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Bio in 
Hoogstraten 

Juni staat bekend als de ‘biomaand’. Ook in Hoogstraten wint bio meer en 
meer terrein.
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• Samentuin Bonenakkers is een ecologisch, duurzaam en sociaal project in het 
centrum van Hoogstraten, waar mensen uit diverse bevolkingsgroepen (verschil-
lende leeftijden, geslacht, herkomst...) samen een boeiend tuinproject waar-
maken. Er zijn tuintjes van 25 m² en vierkante metertuintjes, een bloemenweide 
en een bijenhotel. Een flinke opbrengst biogroenten is het resultaat. Er wordt 
uiteraard gekweekt zonder kunstmest en pesticiden, de compost is van eigen 
makelij en het regenwater wordt optimaal gebruikt.

 Momenteel zijn alle percelen ingenomen. Toch nog interesse? Geef dit door, er is 
een wachtlijst en je wordt op de hoogte gehouden van de mogelijkheden.

• Oxfam Wereldwinkel verkoopt bio-brood van Widar, een gemeenschap van vol-
wassen personen met een beperking. 

 De verkoop gebeurt wekelijks en is enkel op bestelling. Dit kan ter plaatse of via 
de website. Als je voor maandagavond (18 uur) bestelt, ligt het brood de daar-
opvolgende vrijdag voor je klaar vanaf 16 uur. Je kan bio-brood, gist of desem 
bestellen. 

 Naast brood biedt Oxfam Wereldwinkel ook confituur van Widar aan. Dit product 
maken zij eveneens van bio-geteelde vruchten.

• In de Hoogstraatse supermarkten vind je een uitgebreid aanbod bio-producten 
én een waaier aan vegetarische alternatieven voor barbecue die ‘net dat ietsje 
anders is’.

Ook bio in Hoogstraten? Laat het weten via www.oogststraten.be 
 

OOGSTSTRATEN

5 redenen om bio te kiezen
Lekker puur
Groenten uit volle grond, dieren die 
vrij naar buiten kunnen, brood dat de 
tijd krijgt om te rijzen. Biologische 
producten zijn puur en vol van smaak. 
Ze overvallen je met hun kwaliteit en 
authenticiteit. Dat proef je.

Gezond genieten
Biologische producten zijn het resultaat 
van een zorgvuldig proces dat start bij 
een vruchtbare bodem of een gezond 
dier. Bij de verwerking van biovoeding 
zijn enkel een beperkt aantal additieven 
en toepassingen toegelaten. Zo leidt 
bio tot producten met een zuivere 
samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu
Met vruchtwisseling, natuurlijke 
bemesting en biologische bestrijding 
zorgt de bioboer voor een veerkrachtig 
ecosysteem dat ons allemaal ten goede 
komt: proper grondwater, bescherming 
tegen overstroming, tegengaan van 
klimaatverandering, natuurlijke 
beheersing van plagen… Bio gebruikt 
geen kunstmest of gewasbescherming 
van chemisch-synthetische oorsprong.

Vriendelijk voor dieren
Biologische dieren eten voedzaam 
biologisch voer en krijgen de tijd om 
te groeien in een ruime zonverlichte 
stal waar ze vrij naar buiten kunnen. 
Een biologische veeteler kiest zijn 
rassen zorgvuldig om het gebruik 
van geneesmiddelen maximaal te 
beperken. De dieren - en consumenten 
- varen er wel bij.

100% toekomst
Een agro-ecologische aanpak biedt 
ons de beste garantie om de wereld te 
voeden, zonder de draagkracht van de 
aarde te overschrijden. Wie bio kiest, 
streeft naar een toekomst met tevreden 
boeren, rijke oogsten en gezonde 
mensen. Vandaag en morgen, voor 
iedereen.

Project in de kijker: 
BioGroentenManden 
in Hoogstraten

Droom mee. 
Samen met Velt Noorderkempen 
dromen verschillende 
Hoogstratenaren van 
biologische groentenmanden 
in Hoogstraten. Ze verlangen er 
naar om iedere week te kunnen 
genieten van verse, lokale en 
seizoensgebonden producten. 
Producten zonder afval en 
geproduceerd zonder pesticiden. 
Droom jij hier ook van?

Denk mee. 
Samen zochten en vonden 
ze al enkele zielsverwanten 
die net als zij bewust willen 
consumeren. Met het Vijfde Huis 
uit Hoogstraten als uitvalsbasis 
en versterkt door enkele creatieve 
enthousiastelingen krijgt het 
project stilaan meer vorm. 
Maar ze zijn er nog niet… Denk jij 
graag mee?

Doe mee. 
Heb jij ook zin om je schouders 
mee onder dit duurzame project te 
zetten en om biogroentenmanden 
in Hoogstraten te realiseren? 
Iedereen is welkom: producent, 
consument, computerwizard, 
marketeer, manusje-van-alles, … 
Wil jij helpen met de bestellingen, 
de afhaling of de betaling er van, 
de levering, de promotie, de 
coördinatie? Het team ontvangt je 
met open armen…

Oogst mee.
Pluk mee de vruchten van een 
heerlijk project. Letterlijk! Ga voor 
duurzaam, gezond en kwaliteit. 
Kom in contact met lokale 
producten en verwerkers. Werk 
mee aan een open, toegankelijke 
samenleving. Ga voor een 
succesvolle oogst. Op alle vlakken.

Praktisch: 
biogroentenmanden.hoogstraten@gmail.com
Facebookpagina: www.facebook.com/biogroentenmanden
www.biomijnnatuur.be


