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Impressies van de Biovak 2011 en het

De Biovak is de laatste jaren uitgegroeid tot een evenement waar zowat heel

-plein

biologisch Nederland naar toe trekt. Dit jaar was er voor het eerst – achterin
de beurshallen - een Demeter-plein met Warmonderhof, BD-Vereniging, Stichting Demeter en een 20-tal bedrijven en organisaties die zich op BD richten. De
kraaiende haan van de mobiele kippenstal, opgebouwd door Warmonderhofleerlingen, was al van verre te horen. Maar heeft hij voldoende mensen wakker
geschud? Enkele impressies van het plein. Foto’s: Dick Boschloo en Ruud Hendriks

Bert van Ruitenbeek,
directeur Stichting Demeter:
“De grote diversiteit op het Demeterplein
heeft laten zien, dat ‘Het tijd is voor Demeter’. De BD-landbouw kan de hele biologische sector nieuwe impulsen geven. Waar
biologisch een sterke associatie heeft met
‘dingen niet doen’, zoals gebruik kunstmest
en chemisch- synthetische bestrijdingsmiddelen, daar heeft Demeter vooral iets toe te
voegen. Noem het vitaliteit. Met als sterkste
troef het veel verder sluiten van kringlopen
op de BD-bedrijven, waardoor er een opwaartse spiraal ontstaat met minder insleep
van ziektes, betere bodemvruchtbaarheid,
etc. De samenhang tussen gezonde bodem,
gezonde planten, gezonde dieren en gezond

Isabel Duinisveld, tuinder en
bestuurslid BD-Vereniging:
voedsel voor mensen, wordt door steeds
meer mensen gezien en begrepen en ontstaat op bedrijfsniveau.
Voor promotie van Demeter zullen niet de
budgetten vrijkomen zoals ze destijds beschikbaar waren voor promotie van biologisch en het EKO keurmerk. Op het Demeterplein was duidelijk zichtbaar, dat er nu veel
energie in de markt ontstaat bij handelspartijen die het belang van onderscheid maken
met het Demeter assortiment zien. Die energie vormt de kracht om samen een orkest op
te bouwen. Daar ligt de taak van stichting
Demeter, certificeren, informeren, inspireren
en regisseren.”

“Door de organisatie was ik gevraagd om
burgermeesters rond te leiden. Een geweldige uitdaging om op een beurs, waar je zelf
nog niet hebt gekeken, in 1 uur de hoogtepunten van je provincie, in mijn geval Groningen, te laten zien. Van tevoren natuurlijk
wel geïnventariseerd wat er zoal aanwezig
was. En zo belandde ik met het drietal ook
op het Demeterplein, Joke Bloksma opereert
namelijk vanuit Groningen, en kon min of
meer vanuit de ogen van onze burgervaders
meekijken; op inhoud hoefde ik niet te letten dat zit wel snor.
Na de drukte van de hele beursgang tot
achterin gelopen was de rust op het deme-
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terplein overweldigend. Hier was duidelijk
iets anders te beleven dan op de rest van
de beurs. Na het praatje bij Joke de burgervaders snel bij de LTO-stand afgeleverd om
meteen terug te keren naar de rust. Op mijn
gemak een boek bekijken, mensen spreken
en even plaats nemen tussen de bijzondere
attributen die vragen oproepen. Even geen
vreterij om me heen en geen gelikte praatjes
om een bepaald product te verkopen. Hier
staat de mens centraal, letterlijk en figuurlijk. De volgende keer een hangbank dan ben
ik er helemaal niet meer weg te slaan.”
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Gert Nieboer, Warmonderhof

Reacties van bezoekers

“Het plein ademt een rustige en ruime sfeer,
er klinkt harpmuziek, het is een stiltepunt in
de drukke beurs. Er vinden geanimeerde gesprekken plaats. Onze stand staat achterop
de beurs, vlakbij de mobiele stal met kippen.
Velen genieten daarvan: prachtige, scharrelende kippen. We gaan nog onderzoeken
hoe dit plein op de beurs is bevallen.”

Karin: “We zijn verbaasd over hoe mooi het
plein is. En verbaasd over de hekken eromheen, dat maakt het minder toegankelijk.
Hopelijk staan we volgend jaar middenin de
beurs, zodat het opener is voor niet-BD-ers.”
Samuel: “De ruimte op het plein nodigt uit
om rustig te gaan zitten en een praatje aan
te knopen. Ik zou het leuk vinden als er volgend jaar nog meer boeren zouden komen.”
Judith: “Om een of andere reden leeft het
niet genoeg. Het is vrij weids opgezet, hierdoor is het misschien niet zo knus. Het voordeel ervan is dat je hier goed tot rust komt.”

