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Boeren en loonwerkers maken nauwelijks 
schriftelijke afspraken. Mondelinge afspra-
ken voldoen. (Lees verder op pagina 7)

Vertrouwen is beter 

Loonwerk

Akkerbouwer Mart Brantjes uit Beverwijk he-
kelt de in zijn ogen gebrekkige communicatie 
van TenneT. (Lees verder op pagina 5)

Wintrackmast

Schade door masten
Nieuwe LTO-voorzitter Utrecht, Bert van 
Donselaar, vindt dat rekening te vaak bij de 
boer ligt. (Lees verder op pagina 14)

LTO-voorzitter Utrecht

Op de koffie bij

Op woensdag en donderdag 21 
en 22 januari volgend jaar staan 
twee biologische vakbeurzen ge-
lijktijdig op de agenda. 

Op een nieuwe locatie, de Jaar-
beurshallen in Utrecht, wil beurs-
organisator ICEM voor de acht-
ste keer de BioVak houden.

Op de oude locatie, de IJsselhal-
len in Zwolle waar vorige maand 
nog ongeveer 14.000 bezoekers 
kwamen, gaat ketenorganisatie 
Bionext samen met vrijetijdscon-
cern Libéma op 21 en 22 januari 
voor de eerste keer de nieuwe 
BioBeurs 2015 organiseren.

Beide organisaties willen hun 
plannen doorzetten, ondanks de 

te verwachten concurrentie. ,,Op 
zich zou het jammer zijn want 
de biologische sector is natuur-
lijk niet ontzettend groot. Toch 
hebben we er alle vertrouwen in. 
Als ketenorganisatie hebben we 
biologische boeren, verwerkers, 
bedrijven en kennisinstellingen 
achter ons. En de IJsselhallen 
zijn al jaren een bekend reisdoel 
voor de bezoekers”, zegt Jasper 
Vink van Bionext.

ICEM-organisator Mike de 
Looze in Nieuwerkerk aan de IJs-
sel vindt de IJsselhallen, eigen-
dom van Libéma, juist verouderd. 
„We verhuizen naar de Jaarbeurs, 
omdat we van de BioVak een in-
ternationaal volwaardige biolo-

gische beurs willen maken met 
meer uitstraling dan in Zwolle 
mogelijk was. Daar hebben we 
veel vertrouwen in omdat we af-
gelopen zeven jaar hebben bewe-
zen wat we kunnen. Dat moeten 
Bionext en Libéma nog laten 
zien.”  De Looze is boos dat de sa-
menwerking door Bionext vorige 
week per brief werd opgezegd. 

De nieuwe BioBeurs 2015 wordt 
gesteund door BioHuis, de belan-
genorganisatie van biologische 
boeren. „Het is puur een keuze 
geweest op zakelijke gronden”, 
zegt de onlangs gekozen voorzit-
ter Jan Jaap Jantjes. De melkvee-
houder wil verder niet ingaan op 
de achtergronden.

BioVak krijgt concurrentie van BioBeurs 2015

Strijd biologische beurzen

Wilhelmina 401 algemeen kampioene op wintershow Noordeloos
En weer won een topkoe op leeftijd uit de stal van Teus van Dijk in Giessenburg een fokveedag. Nadat Juror-dochter Wilhelmina 358 in december op bijna 
13-jarige leeftijd de HHH-show won, zegevierde de in 2004 geboren stalgenote Wilhelmina 401 vorige week in Noordeloos. De James-dochter kalfde in decem-
ber. Haar secondante bij de senioren was Margriet 333 (v. Goldwyn) van De Bruin uit Giessenburg. De middenklasse werd een prooi voor Schep Holsteins uit 
Bergambacht met de Goldwyn-dochters Hbc Goldwyn Daydrea (kampioene) en Hbc Sheila 4 (reserve). De beste vaars was Jonker Martha 626 (v. Garrett) van 
De Jong uit Noordeloos, voor Frida 150 (v. Windbrook) van Swank uit Nieuw-Beijerland. Foto: Bestuur FVZH-wintershow

(advertenties)

Wel animo voor
duurzame soja
De kritiek van ontwikkelings-
organisatie Solidaridad dat Ne-
derland te weinig duurzaam ge-
teelde soja importeert, wijst de 
agrarische sector van de hand.

Medio 2015 wordt aan de eis 
van 100 procent duurzame soja 
voldaan, zegt de COV (Centrale 
Organisatie voor de Vleessector). 
‘De supermarkten nemen 100 
procent duurzame soja nu in hun 
centrale inkoopvoorwaarden op. 

In 2011 werd de ‘Intentieverkla-
ring Ketentransitie Verantwoorde 
Soja’ getekend door onder meer 
Nevedi (voerbedrijven), NZO 
(zuivelorganisatie), COV en LTO 
Nederland. Volgens Solidaridad 
ligt het tempo veel te laag.

www.ongediertespecialist.nl

Eend succesvol
tegen leverbot
Een groepje loopeenden vreet in 
een weiland in korte tijd meer 
dan de helft van de aanwezige 
leverbotslakjes op, de overbren-
gers van het gevreesde leverbot, 
dat is onlangs gebleken bij een 
proef in de Alblasserwaard.

De vogels zijn zelf niet gevoelig 
voor de gevreesde platworm die 
de slakjes nodig heeft voor zijn 
voortplantingscyclus.

Dierenarts en bedenker van 
dit project Judith van Andel van 
adviesbureau Provinos in Venlo 
wil de proef uitbreiden; „Tot nu 
toe ging het om schapenhouders, 
maar het probleem lijkt bij melk-
veehouders, vooral biologische, 
zelfs nog groter te zijn.”

Uit GD-cijfers eind 2012 bleek 
dat toen in ruim 30 procent van 
de genomen tankmelkmonsters 
antistoffen tegen leverbot zaten, 
ruim 3 procent meer dan een jaar 
eerder. Het probleem is vanuit de 
Hollandse veenweidegebieden 
nu over het grootste deel van het 
land verspreid. Chronische le-
verbot is de meest voorkomende 
vorm. Te vroeg afkalven, een 
verlaagde melkproductie en een 
slechte groei van het jongvee zijn 
de belangrijkste klachten.

Van Andel kreeg het idee door-
dat in tropische rijstvelden een-
den met succes worden ingezet 
om slakjes op te vreten.

En verder . . .

Meer informatie over het jaar van 
onze abonnee op pagina 10 en 11.
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