
BioVers, biologische winkel, vult een gat in de markt
“Veel meer mensen dan je denkt zijn bezig met gezondheid en gezond eten”

               Oude IJsselstreek 

Doetinchem

Het is vroeg, om acht uur 
sta ik voor de deur van 
Keukenstudio Jansen 
-Bouman, Doetinchemseweg 
11 in Terborg. Binnen is Willem 
Boogaard. Hij is eigenaar van 
de studio en BioVers. Ik word 
hartelijk ontvangen. Willem 
vertelt mij zijn verhaal. Hij 
was boekhouder van Fred 
Jansen, de bekende aannemer 
in Terborg. Toen de vader van 
Fred overleed heeft Willem, 
met Rob Schonenberg, die 
bouwkundige kennis heeft, het 
aannemersbedrijf overgenomen. 
Dit bedrijf bestaat al sinds 
1880 en heeft een heel goede 
reputatie. Daarbij is een eigen 
installatiebedrijf ontstaan. 
In januari 2012 werd de 
keukenstudio overgenomen. Zo 
kon een combinatie gemaakt 
worden, keuken verkoop 
en plaatsing én eventueel 
verbouwen, om de gewenste 
keuken te kunnen plaatsen.  

Start
In mei 2013 stelde zijn 
medewerker keukenverkoper 
voor, om workshops koken 
te gaan geven, en daarbij 
biologische producten uit een 
eigen winkel te gebruiken. Zijn 
vrouw gebruikt biologische 

producten in haar 
praktijk en sinds 
zij een babydochter 
hebben, zijn zij 
nog meer gaan 
nadenken... wat is 
goed?
Het pand was er, 
de expertise was er 
en Willem had het 
idee zelf die winkel 
in drie dagen per 
week te kunnen 
runnen, en daarbij 
ook het werk in de 
keukenstudio te 
kunnen doen. Na de 
opening, november 
2013, ging het zo 
goed, dat hij geen 
tijd over hield 
om de gangbare 
werkzaamheden te kunnen 
doen. Daarom werd personeel 
aangetrokken. Nu werken er in 
totaal 25 mensen.

Veel mensen denken dat 
BioVers een winkelketen is. 
Het is echter een door Willem 
en medewerkers zelf bedachte 
naam. ‘De uitstraling moet 
professioneel zijn, ook het 
kassasysteem. Daar kiezen we 
heel bewust voor. De producten 
zijn met Skal keurmerk, of 

Demeter. Vanuit allerlei hoeken 
worden mensen doorgestuurd 
om bij ons te kopen. Mensen 
met allergie en allerlei 
gezondheidsproblemen worden 
verwezen door diëtisten en 
huisartsen om bij ons te kopen. 
“Ik kom veel aan huis, en merk 
dan dat veel meer mensen dan 
je denkt bezig zijn met voeding 
en gezondheid”, aldus Willem.

BioVers 2.0
Willem: “We hebben plannen, 
‘BioVers 2.0’, is het ontwikkelen 

van een lunchroom met 
biologische producten aan 
de markt.. dat gaan we zeker 
doen. ‘BioVers 3.0’ is een nog 
groter plan: het opzetten van 
een integraal centrum voor de 
hele Terborgse gemeenschap bij 
huis ‘de Deurvorst’. Dit pand is 
eigendom van de gemeente. Wij 
willen daar de oude aanbouwen 
slopen, maar de school en het 
meestershuis opnemen in een 
centrum voor gezonde voeding, 
met een open bijbehorende 

tuin, die dan ook mede wordt 
onderhouden door mensen 
met een beperking. Dit vraag 
nog veel overleg en werk, 
maar de tijd is er rijp voor”.

Kookworkshops
De kookworkshops worden 
verzorgd  bij Jansen Bouman 
Keukenstudio door chefkok 
Michiel Keukens. Hij gebruikt 
veel onbekende producten, 
vooral uit de Achterhoek en van 
het seizoen. Info bij BioVers, 
marktplein Terborg.

Lies Visscher-Endeveld, lid 
plattelandsraad.

Effect van het GLB op onze streek Buitengebied Wehl in actie
In de afgelopen weken zijn er weer allerlei activiteiten georganiseerd in het 
buitengebied van Wehl. Daarmee werd het gebied weer eens stevig op de kaart gezet.
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Onlangs heeft minister 
Dijksma de Tweede kamer 
geïnformeerd hoe de 
Nederlandse vertaling van het 
Europese Gemeenschappelijke 
landbouwbeleid er vanaf 2015 
gaat uitzien. In een presentatie 
van de voorzitter van de VAL 
aan de Plattelandsraad, werd dit 
door Rob Geerts en Jan Stronks 
uitgelegd. 

Hoe werkt het nu?
Tot nu toe kregen boeren een 
bedrijfstoeslag op basis van 
historische productie, gekoppeld 
aan het bedrijf. In de jaren 
zestig is deze uitkering ingesteld 
om de landbouwproductie te 
verhogen en de voedselschaarste 
in de EU op te heffen. Dit leidde 
uiteindelijk tot boterbergen en 
melkplassen, met als reactie, 
beperkingen aan de productie. 
Zoals het melkquotum. 
Opnieuw worden nu ingrijpende 
veranderingen in het GLB 
beleid doorgevoerd. Doel is 
om kosten terug te dringen, 
om de verdeling eerlijker te 
maken en om de landbouw 
te vergroenen. Het gaat  om 
grote bedragen. Bijvoorbeeld 
in 2012 kregen 249 van de 397 
bedrijven in de gemeente Oude 
IJsselstreek een totaalbedrag 
aan bedrijfstoeslagen  
van €3,78 mln. 

Hoe gaat het werken?
Vanaf 2015 wordt de 
bedrijfstoeslag vervangen 
door een gelijke toeslag per 
hectare landbouwgrond en 
worden randvoorwaarden 
gesteld. Voor sommige bedrijven 
betekent dat een verlaging 
van de bedrijfstoeslag. De 
basis uitkering wordt €270 per 
hectare en men kan een toeslag 
verdienen door het toepassen 
van ‘vergroenings’ maatregelen. 
Als die voldoen aan het pakket 
eisen dat de minister nu heeft 
bepaald, dan kan dat nog eens 
€120 per hectare opleveren. 
Oorspronkelijk zou 7% van 
het landbouwareaal van een 
bedrijf als agrarische natuur 
moeten worden ingericht. Nu is 
dat percentage teruggebracht 
naar 5%. Maar als 75% van het 
bedrijf als blijvend grasland is 
ingericht, dan voldoet dat ook 
aan de normen voor de extra 
toeslag. 
Het achterliggende doel van de 
nieuwe maatregel: versterking 
van de biodiversiteit door een 
deel van de landbouwgrond 
‘groen’ in te richten met meer 
kansen voor flora en fauna, is 
daarmee voor de Achterhoek 
met zijn vele melkveebedrijven, 
van de baan. 

Wim Beijer

Het begon met de opening van 
een aantal activiteiten die de 
afgelopen anderhalf jaar zijn 
voorbereid door de werkgroep 
TOOS (Trots op onze streek). 
Twee gedenkstenen werden 
onthuld op de plaatsen waar 
de Wehlse beek een aantal 
jaren geleden is omgelegd om 
de pitch & putt golfbaan te 
realiseren. De Wehlse beek 
vormde ook de grens tussen 
Doetinchem en Wehl en het 
verleggen van de beek heeft 
veel emotie opgeroepen bij 

Wehlenaren. De 
oude grens is nu 
weer gemarkeerd.

Bij de galgenbult 
werd een 
herdenkingsbord 
geplaatst en ook 
bij de vroegere 
stopplaats van 
de trein voor de 
bewoners van het 
Jagershuis. Deze 
halte was er tot 
1925.

Het fiets- en ruiterpad 
tussen de Wardsestraat en 
de Mr. Hendriksenstraat in 

Nieuw Wehl is ook verbeterd 
en opnieuw begaanbaar 
gemaakt. In de komende 

maanden worden twee op 
kaart al uitgezette fiets- en 
wandelrondjes in het terrein 
uitgezet en van historische 
weetjes voorzien.

In de Wehlse Broeklanden 
werd een open zondag 
gehouden om de vorderingen 
van de natuur- en 
recreatieontwikkelingen aan 
omwonenden te laten zien. De 
stichting Buur maakt Natuur 
gebruikte de gelegenheid 
om wethouder Lambregts 
een cheque van €10.000 te 
overhandigen voor de aanleg 
van nieuwe natuur. Via 
sponsoractiviteiten is dit geld 
bij elkaar gebracht.

Wethouder van der Meijs onthult het bord bij 
het spoor.

Voorzitter Lusing overhandigt de cheque aan wethouder Lambregts.


