BIOKENNISWEEK

VANUIT DE VIRTUELE LOBBY HEEFT DE BEZOEKER
TOEGANG TOT STANDS EN WORKSHOPSRUIMTES

Biokennisweek brengt

ruim 90 online
workshops

Dit jaar geen Biobeurs, maar een online Biokennisweek. De ingang van het digitale
platform vind je op de website van de Biobeurs. Inloggen kan vanaf een computer of
laptop, smartphones en tablets zijn hiervoor niet geschikt. In deze Ekoland vind je het
programma-overzicht. Welke workshops wil je zeker volgen? Eenmaal binnen kun je
shoppen, standhouders spreken en andere bezoekers op het platform ontmoeten!
TEKST EN FOTO’S LEEN JANMAAT

D

it jaar geen beursplattegrond maar een virtuele
lobby als centrale plek. Hier kom je binnen en
kun je verkennen wat er allemaal is te doen. Vanuit deze lobby kun je verschillende kamers binnengaan.
Klik even met je muis op de deur en je bent binnen.
Vanuit de lobby kun je ook standhouders bezoeken,
ze staan je persoonlijk te woord en tonen hun waar via
filmpjes of andere digitale hulpmiddelen. Ook kun je
vooraf afspraken maken en direct praten met standhouders (vergelijkbaar met zoomen). Ook de workshopsruimtes zijn via de lobby bereikbaar, je wordt zelfs binnengeleid door een dame die de deur opent.
Het thema van de Biokennisweek is klimaat,
vandaar dat er meerdere workshops over het onderwerp
terugkomen. Ook de boerentroonrede volgt de klimaatlijn. De aftrap in deze speciale workshop wordt gedaan
door Edith Lammerts van Bueren (voorzitter van de
Bio-Academy) waarna we kennis maken met het bedrijf
Groote Voort in Lunteren met de befaamde Remeker
kaas. Pa Jan Dirk en zoon Peter van de Voort nemen de
toehoorders mee in wat hen drijft. Naast de bedrijfsontwikkeling en veranderingen in relatie tot het klimaat
gaan zij in op de vraag waarom hun kaas zo speciaal en
smaakvol is.
Op internationaal niveau, staat dit jaar Denemarken
centraal, voor deze digitale editie schuift ‘Mister Organic’ Paul Holmbeck aan voor een debat. Als directeur
van Organic Denmark leidde hij Denemarken naar de
grootste verkoop van biologische voedingsmiddelen
ter wereld. Hij belicht de belangrijkste lessen uit Dene-
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marken en bespreekt ze met D66-politicus en Tweede
Kamerlid Tjeerd de Groot. Als deelnemer word je uit
gedaagd aan de discussie deel te nemen.
Op dezelfde dag komen drie oud-winnaars van
de Ekoland Innovatieprijs aan het woord, zij delen hun
innovatie via film en gesprek in de studio. Wat is hun
prijswinnende innovatie? Wat ontwikkelden ze verder
nog aan nieuwe ideeën? Hoe komen ze op hun ideeën?
Wat werkt goed, wat kan nog beter? Ben je of ken je zelf
een innovatieve boer? Meld je jezelf en/of anderen dan
aan bij Ekoland als kanshebber voor de Ekoland Innovatieprijs 2021!
De BioAcademy is dit jaar de trekker
van het workshopprogramma. De website
van de BioAcademy leid je ook door naar
de Biokennisweek. Op de website zelf vind
je een uitgebreid aanbod van scholing, cursussen, trainingen en activiteiten over biologische landbouw. Begin
dit jaar wordt de website vernieuwd zodat het aanbod
overzichtelijker en beter toegankelijk wordt voor de bezoeker.
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