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‘ ging de biolo-
gische sector tegen de stroom in,

als antithese van de gangbare land-
bouw. Gaandeweg is de productiewij-
ze steeds meer geaccepteerd en wordt
ingezien dat deze relevant is voor de
toekomstige ontwikkeling van de hele
landbouwsector. De kwaliteit van het
bodemleven is bijvoorbeeld lange tijd
volledig veronachtzaamd in de gang-
bare landbouw’, aldus Herman Wijf-
fels, voorzitter Sociaal-Economische
Raad en Natuurmonumenten,
onlangs tijdens het EKO-congres
‘Biologisch, op uw gezondheid!’.

Met nieuwe afzetstructuren, die niet
meer anoniem zijn, is de biologische
landbouw een voorbeeld geworden
voor de richting die de sector in zijn
geheel moet volgen bij de transitie

naar duurzaamheid. Deze transitie is
volgens Wijffels onontkoombaar: ‘De
landbouw van de toekomst zal duur-
zaam zijn of niet zijn.’

Onderscheid   Hoe de biologische
sector zich voldoende kan blijven
onderscheiden en vernieuwen, is vol-
gens Wijffels niet eenvoudig te zeg-

gen. Hij vroeg zich af of bijvoorbeeld
goed onderbouwde gezondheids-
claims mogelijk zijn en of de sector,
gesteund door een goede kennisin-
frastructuur, kan blijven innoveren.
Een andere vraag is of de sector ‘in
beslotenheid’ moet blijven opereren,
of beter kan samenwerken met ande-
ren die de weg van duurzaamheid
opgaan.

Wijffels onderscheidde in de ont-
wikkeling naar duurzaamheid vijf
hoofdrolspelers. ‘De consument is de
cruciale actor. Eerst is een proces van
bewustwording nodig, wat zich ver-
volgens vertaalt in (koop)gedrag.
Vanzelfsprekend is er nog een lange
weg te gaan. Mensen moeten het ver-
band gaan zien in de levenscyclus
(o.a. zon, grond, plant, dier, mens) en
inzien dat een bewustwordingsproces

niet geforceerd kan worden. Het kan
wel worden gevoed, bijvoorbeeld
door onderzoek en voorlichting over
de relatie tussen voeding en gezond-
heid. Of door verbinding te zoeken
met maatschappelijke organisaties
zoals in de vorm van een deelconve-
nant.’ Andere actoren zijn de afzetor-
ganisaties, de boeren en tuinders, de
wetenschap en de overheid. Over de
afzetorganisaties merkte Wijffels op:
‘De sector heeft eigen kanalen opge-
bouwd en dat is een verstandige en
vernieuwende strategie geweest.
Zonder dat zouden we niet zijn waar
we nu staan. Toch is samenwerking
met de gevestigde retail onontbeerlijk
om tot een werkelijke doorbraak te
komen, want daar gaan de grote stro-
men langs.’

Boeren en tuinders kunnen volgens

Voedselproductie

Biologische en gangbare landbouw naderen elkaar

‘Gezond’ en ‘lekker’ worden

thema bij biologisch
De biologische en gangbare landbouw naderen elkaar als

het gaat om duurzaamheid. Om zich nog van de gang-

bare landbouw te onderscheiden, moet de biologische

landbouw op zoek naar andere onderscheidende facto-

ren. ‘Gezond’ en ‘lekker’ worden daarbij steeds vaker als

thema genoemd.

 

Samenwerking met de gevestigde

retail is onontbeerlijk

Herman Wijffels is ervan overtuigd dat bij een samenwerking tussen de biologische en gangbare

landbouw de boeren de eigen principes niet opzij hoeven te zetten.
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Wijffels meer kennis en ervaring gaan
uitwisselen met de gangbare land-
bouw. ‘Dit wordt interessanter naar-
mate de ontwikkeling naar duur-
zaamheid verder gaat in de gangbare
landbouw. Daarvoor hoeven de boe-
ren de eigen principes niet opzij te
zetten, want voor een open dialoog is
de eigen authenticiteit van belang.’

Van de wetenschap en met name de
levenswetenschappen verwacht
Wijffels in de komende tijd bijdragen
waar ook de biologische landbouw
zijn voordeel mee zal kunnen doen.
‘Daarbij denk ik in het bijzonder aan
het beter verstaan van het functione-
ren van de levende materie en van de
interacties in de cyclus waar ik eerder
aan refereerde. We moeten leren de
informatie die in de natuur is opge-
slagen beter te benutten.’

Kwaliteitsverschillen in voedings-
middelen en de relatie daarvan met
gezondheid moeten volgens Wijffels
beter in kaart worden gebracht.
Genetische modificatie kan volgens
hem overbodig worden gemaakt door

het ontwikkelen van preciezere krui-
sings- en vermeerderingsmethoden.

De rol van de laatste actor, de over-
heid, is in deze fase beperkt: ‘De over-
heid is gelimiteerd in haar mogelijk-
heden en is in feite codificateur. In tij-
den van fundamentele verandering
zal zij eerder volgen dan voorop
lopen. Binnen die restrictie doet de
overheid wel ongeveer wat mogelijk
is.’ Op de lange termijn zou het mooi
zijn als de overheid meer middelen
beschikbaar stelt voor onderzoek en
voorlichting.

Overheid    Wijffels wordt door de
overheid op zijn wenken bediend.
Deze heeft zich namelijk ten doel
gesteld de omzet van de biologische
landbouw de komende drie jaar meer
dan te verdubbelen. Voor de uitvoe-
ring van de Beleidsnota Biologische
Landbouw 2005-2007
(www9.minlnv.nl) is dan ook bijna 
€ 61 miljoen opzijgezet, waarvan 
€ 30 miljoen naar onderzoek en het
verspreiden van kennis gaat. Het sti-
muleren van de vraag naar biologi-
sche producten krijgt € 13 miljoen
en vooralsnog is bijna € 7 miljoen
bestemd voor voorlichting en onder-
wijs. Daarnaast is de Task Force
Marktontwikkeling Biologische
Landbouw ingesteld. Voorzitter Uli
Schnier streeft naar een marktaandeel
van vijf procent in de consumenten-
bestedingen.

Gezond    Tijdens het EKO-congres
werd niet alleen over cijfers en de
strategische toekomst van de biologi-
sche sector gesproken, maar was er
goed nieuws uit de hoek van de
gezondheidsaspecten. ‘Voedsel gepro-
duceerd met de biologische land-
bouwmethode bevat gemiddeld meer
gezondheidsbevorderende stoffen dan
voedselproducten uit de reguliere
landbouw. Zo bevat biologische zuivel
meer meervoudig onverzadigde vet-
zuren, zoals CLA’s, die samen met
omega-3-vetzuren een gunstige rol
lijken te spelen bij de versterking van
het immuunsysteem, het voorkomen

van astma en allergie en het voorko-
men van hart- en vaatziekten’, aldus
Machteld Huber van het Louis Bolk
Instituut, naar aanleiding van litera-
tuuronderzoek en nieuw onderzoek
naar biologische melk versus reguliere
melk.

In februari dit jaar werd melk van
biologische en gangbare buurbedrij-
ven verzameld en onderzocht op
onder meer CLA’s. De hoeveelheid
CLA’s was in de onderzochte biologi-
sche melk gemiddeld hoger. Bij de
omega-3-vetzuren gold dat zelfs voor
alle biologische melk. Ook de gezond-
heidstoestand van de koeien werd
gemeten via immunologisch onder-
zoek. Daaruit bleek dat de koeien met
een biologisch voedingspatroon met
minder krachtvoer en meer klaver
beter kunnen reageren op infecties.
De koeien zijn robuuster.

Naast het onderzoek naar biologi-
sche zuivel is tevens onderzoek ver-
richt naar moedermelk van vrouwen
die biologische zuivel gebruikten.
Ook dit onderzoek richtte zich op
CLA’s. Bij vrouwen die biologische
zuivel gebruikten, werd een hogere
concentratie CLA’s in de borstvoeding
geconstateerd dan bij vrouwen die
reguliere zuivel gebruikten. Voor dit
aanvullende onderzoek werd in het
kader van het zogeheten KOALA-
onderzoek in samenwerking met de
universiteiten van Maastricht en
Hamburg, TNO Kwaliteit van Leven
en het Paracelsus Spital in Zwitser-
land gekeken naar moedermelk van
vrouwen met biologische en niet-bio-
logische eetpatronen en met name
naar het gebruik van zuivel.

Tenslotte blijkt uit een overzicht van
de meest recente studies in Europa
dat biologische voeding gemiddeld
beter scoort dan reguliere producten
op onder andere het gehalte aan vita-
mine C, mineralen, antioxidanten en
de eiwitkwaliteit.

Volgens de opdrachtgevers (Triodos
Bank, Ecomel en Biologica) geven de
onderzoeksresultaten volop aanlei-
ding voor vervolgonderzoek naar de
gezondheidsaspecten van biologische
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De markt voor biologische producten is in
2004 met ruim zes procent gegroeid tot een
omzet van € 419 miljoen euro. Ondanks de
economische recessie en de prijzenslag,
heeft de biologische sector zich in 2004 dan
ook goed staande gehouden. Aardappelen,
groenten en fruit blijft met 3,9 procent
marktaandeel de belangrijkste biologische
productgroep. Eieren waren in 2004 met een
omzetstijging van 14 procent de grootste
groeier. Vlees behaalde een omzetstijging
van 12,7 procent. Zo blijkt uit het EKO-
Monitor Jaarrapport 2004, van Biologica. 

Wat de afzetkanalen betreft waren de
supermarkten goed voor € 194 miljoen
(46%), natuurvoedingsspeciaalzaken voor 
€ 171 miljoen (41%) en de overige kanalen
voor € 54 miljoen (13%). De bestedingen aan
biologische voeding in het natuurvoedings-
kanaal zijn in 2004 iets sterker gestegen
(6,9%) dan in het supermarktkanaal (6,3%). 

Areaal groeit, minder boeren
Het areaal biologische landbouw is in 2004
gestegen. De groei wordt voornamelijk ver-
oorzaakt door aanmeldingen van grasland.
Eind 2004 heeft 2,5% van de totale land- en
tuinbouw een biologische bedrijfsvoering,
tegen 2,2% eind 2003. Flevoland is de pro-
vincie met de meeste biologische landbouw
(7811 hectare) en Limburg met de minste
(966 hectare). In 2004 waren er 1383 gecer-
tificeerde biologische land- en tuinbouwbe-
drijven, tegen 1434 in 2003. De afname heeft
onder andere te maken met de regulering in
2003 van het aanbod biologisch varkens-
vlees, die voor bedrijven in 2004 zijn beslag
kreeg. 

Perspectief voor 2005
Voor 2005 wordt een verder doorzettende
groei verwacht. De convenantpartijen die
samenwerken Marktontwikkeling Biologische
Landbouw, hebben afgesproken dat zij hun

inspanningen om de 5%-doelstelling te
halen, gaan intensiveren. Zij hebben daartoe
een vervolgconvenant afgesloten, waarin ook
nog eens extra doelstellingen zijn vastgelegd
(export, prijsverschil aanpakken en onderzoek
meer vraag gestuurd maken). Bijzonder is
verder dat er twee nieuwe convenantpartijen
zijn toegetreden: Veneca namens de cate-
raars en 12 maatschappelijke organisaties,
verenigd in een deelconvenant. Kern van het
deelconvenant is dat maatschappelijke orga-
nisaties hun leden zullen stimuleren om
vaker biologisch te kopen. 

Het EKO-Monitor Jaarrapport beslaat 36
pagina’s en is gratis te downloaden
(www.platformbiologica.nl/ekomonitor/
ekomonitorjaarrapport2004.pdf) of tegen
onkostenvergoeding (€ 5 excl. porto) te
bestellen bij het secretariaat van Biologica
(030-2339970, info@biologica.nl). 
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voeding. Zij constateren ook dat er
steeds meer onderzoeksresultaten
beschikbaar komen waaruit blijkt dat
de biologische productiemethode niet
alleen maatschappelijke voordelen
heeft (op terreinen als milieu, biodi-
versiteit, bodemkwaliteit en dieren-

welzijn), maar ook leidt tot gezonde
voedselproducten die meer goede
stoffen bevatten en vrij blijven van
pesticideresiduen.

Smaak    Wil de biologische land-
bouw zich onderscheiden van de
gangbare dan moet er naast de aan-
dacht voor de gezondheidsaspecten
van biologisch voedsel ook meer aan-
dacht zijn voor de smaak. Dat blijkt
uit het rapport ‘Jongeren en biolo-
gisch voedsel: Een onderzoek naar de
biologische consument en de jongere
consument in het bijzonder’
(www.wur.nl/wewi/pdf/210.pdf) van

de Wetenschapswinkel Wageningen
UR. Een van de aanbevelingen luidt
immers: ‘Zowel gewone consumenten
als jongeren vinden de prijs van bio-
logisch voedsel erg hoog. Ook geven
jongeren aan dat ze de smaak van
biologisch voedsel niet lekker vinden.

Het is van belang om deze negatieve
percepties van biologisch voedsel weg
te nemen of om te zetten in positieve
percepties, zodat de groei van de bio-
logische markt wordt bevorderd’.

Verder is uit het onderzoek gebleken
dat jongeren vegetarische producten
als biologische producten zien en ze
daarbij meteen bestempelen als ‘niet
lekker’. Daarbij verschilt de smaakbe-
leving van biologisch voedsel tussen
de gewone consument en de jongere.
Voor de eerste groep is ‘smaak’ een
belangrijk motief om biologisch
voedsel te kopen, terwijl dit voor de
jongeren juist een motief is om het

niet te kopen.
De jongeren in dit onderzoek gaven

aan dat ze wel eens biologische pro-
ducten zouden willen eten uit
nieuwsgierigheid. Op deze nieuwsgie-
righeid inspelen, kan door bijvoor-
beeld het biologische assortiment te
laten verschillen van het gangbare
assortiment in de supermarkten. Te
denken valt hierbij aan het aanbieden
van zogenoemde vergeten groenten
als schorseneer, pastinaken, aard-
amandelen, haverwortel en kardoen.
Laten zien dat de biologische land-
bouw interessante producten voort-
brengt, is hierbij belangrijk.

Verder is het van belang om de drie
belangrijke begrippen gemak, genot
en gewin rond (onder andere) voedsel
te verbinden met biologisch voedsel.
Als de consument het kopen van bio-
logisch voedsel verbindt met deze ter-
men en dit besef ook doordringt tot
de consumenten van de toekomst, ligt
er een b(l)oeiende toekomst voor de
biologische sector in het verschiet.
Zo concluderen de onder-
zoekers.

Jongeren vinden biologische producten ‘niet lekker’

Omzet in biologische producten stijgt tot ruim 419 miljoen euro


