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Smaak en gezondheid trekt aan

Biologische sector in de lift

	 	 biologica-directeur	Bert	
	 van	Ruitenbeek,	die	tijdens	de	
Bio-bijeenkomst	de	cijfers	toelichtte,	
kon	niet	spreken	over	dubbele	groei-
cijfers,	maar	na	enkele	mindere	jaren	
is	er	volgens	hem	sprake	van	een	
‘nieuwe	lente’	voor	de	biologische	sec-
tor.	‘Daarmee	bevestigen	we	het	beeld	
in	landen	als	Duitsland	en	Engeland	
waar	biologisch	ook	hot	is’,	aldus	
Van	Ruitenbeek.	‘De	toename	van	de	
verkopen	van	vooral	biologische	ver-
sproducten	is	het	afgelopen	jaar	ook	
gestimuleerd	door	de	enorme	aan-
dacht	in	bladen	en	op	televisie	voor	
koken	met	natuurlijke	ingrediënten.	

Nieuwe	doelgroepen	zijn	juist	op	dit	
soort	verbindende	thema’s	als	smaak	
en	gezondheid	te	vinden.’	

Van	Ruitenbeek	ziet	de	biologische	
beweging	als	voortrekker	voor	duur-
zame	productie	en	consumptiepa-
tronen.	De	groei	van	de	markt,	die	
zich	in	alle	segmenten	manifesteert,	is	
daar	volgens	hem	het	levende	bewijs	
voor.	Als	het	gaat	om	het	aantal	bio-
logische	bedrijven	in	Nederland,	dan	
constateert	Van	Ruitenbeek	echter	een	
stagnering.	‘Doordat	de	omschake-
ling	naar	biologische	bedrijfsvoering	
wat	vertraagt,	kan	een	schaarste	aan	
grondstoffen	ontstaan.	Om	de	markt	

voor	biologisch	voedsel	duurzaam	te	
ontwikkelen,	moet	de	voedselproduc-
tie	waar	mogelijk	aan	regionale	afzet	
worden	verbonden.	Gelukkig	ontstaan	
in	ons	land	-	in	navolging	van	Britse	
supermarkten	-	ook	de	eerste	impul-
sen	vanuit	ketenpartijen	om	boeren	te	
motiveren	tot	omschakeling.	Interes-
sant	is	dat	ook	grote	steden	als	Lon-
den	en	Amsterdam	strategieën	ont-
wikkelen	om	het	voedsel	voor	de	stad	
weer	meer	te	koppelen	aan	boeren	en	
tuinders	in	de	directe	omgeving.’

Dat	de	aanvoer	van	biologische	
producten	nog	tot	problemen	kan	lei-
den,	wist	de	directeur	commercie	van	
Albert	Heijn,	Sander	van	der	Laan,	op	
het	bio-congres	naar	voren	te	brengen.	
Als	marktleider	realiseert	het	bedrijf	
60	procent	van	de	biologische	omzet	
in	het	Nederlandse	supermarktkanaal.	
‘Wij	kunnen	op	dit	moment	niet,	bij	
wijze	van	spreken,	2	kilo	biologisch	
rundvlees	in	de	aanbieding	doen	voor	

hans	kraak

Het marktaandeel van de biologische voedingsmiddelensector op de totale voedingsmiddelen-

branche is nog klein, 1,9 procent. Waren de consumentenbestedingen aan voedingsmiddelen in 

de reguliere sector in 2006 24,6 miljard euro, in de biologische ging het om 460,3 miljoen euro. De 

groei van de biologische sector was in het afgelopen jaar echter forser, 9 procent, tegen 3 procent 

in het reguliere kanaal. De verwachting is dat de groei aanhoudt, zo kwam naar voren tijdens het 

tiende congres van Biologica, de Task Force Markontwikkeling Biologische Landbouw en Triodos 

Bank: Biologisch. Je proeft de aandacht.

Week van de Smaak
Streekproducten, authentieke smaken, bio-
logische voeding, traditie en koken met de 
seizoenen staan centraal tijdens de eerste 
Nederlandse Week van de Smaak die van 
24 tot en met 30 september 2007 wordt 
gehouden. Honderden restaurants, producen-
ten, natuurvoedingswinkels, supermarkten en 
boerderijen doen er aan mee. Smaakambas-
sadeur Pierre Wind opende begin april de 
website www.weekvandesmaak.nl, tijdens het 
tiende jaarcongres van Biologica. De smaak-
week is gezamenlijk initiatief van Euro-Toques, 
Slow Food, Streekeigen Producten Neder-
land, Kunsthal Rotterdam, Biologica en Pierre 
Wind. Wie een bijdrage wil leveren aan de 

Week van de Smaak kan zich daar nog voor 
inschrijven. Tot 1 juli 2007 kunnen activi-
teiten, proeverijen of speciale menu’s via 
de website worden aangemeld. Op de web-
site staat een kalender van de activiteiten
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de	prijs	van	1	kilo,	dan	zijn	we	te	snel	
uitverkocht,	en	dat	heeft	te	maken	met	
de	aanvoer.’	

Tijdens	het	congres	presenteerde	Van	
der	Laan	het	biologische	groente-	en	
fruitpakket	dat	zijn	supermarktketen	
voortaan	in	het	assortiment	heeft.	Hij	
zei	dat	er	niet	altijd	winst	op	gemaakt	
wordt,	maar	dat	ook	vanuit	een	ideaal	
het	assortiment	hiermee	wordt	uitge-
breid	en	aangehouden.	‘In	het	eerste	
kwartaal	hadden	we	een	omzetstijging	
van	20	procent	van	de	biologische	
producten	in	ons	assortiment	ten	
opzichte	van	dezelfde	periode	vorig	
jaar,	dat	is	aanzienlijk	hoger	dan	de	
omzetstijging	van	de	reguliere	produc-
ten	in	dezelfde	periode.	Wij	zorgen	er	
nu	voor	dat	het	alledaagse	betaalbaar	
wordt,	en	het	bijzondere	bereikbaar.	
Biologische	producten	zijn	wat	ons	
betreft	bijzonder.’

Milieu    Als	het	om	het	milieu	gaat,	
dan	scoort	de	biologische	landbouw	
op	veel	punten	beter	dan	de	gangbare.	
Het	energiegebruik	en	de	emissie	van	
broeikasgassen	per	hectare	is	in	de	
biologische	landbouw	lager	dan	in	de	
gangbare.	De	uitzondering	hierop	is	
de	jaarrond	gestookte	glastuinbouw.	

Hierbij	is	de	score	ongeveer	gelijk.	
Omgerekend	naar	ton	product	blijft	
de	biologische	melkveehouderij	gun-
stiger	wat	betreft	energieverbruik	en	
emissie	van	broeikasgassen.	Bij	akker-
bouw	en	vollegrondsgroenteteelt	is	het	
resultaat	afhankelijk	van	het	gewas.	De	
jaarrond	gestookte	biologische	glas-
tuinbouw	verbruikt	echter	wel	meer	
energie	en	stoot	meer	broeikasgassen	

uit	per	ton	product	dan	de		
gangbare	glastuinbouw.

Bron:

Verantwoorde en communiceerbare argumenten 

bij biologische producten: Dierenwelzijn

Verantwoorde en communiceerbare argumenten 

bij biologische producten: Milieueffecten

Beide rapporten zijn te downloaden via www.

biokennis.nl

Biologisch beter voor milieu en dierenwelzijn 
Uit twee recente literatuurstudies van Wageningen UR 
naar de verschillen tussen de biologische en reguliere 
landbouw komt naar voren dat de huisvesting van dieren 
in de biologische veehouderij, vooral bij varkens en pluim-
vee, meer natuurlijk gedrag te zien geeft, in vergelijking 
met de gangbare sector. Als het om het milieu gaat, dan 
blijkt dat het energieverbruik en de emissie van broei-
kasgassen per hectare bij biologische bedrijven lager is. 

Het welzijn van dieren in de landbouw wordt bepaald 
door huisvesting, gezondheidsmanagement, voeding en de 
manier van omgaan met dieren. Het blijkt dat biologische 
varkens meer kunnen wroeten en exploreren. Ook kunnen 
ze hun staarten houden, want staartbijten (een indicatie 

voor verveling) komt minder voor. Met meer ruimte en 
met stro op de vloer zijn varkens minder agressief dan 
hun reguliere soortgenoten. In de biologische pluimvee-
houderij vertonen kippen meer natuurlijk gedrag, zoals 
exploreren en scharrelen. De huisvesting van biologische 
melkveehouderij verschilt weinig met de gangbare, beide 
systemen bieden veel ruimte voor natuurlijk gedrag. In de 
biologische melkveehouderij komen de koeien iets meer 
in de wei. Op het gebied van gezondheid heeft de biolo-
gische veehouderij minder stofwisselingziekten. De gang-
bare en biologische veehouderij vertonen slechts kleine 
verschillen in welzijnsaspecten gerelateerd aan voeding. 

Tijdens het jaarlijkse Bio-Congres heeft Biolo-
gica een Raad voor de Biologische Landbouw 
en Voeding in het leven geroepen. Volgens 
Biologica-voorzitter Arie van den Brand moet 
‘de Raad bijdragen aan verdieping en verbreding 
van biologisch als voortrekker van integrale ver-
duurzaming van de landbouw- en voedselketen’. 
Volgens directievoorzitter van de Triodos Bank 
en voorzitter van de Bioraad Peter Blom, ‘is nu 
het momentum om de huidige trend naar meer 
kwaliteit en duurzaamheid te versterken. Bio is 
een lifestyle aan het worden, en moet zichzelf 
ook moderniseren en zich presenteren op de 
hoogste trede van de duurzaamheidladder’. De 
Bioraad gaat een rol vervullen naar de sector 
zelf, naar consumenten, naar de politiek maar 
ook naar de media en burgers moet de Raad een 

referentie zijn die het belang en de ernst van 
de ontwikkeling van de biologische landbouw 
onderstreept. Leden van de Bioraad worden 
benoemd door Stichting Biologica en nemen 
deel op persoonlijke titel. 

Thema’s waar de Bioraad zich in 2007 over zal 
buigen zijn: 
– Het belang van de biologische landbouw voor 
de economie en de ecologie van Nederland 
– De ecologische, technologische en sociale 
modernisering van de biologische landbouw 
– Biologische landbouw als voorbeeld en/of 
aanjager van een moderne multifunctionele 
duurzame land- en tuinbouw. 
– Maak, gezondheid en authenticiteit als waar-
den gekoppeld aan biologische producten.

Raad voor de Biologische Landbouw en Voeding
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Rundvlees, kaas, vis en melk hebben grote invloed

Biologisch en vegetarisch beter 

voor het milieu

	 	 de	ziekenhuizen	analyseerden	
	 drie	typen	voedingspatronen,	op	
basis	van	complete	weekmenu’s.	Het	
ging	om	een	omnivoor-gangbaar,	
een	vegetarisch	en	een	veganistisch	
patroon.	Van	alle	drie	de	patronen	
werden	twee	varianten	genomen:	een	
met	producten	van	de	conventionele	
landbouw	en	een	met	biologische	pro-
ducten.	De	drie	Italiaanse	voedingen	
waren	uitgebalanceerd	volgens	richt-
lijnen	waardoor	ze	elk	2000	tot	2300	
kcal,	15	energieprocent	eiwit,	30	ener-
gieprocent	vet	en	55	energieprocent	
koolhydraten	bevatten.	Deze	werd	
afgezet	tegen	een	referentievoeding,	
gebaseerd	op	een	doorsnee	Italiaanse	
consumptie.	De	milieubelasting	van	
de	patronen	is	berekend	met	behulp	
van	een	Life	Cycle	Assessment	per	
product.	Dit	is	een	internationale,	
door	ISO-erkende	rekenmethode,	
waarbij	alle	aspecten	meegenomen	
kunnen	worden	van	grondstoffen,	
energie	en	transport	tot	afval.	Hoe	
meer	punten	een	product	krijgt,	hoe	
meer	milieuschade	het	geeft.	

Het	resultaat	van	de	berekening	is	
dat	het	normale	voedingspatroon	het	
grootste	milieueffect	heeft,	zelfs	meer	
dan	twee	keer	zoveel	als	een	aanbevo-
len,	uitgebalanceerde	voeding.	Verder	
komt	als	resultaat	naar	voren	dat	hoe	

meer	dierlijke	producten	geconsu-
meerd	worden,	hoe	groter	de	schade	
is.	De	veganistische	voeding	had	de	
minste	impact.	Bij	eenzelfde	voedings-
patroon	was	de	biologische	voeding	
veel	gunstiger	dan	de	gangbare.	Vol-
gens	de	onderzoekers	is	het	zo	dat	een	
omnivoor,	biologisch	dieet,	gunstiger	
is	dan	een	vegetarisch,	gangbaar	dieet.	

Rundvlees    Als	gekeken	wordt	
naar	individuele	producten,	dan	geeft	
rundvlees	verreweg	de	meeste	milieu-
schade.	Ook	kaas,	vis	en	melkproduc-
ten	hebben	grote	invloed,	met	weinig	
onderling	verschil.	Factoren	die	bij	

de	totale	milieubelasting	van	voeding	
van	belang	zijn,	zijn	waterverbruik	
(41-46%),	energieverbruik	voor	de	
productie	en	het	transport	(35-44%),	
landgebruik	(5-13%)	en	vermesting	
(3-4%).	

De	studie	maakt	inzichtelijk	welke	
elementen	uit	de	voeding	de	meeste	
impact	hebben	op	duurzaamheid	en	
hoe	de	keus	van	consumenten	daarin	
een	rol	in	speelt.	Het	zou	goed	zijn	om	
deze	berekening	ook	eens	uit	te	voeren	
voor	het	Nederlandse	voedingspa-
troon,	op	basis	van	de	Voedsel	Con-
sumptie	Peiling,	en	deze	te	vergelijken	
met	de	milieu-impact	van	een	voeding	
gebaseerd	op	de	aanbevolen	hoeveel-
heden	van	het	Voedingscentrum.	Wel-
licht	komt	dit	tot	hetzelfde	verras-	
sende	resultaat	als	het	Italiaanse	
onderzoek.

Bron:

Baroni L. et al. Evaluating the environmental 

impact of various dietary patterns combined 

with different food production systems. European 

Journal of Clinical Nutrition 2007;61:279-286. 

corn	van	dooren	

voedingscentrum	

den	haag

Er zijn al langer aanwijzingen dat voedingspatronen die zijn gebaseerd op planten minder milieu-

belasting geven, dan patronen met veel dierlijke producten. Sinds 1978 wordt geschreven over 

voedingsecologie, waarbij gekeken wordt naar de impact op de hele voedselketen en de duurzaam-

heid van ons eetpatroon. Twee Italiaanse ziekenhuizen, in samenwerking met AgireOra Edizioni 

Association in Turijn en ATRA Documentation Center in Lugano*, hebben in de praktijk onder-

zoek gedaan naar de milieu-impact van diverse voedingspatronen. 

*AgireOra Edizioni 

Association en ATRA 

Documentation Center 

zijn organisaties die 

zich inzetten voor die-

renwelzijn. Rundvlees heeft in vergelijking met andere voedingsmiddelen een grotere belasting op het milieu.
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