijke bodemvruchtbaarheid.
Vakgroepvoorzitter Martin Wiersema zal eveneens het
woord voeren. Vanzelfsprekend is er ook gelegenheid tot
het geven van reacties en het stellen van vragen. Het Openingscongres van de Vakgroep is op woensdagochtend 20
januari om 10.00 uur.

Edith Lammerts van Bueren

Femke Halsema

BioVak 2010
Woensdag 20 januari
14.00 tot 22.00 uur
Donderdag 21 januari
10.00 tot 18.00 uur

Het Openingscongres
van de Vakgroep
Wo 20 januari, 10.00 uur
Paviljoen 1 - bioKennis

15

BIOVAK | Berichten

Thema’s

Openingstijden en route

BioVak 2010 staat uitgebreid stil bij kernthema’s
als Veredeling, Klimaat en Energie, Streekproducten, Detaillisten, Horeca en Duurzaam Bouwen en
Wonen . Onderwerpen als biodiversiteit, energiebesparing, antibioticavrije veehouderij, groene
veredeling en markt en keten zijn erg actueel en
komen bij de verschillende workshops dan ook
uitgebreid aan bod. Zie onderstaand workshopprogramma.

Geopend

20 januari van 14.00 uur - 22.00 uur
21 januari van 10.00 uur - 18.00 uur
NB: Het vakgroep congres LTO/Biologica begint al om 10 uur!
Plaats
IJselhallen Zwolle - Rieteweg 4 - 8011 AB Zwolle
Organisatie ICEM
Route	IJsselhallen Zwolle bevindt zich op loopafstand van het
NS station Zwolle
	Kijk voor een uitgebreide routebeschrijving op
www.ekoland.nl of www.biovak.nl

Workshopprogramma bioKennis Biovak 2010
woensdag 20 en donderdag 21 januari
Woensdag 20 januari
bioKennis paviljoen 1 – Inspirerende debatten
14.30 uur

Dierenwelzijn (Antibioticavrij)

Paviljoens 2 t/m 6 - Praktijkgerichte workshops
14.30 uur

16.00 uur

Energie & klimaat		

16.00 uur

‘De zonnige kanten van klimaatverandering’

19.00 uur

Markt & Keten

• Kwaliteit en uitstraling bepalend voor succes ambach

pav 2

telijke biologische kaas

‘Natuurlijke weerstand’

19.00 uur

‘Meerwaarde met bio’

• Directe verkoop, slim aanpakken

pav 3

• Duurzaam ondernemen in Landbouw en Zorg

pav 4

• Zelfvoorzienend in energie

pav 5

• Minder en anders bemesten

pav 6

• Ins & outs van ambachtelijke biologische kaas

pav 2

• Een streekmodule voor biologisch

pav 3

• Biologisch ondernemerschap

pav 4

• Natuur en Energie, twee vliegen in een klap

pav 5

• Van bedrijfsopvolging naar bedrijfscontinuïteit

pav 6

• Regelgeving multifunctionele landbouw

pav 2

• Willem & Drees, leveren aan de supermarkt met je ‘eigen

pav 3

gezicht’
• Kipsignalen

pav 4

• Duurzaamheid veevoer

pav 5

• Lupine als vleesvervanger

pav 6

Donderdag 21 januari
bioKennis paviljoen – Inspirerende debatten
11.00 uur

Biodiversiteit

Paviljoens 2 t/m 6 - Praktijkgerichte workshops
• Verkopen aan de overheid

pav 2

• Kok zoekt boer

pav 3

• 100% biologisch voer

pav 4

• Multifunctionele bodem

pav 5

• Al eens gedacht aan Biobomen op uw erf?

pav 6

12.30 uur

• Leren met Toekomst matchingsbijeenkomst

pav 6

13.30 uur

11.00 uur

‘Bioboeren leveren groene diensten’

13.30 uur

15.00 uur

Innovatieve biologische sectoren

• Biologische boerenmarkt, versterk je verhaal

pav 2

‘21 stappen naar een nieuwe stal’

• Een Mooie Maaltijd, leveren aan zorginstellingen

pav 3

Onmisbare lessen om uw idee sneller te realiseren

• Precisielandbouw in uw bedrijfsvoering

pav 4

• Wat merk jij op je bedrijf van klimaatverandering?

pav 5

• Naar een win-win tussen boeren en natuur beheerders

pav 6

• Wat wil de klant?

pav 2

• Internationale ervaringen met leveren aan scholen en

pav 3

Robuust biologisch uitgangsmateriaal
‘Een goed begin is het halve werk’

15.00 uur

instellingen
English translation will be provided!
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• Verbeteren bigvitaliteit

pav 4

• CO2 uitstoot op de (biologische) melkveehouderij

pav 5

• Vermarkten biodiversiteit

pav 6
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