
Om de biologische sector in Limburg te 
versterken en professionaliseren werd in 
november 2018 de Vereniging BioLogisch 
Limburg opgericht. In korte tijd zijn er veel 
mooie resultaten behaald. Om dit voort te 
kunnen zetten, hebben we uw hulp nodig! 

ONS DOEL
Een gezonde wereld voor onszelf en voor de generaties na ons, dat is 
toch het allerbelangrijkste wat er is? Gelukkig ziet een steeds groter 
deel van de bevolking inmiddels in dat dit streven met onze huidige 
levensstijl niet haalbaar is en schieten duurzame initiatieven als 
paddenstoelen uit de grond.  
De biologische sector is al vele jaren een voorloper in de duurzaam-
heidstransitie. Dat consumenten een eerlijke herkomst van hun voedsel 
steeds belangrijker vinden, biedt voor de biologische sector veel kansen.
Om die voorsprong te behouden en optimaal te benutten, is de 
Vereniging BioLogisch Limburg opgericht. De vereniging wil de 
duurzaamheidstransitie verder versnellen en werkt, met financiële 
ondersteuning van de EU, de provincie Limburg en de LLTB, aan 
professionalisering en stimulering van de biologische sector op de 
volgende gebieden: 

WORD OOK LID!
LogischBio

1. Naamsbekendheid
2. Kennisdeling
3. Afzetmogelijkheden
4. Belangenbehartiging

UW BIJDRAGE
Bent u biologisch ondernemer of bent u in omschakeling en wilt u de vruchten plukken van 
de inspanningen van onze organisatie? Wilt u een belangrijke bijdrage leveren aan een mooie 
toekomst voor de biologische sector en samen werken aan een gezonde wereld? Word dan lid 
van de Vereniging BioLogisch Limburg! De contributie bedraagt €250 per jaar. 
Boeren, burgers en bedrijven die de biologische sector een warm hart toedragen kunnen ‘vriend 
worden’ van Vereniging BioLogisch Limburg. Ga hiervoor naar www.biologischlimburg.com



JA, IK WIL!
O  graag lid worden van Vereniging BioLogisch Limburg
O  graag meer informatie over het lidmaatschap van Vereniging BioLogisch Limburg

Bedrijfsnaam: ........................................................................................................................................................

Naam: ..................................................................................................................................................................

Adres: ..................................................................................................................................................................

Postcode & woonplaats:    .................................................................................................................................

Sector: .......................................................................................................   SKAL gecertificeerd: JA / NEE

Tel: .............................................. E-mail:    ................................................................................................ 

Retourneer dit formulier naar info@biologischlimburg.com of per post (postzegel niet nodig):
Vereniging BioLogisch Limburg, Antwoordnummer 1014, 6040 VB Roermond, t.a.v. Arend Jan Cuperus

Kennisdeling
Guido Frijns, biologisch melkveehouder in Reijmerstok
“Een gezonde bodem is het allerbelangrijkste voor goed biologisch boeren. Je hebt namelijk 
geen kans om te corrigeren gedurende het jaar. Wij hebben de afgelopen jaren veel moeten 
experimenteren om tot een goede balans te komen. Daarnaast is er veel kennis en ervaring op 
dit gebied beschikbaar bij externe partijen. Dat deze kennis en ervaring nu beschikbaar komt 
voor de leden van de vereniging is van enorme toegevoegde waarde.”

Belangenbehartiging
John Janssen, voorzitter Vereniging Biologisch Limburg
“De afgelopen periode hebben we met de provincie om tafel gezeten over de pachttermijnen. 
Dat we de provincie zover hebben gekregen dat ze de pachttermijnen verlengt, waardoor het 
voor biologische boeren aantrekkelijker wordt op deze gronden in te schrijven, is een geweldige 
prestatie. Zeker gezien onze nog beperkte omvang. Moet je je voorstellen wat we voor onze 
sector kunnen bewerkstelligen als we de krachten bundelen.”

Afzetmogelijkheden 
Fred Willemsen, biologische kweker in Grubbenvorst
“Het vergroten van de afzetmogelijkheden is een belangrijk speerpunt voor de vereniging. We 
onderzoeken marktkansen, halen de banden aan met potentiële afnemerspartijen en bedenken 
samen met hen nieuwe product-marktcombinaties. Zorg dat je hier gebruik van maakt door je 
bij onze vereniging aan te sluiten. Het is belangrijk de krachten te bundelen om weerstand te 
kunnen bieden aan machtige afzetpartijen als de supermarkten. Alleen samen kunnen we het 
verschil maken.”

LogischBio

WAAROM LID WORDEN?


