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Leeswijzer 

Beste lezer van dit verslag, 

Voor je ligt het tweede (deel)verslag  van de online stakeholderconsultatie voor het Nederlandse 
actieplan groei biologische productie en consumptie.  

In de tweede dialoogronde ‘Verrijken’ van de 

consultatie is diverse partijen gevraagd naar mogelijke 

oplossingen voor de 9 thema’s die uit de eerste 

dialoogronde ‘Verkennen’ naar voren zijn gekomen 

(zie kader). Alle genoemde ideeën, meningen en 

randvoorwaarden zijn in dit verslag opgenomen.  

Dit verslag bestaat uit 2 delen. In deel 1 vind je een 

samenvatting van de door alle deelnemers 

ingebrachte onderwerpen. Voor deze samenvatting 

zijn zoveel mogelijk de woorden van de deelnemers 

zelf gebruikt. Daarnaast vind je een overzicht van de 

verschillende stakeholdergroepen die hebben 

deelgenomen en de daarbij corresponderende getallen.  

In deel 2 vind je alle antwoorden die door de deelnemers zijn gegeven op de gestelde vragen. Bij ieder 

antwoord kun je zien vanuit welke stakeholdergroep heeft gereageerd en welke reacties daarop zijn 

gegeven. 

Ik wil je graag bedanken voor je deelname en waardevolle inbreng en hoop dat je wilt meedoen aan 
de volgende dialoogronde ‘Voorkeuren’. Daarin gaan we met elkaar focus aanbrengen in de vele 
aangedragen ideeën en oplossingen. welke aandachtspunten we het beste eerder dienen op te 
pakken.  

Meer informatie over het hoe en waarom van deze consultatie vind je hieronder.  

Waarom deze consultatie? 

Het ministerie van LNV stelt een actieplan op voor de groei van biologische productie en consumptie 

in Nederland. Dit actieplan zal bestaan uit een ambitie en een set van acties die helpt om de ambitie 

waar te maken.  

De consultatie is bedoeld voor iedereen die wil bijdragen aan de dialoog over biologische productie 

en consumptie. Het ministerie heeft diverse partijen uit de samenleving uitgenodigd om mee te 

denken over welke acties nodig en wenselijk zijn, zoals boeren, vertegenwoordigers van de 

(biologische) landbouw, ketenpartijen (leveranciers, transporteurs, verwerkers, handelaren, 

retailers), onderzoekers, overheden, financiers, NGO’s en consumenten. De kennis, ervaring en input 

van al deze partijen is van belang om te komen tot een effectieve set van acties. Acties die bij 

uitvoering ook echt gaan leiden tot groei van biologische productie en consumptie. 

Waarom een Nederlands actieplan? 

De Europese Commissie heeft in de Farm-to-Fork-strategie en het Organic Action Plan de ambitie 

uitgesproken dat in 2030 25% van het Europese landbouwareaal biologisch moet zijn. Aan elke 
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lidstaat van de Europese Unie is gevraagd om te komen met een nationale strategie met een ambitie 

en maatregelen die passen bij de lokale situatie. In Nederland maakt het ministerie van LNV hiervoor 

een actieplan. Dit zal deze zomer verschijnen. 

Wat is biologische landbouw? 

In de uitgangspunten van biologische landbouw wordt nadrukkelijk rekening gehouden met 

milieueffecten, klimaat, dierenwelzijn en biodiversiteit. De eisen waaraan biologische productie moet 

voldoen staan beschreven in Europese wetgeving. 

Hoe ziet de consultatie eruit? 

De consultatie bestaat uit 6 stappen (zie hieronder) en kent 4 dialoogrondes: Verkennen, Verrijken, 

Voorkeuren en Verdiepen. De consultatie duurt van februari tot en met april 2022. Van iedere 

dialoogronde maken we een verslag, zodat iedereen continu op de hoogte is van de voortgang van 

de dialoog. Het eindverslag volgt begin mei 2022. 

 

Wat gebeurt er met de resultaten van de consultatie? 

Het ministerie van LNV neemt de resultaten van deze consultatie mee in het opstellen van het 

actieplan. In het consultatieproces hopen we te komen tot acties die beschrijven wat er nodig is, 

door wie en wanneer. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de inhoud van het actieplan ligt bij 

de minister van LNV. 

 

Bernard van der Horst 
Projectleider Strategie Biologische Productie en Consumptie Nederland 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
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Deel 1: Samenvatting per vraag 

Hieronder vind je per thema een samenvatting van alle antwoorden en reacties van de door alle 

deelnemers ingevoerde content. 

Thema’s: 

1. Nederlandse ambitie voor biologische productie 

2. De rol van de consumenten 

3. Aandeel biologische producten in verkoopkanalen 

4. De prijs van biologische producten 

5. De internationale markt voor biologische producten 

6. Omschakelen naar biologische landbouw  

7. Grond voor biologische landbouw 

8. Onderzoek t.b.v. biologische landbouw 

9. Biologische productie en consumptie in het onderwijs 

Thema 1: Nederlandse ambitie voor biologische productie 

Vraag 1: In hoeverre (meer of minder) past de Europese ambitie voor biologische landbouw volgens 

jou bij de wensen en mogelijkheden van de Nederlandse situatie? 

Vraag 2: In hoeverre zijn er naast de 25% nog andere ambities en belangrijke randvoorwaarden 

nodig die je wilt vastleggen in het Nederlandse Actieplan? 

• Een stevige ambitie neerzetten net als Europa heeft gedaan is volgens een deel van stakeholders 
prima om ook voor Nederland te doen. Een ambitie is nodig om verandering te bewerkstelligen, 
moet realistisch en haalbaar zijn. Inhoudelijk is de ambitie nodig om de benodigde 
verduurzaming/transitie in de landbouw voor elkaar te krijgen. Het vraagt wel een aantal 
duidelijke randvoorwaarden om dit voor elkaar te krijgen. 

• Er zijn een aantal stakeholders die de ambitie vanuit Europa te laag vinden en vinden dat we 
moeten streven naar 100% biologische landbouw. 

• Een deel van de stakeholders vindt de Europese ambitie te hoog en niet realistisch voor 
Nederland. Argumenten hiervoor zijn de beperkte hoeveelheid grond, gebrek aan markt en 
zorgen voor de algehele voedselproductie. Daarbij zijn er ook stakeholders die niet geloven dat 
het neerzetten van een doelstelling helpt om een verandering voor elkaar te krijgen. 

• Om een ambitie te realiseren worden er een aantal randvoorwaarden benoemd: er moet markt 
zijn voor biologische producten, wat ook betekent dat de afzet voor biologische producten 
geborgd moet worden, dat consumenten voorgelicht moeten worden om biologische producten 
te kopen en dat er een eerlijke prijs moet worden geregeld. Dit zijn zaken die niet vanzelf gaan, 
maar waar nodig moeten worden afgedwongen met bindende afspraken met ketenpartijen. 

• Een belangrijke randvoorwaarde is dat de overheid een rol pakt. Dat kan door het acteren op de 
prijs van producten, het subsidiëren van omschakeling, het uitdragen van een verhaal voor 
kwalitatief en gezond voedsel en als overheid bewust te kiezen voor biologisch als richting voor 
de toekomst. 

• Een randvoorwaarde is ruimte voor ondernemerschap en innovatie en daarmee in te zetten op 
verdere ontwikkeling van biologisch specifiek en duurzaamheid in het algemeen. Daar hoort ook 
een stuk kennisontwikkeling en kennisdeling bij. 
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• Een randvoorwaarde die ook helpt is als wetgeving verder wordt ontwikkeld passend bij de 
manier van biologisch produceren en dat het proces van certificering zo efficiënt mogelijk 
plaatsvindt. 
 

Thema 2: De rol van de consumenten 

Vraag 1: Wat weerhoudt Nederlandse consumenten om biologische producten te kopen? 
 
De verhouding tussen prijs en meerwaarde is een aankoop belemmering.  
- Het prijsverschil tussen biologische en niet biologische producten weerhoudt consumenten om 
meer biologische producten te kopen.  
- De toegevoegde waarde of meerwaarde is niet helder.  
- Het belang van  prijs is groter als er voor de consument geen andere belangrijke voordelen (bekend) 
zijn.  
- Het is wel goed te beseffen dat er niet maar één soort consument bestaat.  
 
Het aanbod is een aankoop belemmering.  
- De beschikbaarheid van alle producten (varianten) in de eigen supermarkt is van belang.  
- Consumenten maken geen rationele keuze, de voedselomgeving en het aanbod zijn doorslaggevend 
in de consumentenkeuze.  
- Het is moeilijk in de supermarkt naast het andere aanbod te kiezen voor biologisch. De nadruk 
wordt gelegd op de goedkoopste aankopen. 
- Zonder een groot aanbod aan mooie biologische producten in de supermarkt (inclusief informatie 
over deze producten), lukt het niet tot een hogere verkoop te komen.  
 
Beperkte interesse, bewustzijn en het kennisniveau van consumenten zijn een aankoop belemmering.  
- Consumenten zijn onvoldoende betrokken bij voedselproductie. Er is een afstand tot de producent.  
- Consumenten hebben een gebrek aan kennis over biologisch, en beperkt bewustzijn.  
- Het vertrouwen in het biologische label is laag. Er bestaat het idee dat biologisch altijd duurder is en 
dat het een marketing truc is. 

 

Vraag 2: Wat kan er volgens jou voor zorgen dat Nederlandse consumenten meer biologische 
producten kopen? 
 
Communicatie als manier om biologische/duurzame aankopen te stimuleren  
- Goede en eerlijke voorlichting is van belang.  
- Zet in op promotiecampagnes over wat biologisch is en wat biologisch bijdraagt aan een duurzame 
wereld.  
- Verhoog bewustzijn over de voordelen van producten, niet alleen voor biologisch maar ook andere 
duurzame producten.  
- Gezondheid wordt een steeds belangrijker thema onder consumenten.  
 
Aanpassen prijs als manier om biologische aankopen te stimuleren  
- Zolang er geen andere voordelen zijn, maak het duurzame alternatief goedkoper dan reguliere 
producten, bijvoorbeeld via BTW.  
- Biologische producten moeten betaalbaar blijven voor de consument.  
 
Educatie en verkleinen afstand consument-productie als manier om biologische aankopen te 
stimuleren  
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- Meer openheid op boerenerven is van belang. Laat mensen onderdeel zijn van de 
voedselproductie.  
- Meer aandacht in het onderwijs over voedsel en de productie ervan is belangrijk.  
 
Inrichting voedselomgeving als manier om biologische aankopen te stimuleren en overige ideeën  
- Biologisch moet makkelijker en normaler worden: maak het de standaard.  
- Begin bij supermarkten en de presentatie.  Sluit een convenant waarin supermarkten verleid en 
geholpen worden om meer biologisch product in het schap te zetten, of zet wetgeving in.  
- Verkoop biologische/natuurinclusieve producten via een separaat kanaal. 

 

Vraag 3: Wat is hiervoor nodig en hoe kunnen verschillende stakeholders hier een rol in spelen? 
 
- Maak veel budget beschikbaar voor promotie en communicatie aan de consument.  
- Zet in op een overheidscampagne voor bewustwording en voorlichting.  
- Zoek hiervoor samenwerking met maatschappelijke organisaties en ketenpartijen, waaronder 
supermarkten en benut ook de communicatiekracht van chefs en horeca. 
- Investeer in scholen en het onderwijs .  
- Supermarkten moeten een eerlijke prijs betalen aan producenten.  
- Aan jongeren kan gevraagd worden zelf promotie op te pakken.  
- Sluit een convenant met supermarkten /maak bindende afspraken  
- Schep een gezamenlijke visie en nodig partijen uit om daar met initiatieven invulling aan te geven. 
Zet in op samenwerking.  
- Bouw subsidies voor gangbare productie af.  
- Steun korte keten initiatieven met middelen en/of regelgeving.  
- Kijk kritisch hoe biologische producten betaalbaar kunnen worden gehouden, bijvoorbeeld wanneer 
je kijkt naar controle op biologisch.  
- Denk out of the box. 

 

Vraag 4: Welke informatie of uitleg over biologische producten hebben Nederlandse consumenten 
volgens u nodig? 
 
- Leg uit waarom biologische producten meer kosten en wat de boer hiervoor doet.  
- Communiceer over voordelen van duurzame landbouw (waaronder biologisch) voor de eigen 
leefomgeving. 
- Communiceer de gevolgen van intensieve landbouw en hoe de biologische boer werkt.  
- Benadruk vooral de positieve kanten van biologisch, dat is krachtig genoeg  
- Stem informatie af op de behoefte van de consument naar 'wat heb ik eraan'. Sluit aan op de 
beweegredenen van de consument.  
- Een duurzamer en gezonder voedingspatroon d.m.v. duurzame/bewuste consumptie leidt in vele 
gevallen tot een betere gezondheid. 
- Zorg voor een degelijke wetenschappelijke onderbouwing  
 
- Let echter ook op bestaan van cognitieve dissonantie. Maak biologische voeding de standaard en 
betaalbaar.  
- Onderzoek toont aan dat consumenten geen rationele keuze maken. De voedselomgeving en prijs 
zijn doorslaggevende factoren.  
- Als biologisch goedkoper is, hoef je de consument niks uit te leggen. 
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Thema 3: Aandeel biologische producten in verkoopkanalen 

Vraag 1: Wat zijn de redenen dat het aandeel van biologische producten (food en non food) bij 

genoemde verkoopkanalen relatief laag is? (Indien mogelijk graag het antwoord 

specialiseren/illustreren per afzetkanaal.) 

Vraag 2: Hoe kan het aandeel biologische producten in genoemde verkoopkanalen worden 

vergroot? 

Vraag 3: Wat is hiervoor nodig en hoe kunnen verschillende stakeholders hier een rol in spelen? 

Vraag 4: Welke informatie of uitleg over biologische producten hebben Nederlandse 

verkoopkanalen volgens u nodig? 

We groeien op met weinig kennis en bewustzijn over de effecten van biologische landbouw en het 
verschil met reguliere landbouw.  
- Hierdoor heeft de consument veel vertrouwen in reguliere landbouw en voelt geen urgentie om 
biologisch te kopen.  
- Sommige ketenpartijen focussen hierdoor te veel op winst en efficiëntie en gaat ten koste van 
gezondheid. 
- Hierdoor blijft de behoefte en vraag vanuit de consument laag en kiezen ze eerder voor andere 
producten (goedkoper, andere labels). 
- Voorlichting/onderwijs, transparantie (zowel positief als negatief) en promotie kunnen dit 
aanpakken. 
 

De verkoopkanalen zijn erg gefocust op winst waardoor de prijsmarge voor biologische producten 
hoog ligt. 
- Hierdoor zijn de prijsverschillen tussen reguliere producten en biologische producten erg groot. 
- Door de hogere prijzen worden biologische producten minder verkocht en blijft het marktaandeel 
klein. 
- True pricing, kennis over inkoop, kleinere winstmarges en focussen op productgroepen met kleine 
prijsverschillen kunnen de prijsverschillen verkleinen. 
 

De beschikbaarheid van biologische producten is niet met een druk op de knop te vergroten. 
Verduurzamen kost tijd. Focussen op wat wel al lukt.  
- Overwegingen voor strengere wet- en regelgevingen op verduurzaming, transparantie, 
landbouwmethoden, maar ook samenwerking en financiering kunnen de product- en procesevaluatie 
verbeteren. 
- De kosten en regelgeving rondom de certificering van biologische producten is voor sommigen een 
reden om niet te verduurzamen, of wel te verduurzamen, maar niet te certificeren.  

- Veranderingen in aanbod, zoals 'misvormde' groenten, meer biologisch, biologisch in plaats van 
regulier en schapindeling kunnen het aandeel biologische producten vergroten.  

 

Thema 4: De prijs van biologische producten 

Vraag 1: Wat maakt dat producenten, verkoopkanalen en consumenten de hogere prijs van 

biologische producten als een belemmering zien om deze resp. te produceren, verkopen en kopen? 
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Vraag 2: Hoe kunnen we er voor zorgen dat de prijs van biologische producten geen belemmering 

vormt voor producenten om deze te produceren? 

Vraag 3: Hoe kunnen we er voor zorgen dat de prijs van biologische producten geen belemmering 

vormt voor verkoopkanalen om deze te verkopen? 

Vraag 4: Hoe kunnen we er voor zorgen dat de prijs van biologische producten geen belemmering 

vormt voor consumenten om deze te kopen? 

 

Door hoge prijzen en een laag marktaandeel is de betalingsbereidheid en vraag van de consument 
laag.  
 

De marktwerking is nu zo dat er een balans is tussen hoge prijs van bio aanbod en een lage vraag. 
- Tegelijkertijd is er concurrentie onder de reguliere producten die heel goedkoop zijn. 
- De grote prijsverschillen moeten kleiner worden. Dit kan door bio producten goedkoper te maken, 
maar beter is om reguliere producten duurder te maken dmv true pricing.  
 

Er is weinig kennis over de inhoud en effecten van en biologisch keurmerk. Deze kennis is nodig om 
het de prijs waard te maken, nu is iedereen gewend zo min mogelijk te betalen. 
- Deze kennis kan bestaan uit contact met de lokale boer, emotieprikkels over natuur en 
dierenwelzijn, zichtbaar maken van de effecten/kwaliteit van biologisch, meenemen in onderwijs.  
 

De prijzen zijn hoog, omdat biologisch produceren duur is. 
- Omschakelen naar biologische productie kost tijd en geld, maar ook de certificering kost geld. 
- Financiële ondersteuning bij dit soort kosten kan helpen de kosten van biologische producten te 
drukken.  
 

Een verhoogde biologische productie kan de kosten verlagen. 
- Het aanbod kan ook gaan via verkorte ketens, om zo hoge winstmarges te vermijden. 
- Er zouden meer biologische varianten in het aanbod moeten komen. Dit kan naast of in plaats van 
het reguliere aanbod.  
 
 

Thema 5: De internationale markt voor biologische producten 

Vraag 1: In welke zin denkt u dat de groei van het biologisch landbouwareaal in andere Europese 
landen de positie van de Nederlandse biologische import en export zal veranderen? 
 
• Sommigen denken dat er niets zal veranderen, o.a. omdat de export naar Duitsland zal blijven 
doorgaan en daar blijft de vraag groot.  
• Sommigen denken dat omdat veel EU-landen steeds meer focussen op consumptie van eigen land, 
dit juist wel de export van Nederlandse biologische producten onder druk zet.  
• Omdat Nederland best afhankelijk is van export naar omringende landen zullen we veel nadeel 
hebben voor onze prijsvorming wanneer in omringende landen het aanbod sneller groeit dan de 
vraag. Dit zal de omschakeling in ons land sterk hinderen. 
• Indien andere landen competitiever kunnen produceren, worden we uit de markt geprijsd.  
• De stijgende Europese consumptie is positief voor Nederlandse productie en exportkansen.  
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• Gaan landen datgene produceren wat ze het beste kunnen produceren om unieke handelspositie 
te verwerven? 
• In- en export is geen primair doel voor behoud van het natuurlijk kapitaal en gezonde voeding. Het 
is een soort bijvangst. 
 

Vraag 2: Wat zijn dan kansen en/of problemen voor de Nederlandse biologische sector? 
 
Kansen 
• Nederland kan zich richten op bio producten met extra toegevoegde waarde (niches binnen bio).  
• Nederland heeft goede gronden voor de teelt van biologisch uitgangmateriaal die geschikt zijn voor 
export naar EU landen. Aangezien die landen ook meer biologisch gaan telen, biedt dit kansen voor 
de productie van meer biologisch uitgangsmateriaal in Nederland. 
• De huidige positionering van de Nederlandse biologische zuivel benutten en versterken. 
• Kennis en expertise.  
• In veel landen, waar vooral meer exotische producten vandaan komen, is biologisch nog niet zo ver 
ontwikkeld.  
• Import keren door te benadrukken hoe gek het is dat importeren goedkoper is.  
 
Problemen / uitdagingen 
• De productie van biologisch veevoer vormt een uitdaging. Nederland zal behoefte blijven houden 
aan import van biologisch veevoer, omdat grond en arbeid in Nederland te duur is voor grootschalige 
teelten als graan en peulvruchten. 
• Risico's op misoogsten en te lage kwaliteit van producten en de eisen die door afnemers wordt 
gesteld. 
• Beschikbaarheid grond, omschakelperiode. 
 

Vraag 3: Wat zou kunnen helpen om de Nederlandse positie te behouden of te versterken? 
 
• Het verplichten van het gebruik van biologisch uitgangsmateriaal voor meer buitenteelten. 
• Indien import goedkoper blijft, benadrukken dat dit gek is en wellicht blockchain inzetten inzake 
korte ketens.  
• Benadrukken van de veelal uitmuntende kwaliteit van de Nederlandse biologische producten 
richting ketenpartijen en consumenten.  
• Samenwerking binnen de EU met betrekking tot promotie van consumptie. 
• Internaliseren van externe kosten. 
• Ontwikkelen en inzetten van technologische kennis in landbouw. 
• Productontwikkeling in bio. 
• Meer samenwerking tussen alle landbouwsystemen en niet afgeven op elkaar of polariseren. 
• Het Deense model: ook stimuleren van de export naar andere landen, met financiële middelen 
zoals exportpromotie. 
• Werken aan de afzetkant, niet alleen de productiekant. 
• Kennis en kennisdeling, ook om (inter) nationale ketenpartners te ondersteunen met het maken 
van slimmere, duurzamere keuzes. 
• Eenheid/gelijkheid in de wet- en regelgeving: Europese wet en regelgeving biedt nog steeds ruim 
de mogelijkheid aan eigen nationale interpretatie en invulling. 
• Goede infrastructuur voor de ontwikkeling van de technologie in agrofood, dat leidt tot efficiency 
en competitiviteit. 
• Regulering/protectionisme t.a.v. de landbouwsector in Nederland. De overheid dient bepaalde 
zekerheden af te geven t.a.v. areaal en daarmee prijs. Wat mag op landbouwgrond en het niet 100% 
overlaten aan de vrije markt en daarmee zonder voorwaarden.  
• Jonge boeren van begin af aan stimuleren biologisch te worden. 
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• Subsidie 
• Eerlijk produceren, hoge kwaliteit, normen opschroeven. 
• Niets de vraag/markt bepaalt 
 

Thema 6A: Omschakelen naar biologische landbouw (...voor degenen die al 
biologisch zijn) 

Vraag 1: Wat was voor jou het moment dat je besloot om om te schakelen naar biologische 
productie/producten? 

 
• Bij aankoop van bedrijf 
• Het EU voornemen om met een significante Green Deal te komen 
• Het onderwijs over gangbare landbouw dat geen bevredigende antwoorden gaf op vragen over de 
nadelen van de gangbare landbouw 
• Afkeer tegen gif en kunstmestgebruik in gangbare landbouw 
• Na gesprekken met diverse partijen 
• Laten inspireren door andere bio-boeren 
• Eigen overtuiging  
• Besef dat gezondheid een groot goed is en zorg voor de aarde belangrijk is voor toekomstige 
generaties 
• Waardering van Nederlandse boeren 
• Product willen leveren dat goed is voor de mens en de natuur 
• Coöperatie EKO-Holland die nieuwe leden zocht 
• Afnamegarantie na omschakeling 
• Woonachtig bij natuurgebied 
 

Vraag 2: Wat had je nodig om om te schakelen? 
 
• Niets, goede wil is voldoende 
• Geld 
• Heldere afspraken en visie met betrokken ketenpartners, gebaseerd op vertrouwen en geholpen 
door een strakke zakelijke regie. 
• Mensen in omgeving 
• Voorbeeldbedrijven met inspirerende boeren 
• Onafhankelijk voorlichting (destijds DLV bio Dienst landbouw voorlichting bio) 
• Doorzettingsvermogen 
• Overtuiging dat het anders moet/kan  
• Netwerk met gelijkgestemden 
• Kennis, o.a. over wat biologisch is, over andere methoden dan geleerd door de gangbare scholen 
en boeren, over productinhoudelijke vragen over bijv. basisgrondstoffen in een biologische variant. 
Kennis kan bijvoorbeeld worden verkregen bij een loket. 
• Afnamegarantie na omschakeling 
• Neveninkomsten uit een andere tak (werk buiten de deur) om omschakelperiode op te vangen.  
• Extra grond om te kunnen extensiveren. 
• Alle stakeholders dienen medewerking te verlenen om het mogelijk te maken. 
 

Vraag 3: Wie heeft je daarbij geholpen? 
 
• Mensen om me heen waarmee je kon sparren en nadenken 
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• Collegaboeren 
• DLV bio dienst landbouw voorlichting bio. 
• Oriëntatiecursus biologische landbouw 
• Adviseurs die helpen bij een omschakelbouwplan 
• Vereniging van biologische boeren om boeren te vinden om mee samen te werken 
• Niemand 
• “Ik ervaar dat er weinig ondersteuning is voor vooral kleine producenten, mensen die lokaal willen 
werken, kleinschalig en ambachtelijk willen produceren.” 

Thema 6B: Omschakelen naar biologische landbouw (...voor degenen die 
biologisch willen worden) 

 

Vraag 1: Wat is voor jou het moment dat je besluit om om te schakelen naar biologische 
productie/producten? 
 
• Als rendement van bedrijf er beter op wordt 
• Inspiratie door andere bio-boeren 
• “Het moet anders. Zo wil ik niet meer verder.” 
• Subsidie (Bewoner met persoonlijke uitnodiging met post) 
 

Vraag 2: Hoe kan het omschakelen voor jou gemakkelijker worden gemaakt? 
 
• Financiële middelen om de omschakeling makkelijker te maken, kost nu veel geld voor je zover 
bent. 
• Flexibeler omschakelen mogelijk maken, bijvoorbeeld gedurende de overgangstermijn bepaalde 
ontheffingen van regels. Alternatief is direct in de omschakeling plus prijs betalen. 
• Onafhankelijke overheidsvoorlichting 
• Demobedrijven 
• Kennisdeling 
• Zekerheden 
• Bewustwording van consumenten, boeren en overheid 
• Financiële ondersteuning bij aanschaf machines 
• Opvangen omzetdip tijdens omschakelperiode 
• Ontwikkelen van marktvraag om makkelijk in te stappen bij verkoop van producten 
• Ontwikkelen van de beschikbaarheid van biologische vaste mest of plantaardige mest in de eigen 
omgeving 
• Meer betrekken van consument bij voedselproductie; 
• Het organiseren van farmer's schools/platforms waar boeren (gratis) samen kunnen komen om 
kennis en ervaringen te delen en waar mensen aanwezig zijn die kennis hebben of contacten met 
kennis hebben die de boeren (gratis/zeer laag tarief) kunnen begeleiden en coachen in hun proces. 
(Bewoner met persoonlijke uitnodiging met post) 
 

Vraag 3: Wie kan je daarbij helpen? 
 
• Collegaboeren 
• Demo biobedrijven 
• Overheidsvoorlichting over bio landbouw 
• Kennisinstellingen 
• Ketenpartijen zoals afnemers 
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• Onafhankelijke adviseurs 
• Overheid 
• Media 
• Onderzoek (Bewoner met persoonlijke uitnodiging met post) 
 

Vraag 4: Wat weerhoud je om om te schakelen? 
 
• Markt trekt niet aan, marktvraag ontbreekt, toekomstonzekerheid 
• Het verschil tussen bio en gangbaar wordt steeds kleiner 
• Rendement, dat vraagt de bank 
• Wet- en regelgeving 
• Financiering (Bewoner met persoonlijke uitnodiging met post) 

Grond voor biologische landbouw 

Vraag 1: Waar of op welk soort plekken in Nederland ziet u kansen voor meer biologisch 
landbouwareaal? En waarom? 

 
 
• Geconstateerd wordt dat voor de biologische akkerbouw vooral klei heel geschikt is. 
• De biologische veehouderij kan op alle percelen waarbij er inperkingen zijn vanuit 
duurzaamheidsoogpunt. 
• Echter er wordt opgemerkt dat biologische landbouw overal hoort plaats te vinden aangezien de 
biologische landbouw beter zou zijn voor de grond. 
 

Vraag 2: Wat kan helpen om de toegankelijkheid tot grond te verbeteren? 
 
• Voornamelijk wordt gekeken naar de overheid, zowel in de vorm van Rijksvastgoedbedrijf als van 
terrein beherende organisaties zoals Staatbosbeheer. 
• Grondfondsen zoals Land van Ons worden ook genoemd. Zij kunnen bijdragen aan grond goedkoop 
aanbieden voor duurzaam gebruik. Echter hier worden ook risico's gezien. 
• Structurele oplossingen zoals het faciliteren van grondgebruik door goedkopere pacht, langdurige 
pacht maar ook door goedkopere grond, worden genoemd. Dit laatste zou bijvoorbeeld kunnen via 
fiscaal faciliteren van biologische productie. 
• Als laatste wordt er gewezen op het risico van andere activiteiten zoals zonneweiden waardoor 
landbouwgrond verdwijnt en de agrarische structuur veranderd. 
 

Vraag 3: Wie kan daarbij helpen? 
 
• Gedacht wordt aan verpachters die grond beter goedkoper kan aanbieden. Daarbij geholpen met 
een door de overheid gewijzigde pachtwetgeving. 
• Er wordt ook een rol gezien voor de consument die hogere prijzen kan betalen voor biologische 
producten zodat zij de concurrentie aankunnen om grond aan te schaffen. 
• Ook de overheid wordt vaak genoemd. Deze kan stimulerend beleid voeren voor biologische 
producten/producenten. Zorgen dat biologische grond niet weer gangbaar wordt ingezet. Maar ook 
door eenduidig te kiezen voor biologisch en dit bijvoorbeeld ook te promoten bij grond met 
duurzaamheidsvereisten (bijvoorbeeld rond N2000 gebieden). 
• Als laatste wordt gewezen op opties zoals gebiedsgerichte aanpakken en stadslandbouw. Hierbij 
kunnen op locatie nieuwe opties worden verkend en ontdekt. 
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Thema 8: Onderzoek t.b.v. biologische landbouw 

Vraag 1: Welke duurzaamheidsvraagstukken behoeven volgens jou (nader) onderzoek om de 

biologische landbouwsectoren duurzaam door te ontwikkelen? 

Vraag 2: Welke andere onderwerpen dienen nader onderzocht te worden om de consumptie en 

productie van biologische producten te vergroten? 

Vraag 3: Hoe kan de biologische sector beter toegang krijgen tot onderzoek en kennis in relatie tot 

duurzame productie en consumptie? 

Vraag 4: Hoe kan de biologische sector bijdragen aan het versnellen van onderzoek naar 

vraagstukken rondom biologische productie en consumptie? 

 

• In de biologische productie is meer kennis nodig over onderwerpen die gerelateerd zijn aan 
duurzaamheidsopgaven zoals klimaat (emissiebeperking), biodiversiteitsverlies, water, 
overbemesting, erosie. Er is systeemkennis nodig voor het ontwikkelen van "BIO 2.0". In de 
praktijk is meer technische kennis om de risico's op misoogst te beperken, nieuwe duurzame 
meststoffen, aanvullend op organische mest, de toelating van groene middelen passend in de 
biologische landbouw, de robotisering voor bestrijden van onkruid, oplossingen voor de 
combinatie van meer mechanische onkruidbestrijding met behoud van grondbroedende 
akkervogels, emissies verlagen in de bio veehouderij, hoe de productiedip gedurende de 
omschakeling naar bio te beperken, onderzoek naar kleinere en nu minder rendabele gewassen 
om gewasdiversiteit te behouden, selectie van gewassen met hogere opbrengst en wel met het 
oog op duurzaamheid, klimaatbestendigheid en verminderd gebruik van input en onderzoek naar 
de teelt van vaste planten en bomen en niet grondgebonden teelt. 

• Is biologisch duurzaam en logisch? er is meer kennis nodig voor de vraag in hoeverre biologisch 
echt een duurzaam systeem is en of dit niet alleen een politieke frame is. 

• Afzet en consumptie van biologische producten, beprijzing: onderzoek naar de verdeling in de 
keten van de omschakelkosten en opbrengstderving in de transitieperiode, naar marktfalen in 
biologische landbouw (vraag te klein, oneerlijke concurrentie) en handelingsperspectief voor de 
overheid, naar de haalbaarheid en impact van lagere prijzen voor biologische producten dan 
gangbare producten door accijnzen op de laatste, optimalisatie van afzet (winkelvloer) met 
optimale schapinrichting, pricing, vervanging van producten door bio producten, het zorgen voor 
een duurzame verbinding tussen consumenten en het biologisch systeem, veel meer budget op 
de biologische productie, om deze te vergroten en verbeteren en de prijzen te verlagen.  

• Effect van biologische voeding op de volksgezondheid: onderzoek naar voedselveiligheid, bv hoe 
voorkomen dat residuën van chemische bestrijdingsmiddelen nog aanwezig zijn in eindproducten 
lang na omschakeling, invloed van gezonder/duurzamer voedingspatroon met biologische 
producten op volksgezondheid/ maatschappelijke kosten.  

• Inzet van de keten om de biosector te ontwikkelen: samenwerking in de hele biologische keten 
(van boer tot en met consument) tbv een verantwoorde vraaggestuurde groei van de 
Nederlandse biologische landbouw, wel met maatwerk (kennis). Alle schakels in de biologische 
keten  versterken, zodat ze hierin willen investeren. Inzet van keten-innovatie op de juiste wijze 
in de biologische ketens. De volledige keten minder afhankelijk maken van (ontheffingen voor) 
gangbaar materiaal.  

• Toegang tot kennis vergroten en versnellen voor de bio sector: via meer ontmoetingen tussen 
biologische boeren, het opzetten/ondersteunen van organisaties/platforms die boeren helpen 
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met het krijgen van de benodigde kennis, en waar ze hun kennis en ervaring kunnen delen, meer 
tijd en budget vanuit LNV (budget proportioneel aan ambitie voor bio), expliciete bio taken geven 
aan WUR en HAS (wel een veel bredere duurzaamheid denken hierin bewerkstelligen), LBI meer 
ondersteunen, zorgen voor een meer pluriform landschap van partijen die kennis dissemineren 
over duurzame en/of biologische landbouw, participatie van boeren in onderzoeksprojecten, 
specifieke subsidies of collectieve financiering voor deelname van bio aan PPS'en, in alle 
onderzoeksprogramma's, onderzoekscalls en financieringsinstrumenten 'biologisch' expliciet 
benoemen, en waar nodig,  geld reserveren voor onderzoek specifiek gericht op bio. Een 
lectoraat als boegbeeld voor de biolandbouw om samen met belanghebbenden zichtbaarheid en 
kennisbundeling te bevorderen. Opzetten van "centers of excellence" waar kennis, innovatie en 
training samen komen. Gezamenlijk onderzoeksonderwerpen agenderen, EU projecten benutten.  

 

Thema 9: Biologische productie en consumptie in het onderwijs 

Vraag 1: Wat is volgens u de reden dat er nog weinig aandacht is voor biologische productie en 
consumptie in het groene en food-onderwijs?  

 
- Ten eerste wordt genoemd het (voedsel)beleid waarbij de focus heeft gelegen op efficiëntie van 
productie en er geen duidelijke doelen/ ambities zijn voor duurzaamheid en in het bijzonder voor 
biologische landbouw. Dit zie je terug in het onderwijs. Het aandeel biologische landbouw is  klein 
dus biedt weinig perspectief voor studenten. Als er een uitdagend en aantrekkelijk perspectief is, dan 
is er interesse bij studenten en docenten/ onderwijs; 

-  Ten tweede wordt genoemd dat de gangbare sector sterke lobby/ mogelijke financiële invloed 
heeft m.b.t. het onderwijs en de onderwijsinstellingen waardoor onderwijs/ onderzoek georiënteerd 
is op gangbare landbouw en achterloopt bij maatschappelijke ontwikkelingen waardoor er beperkte 
ruimte is/ was voor andere inzichten; 
- Ten derde wordt als oorzaak genoemd dat het aanbod van goed en actueel lesmateriaal beperkt is 
en ook het aandeel docenten met goede biologische basiskennis is beperkt (bijv. omdat ze 
conservatief zijn en gericht zijn op gangbare landbouw). Door dit verouderde lesmateriaal worden 
innovaties in de sector ook maar traag meegenomen. Daarbij wordt ook benoemd dat de echte 
landbouw opleidingen (MBO/HBO) op steeds minder locaties en nog maar door kleine groepen (vaak 
oudere) docenten worden gegeven.  

 

Vraag 2: Hoe kan volgens u biologische landbouw een volwaardige plaats krijgen in het groene en 
food-onderwijs? 
Vraag 3: Wat is ervoor nodig om dit te realiseren? 

Vraag 4: Wie zou dit kunnen doen of hierbij kunnen helpen? 

 
- Er wordt veelal gewezen op een bredere aanpak/ totaal onderwijs vergroenen waarbij 
landbouw(systemen)/ voedselproductie/ natuurlijk kapitaal/ gezond voedsel/ meer in aanraking met 
natuur, planten ect. al vanaf de basisschool onderdeel worden van het onderwijs. Hierbij worden o.a. 
genoemd: boerderijbezoeken, schooltuinen, gezonde kantines, excursies educatieve landbouw ect. 
Hierbij kan ook aandacht zijn voor andere vormen van duurzame landbouw; 
- Relatie met de praktijk leggen voor kinderen/ leerlingen/ studenten. Dit kan door mensen vanuit de 
praktijk zoals boeren, omgeschakelde boeren, gastdocenten, certificeerder/ toezichthouder en 
onderzoekers op scholen/ bij opleidingen gastlessen, workshops, excursies, projecten ect. te laten 
organiseren waarbij mensen uit de praktijk hun expertise en enthousiasme delen met de volgende 
generatie;  
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- De hele sector heeft een rol waarbij er geld beschikbaar moet worden gesteld. Hierbij heeft de 
overheid een belangrijke rol om enerzijds een duidelijk doel te bepalen en daarbij de benodigde 
investeringsgelden beschikbaar te stellen. Er is geld nodig voor innovatieve onderwijs- en 
trainingsprogramma's om de nieuwe generatie met de juiste skills, kennis op te leiden voor de 
transitie. Tevens is ook onderzoek/ innovatie en doorstroming van deze kennis naar onderwijs van 
belang; 
- Biologisch kan worden meegenomen in bestaande inhoudelijke vakken/ curriculum bijvoorbeeld 
met lesmateriaal en leraren met de juiste kennis. Vanuit de overheid kan hierin worden bijgestuurd. 
Daarnaast kunnen specifieke vakken of proeflessen worden aangeboden op agrarische instellingen. 
Ook kan vanuit de overheid onafhankelijke (biologische) landbouwvoorlichting worden gegeven.  
- In effectieve samenwerking tussen de verschillende partijen (sector, overheid, kennisinstellingen, 
toezichthouder) leeraanbod aanbieden en doorontwikkelen voor boeren, ondernemers, winkeliers, 
medewerkers ect. en met name ook jongeren (die een bedrijf willen starten/ overnemen en zich 
breed willen oriënteren op duurzame ontwikkelingsmogelijkheden). Dit aanbod kan bijv. worden 
aangeboden via Bio Academy. 
- Om de transitie vorm te geven en nieuwe generatie professionals op te leiden is het belangrijk om 
innovatief onderwijs en trainingsprogramma’s in samenspraak met de stakeholders op te stellen.  
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Stakeholderverdeling en interactiegraad dialoogronde ‘Verrijken’ 
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Deel 2: Integraal verslag 

In deel 2 vindt u alle alle antwoorden en reacties in de woorden van de deelnemers zelf’.  

 

Thema 1:  Nederlandse ambitie voor biologische productie   [2 vragen] 

· TOELICHTING: De Europese Commissie heeft in de Farm-to-Fork-strategie en het Organic 
Action Plan de ambitie uitgesproken dat in 2030 25% van het Europese landbouwareaal 
biologisch moet zijn. Aan elke lidstaat van de Europese Unie is gevraagd om te komen met een 
nationale strategie met een ambitie en maatregelen die passen bij de lokale situatie. 
 

- 25% is een begin maar er is meer nodig. Wij zien hier opmerkingen over dat de overheid 
beter kan inzetten op het verduurzamen van de gangbare landbouw. Biologisch (en bd) zijn 
concepten met een holistische aanpak; die op systemische wijze problemen aanpakken op 
het gebied van klimaat, biodiversiteit, dierenwelzijn etc. Stappen ter verduurzaming binnen 
gangbaar zijn zelden integraal en vaak leidt het tot een verslechtering van andere waarden 
(stalinnovaties ten behoeve van uitstoot zijn bijv. vaak slecht voor het dierenwelzijn etc.). 
Inzet op biologisch is de enige manier om integraal uit de diverse crises te komen. 25% is een 
begin maar dit moet een opmaat zijn naar meer dan 25%. (NGO) 
 

· VRAAG 1: In hoeverre (meer of minder) past de Europese ambitie voor biologische landbouw 
volgens jou bij de wensen en mogelijkheden van de Nederlandse situatie? 
 

- Ambitie is goed maar allereerst zullen de consumenten de vraag naar bio moeten aanjagen 
en daarna kan de productie stijgen en niet andersom. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Ik denk dat de ambitie erg groot is, en dus meer dan gemiddeld aandacht besteed moet 
worden aan de consument overtuigen van het nut/belang/noodzaak van biologisch 
consumeren. (Verkoper (zoals supermarkt, speciaalzaak, horeca, catering, slagerij)) 

- Er is nog veel te weinig voorlichting over de brede positieve effecten voor 
consumenten van de biologische landbouw. Vooral wordt er veel te weinig 
inhoudelijke argumenten en voorbeelden voor de consumenten zichtbaar gemaakt. De 
consumenten dienen zelf tot andere inzichten over voedsel en voeding te komen. 
Maar daarvoor is veeeeeel meer inhoudelijke en makkelijk opneembare informatie 
nodig. (Onderzoek, kennis en advies) 

- helemaal mee eens (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 
- De ambitie is veel te groot, het is onhaalbaar en zal leiden tot honger. (Boer (niet biologisch 

of in omschakeling)) 
- Als we biologisch voedsel van een niche product naar een groot marktaandeel willen 

laten groeien, dan is het logisch dat er serieuze eisen gaan worden gesteld aan 
leveringszekerheid en concurrerende productiekosten. Niemand kan van politici 
verwachten dat ze deze overwegingen niet mee laten wegen bij het maken van wet- en 
regelgeving. Er zal veel landbouwkundig onderzoek en voorlichting door overheid en 
bedrijven moeten worden gedaan om dat te bereiken en aan te tonen. Het lijkt mij 
logisch dat overheidsinstanties ruim budget moeten krijgen om dat uit te voeren. Voor de 
bedrijven is het belangrijk dat de nodige zekerheden worden gegeven dat ontwikkelde 
producten ook daadwerkelijk geleverd mogen worden en, waar nodig, zonder hoge 
drempels geregistreerd kunnen worden. Hier is nog veel te verbeteren en het faciliteren 
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van innovatie om kostprijs van biologisch product te verlagen en oogstzekerheid te 
bevorderen zou een eerste prioriteit moeten zijn van de overheid. (Boer (biologisch)) 

- Voordat er honger uitbreekt in Nederland moeten er veel gekkere dingen gebeuren. 
Nederland exporteert nu nog een groot deel van zijn landbouwproductie. Dat kan best 
wat minder. Meer voor de eigen markt produceren zorgt ook voor een afname van het 
milieu-onvriendelijke transport. (Consument) 

- De wens ligt bij de verschillende stakeholders van de keten op een verschillend niveau. De 
consument en de politiek willen meer, maar de keten wordt afgerekend op prijs. als de 
eerlijke kosten (op termijn) berekend zouden worden zou het verschil tov conventioneel er 
heel anders uitzien (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Eens, uit een klein land als ons land met dure grond moet het niet duurzame deel van de 
export afgebouwd worden. (Consument) 

- Exact! (Consument) 
- Helemaal mee eens - true pricing doorvoeren! (Ketenpartij (zoals 

leverancier/verwerker/handelaar)) 
- De Europese ambitie is veel te laag.  Met name de primaire sector en milieu zijn voor wat 

betreft het gangbare deel van het landbouwareaal al lang op alle fronten failliet. Nederland 
moet het voortouw nemen. Per direct omschakelen naar 100% biologische landbouw doet 
de toonaangevende Nederlandse welvaart herstellen. (Boer (niet biologisch of in 
omschakeling)) 

- Waar een wil is, is een weg, maar de overheid moet de juiste prikkels geven: voor de 
consument om meer te gaan kopen, en voor de boer om om te schakelen. Er zijn EU 
subsidies beschikbaar om de omschakeling mogelijk te maken, maar tot nu toe maakt NL 
daar geen gebruik van. Kijk eens naar goede voorbeelden in Scandinavië. (Certificering en 
toezicht) 

- De ambitie om biologisch te ondernemen zou geen doel moeten zijn omdat er ook andere 
meer duurzamere bedrijfssystemen zijn. Daarnaast speelt ook de marktvraag een rol. Ook 
vraagt biologisch ondernemen om anderhalf keer zo veel grond terwijl er in Nederland al een 
grotere vraag naar landbouwgrond. Grond die ook nog eens in concurrentie is met andere 
maatschappelijke opgaven als wonen en natuur. (Overheid) 

- Dat voor biologische landbouw meer grond nodig is, hoeft helemaal geen probleem te 
zijn. De Nederlandse landbouwproductie is nu zo groot dat een groot deel geëxporteerd 
kan worden. Dat kan best wat minder. Vooral produceren voor de eigen markt zorgt ook 
voor minder milieu-onvriendelijk transport. Daarnaast moet de productie ook al beperkt 
worden om de natuur te sparen. Nederland heeft gewoon een veel te hoge 
landbouwproductie ten opzichte van de oppervlakte. (Consument) 

- Even ter overdenking: We hebben in Nederland zo ongeveer 1.800 000 ha 
landbouwgrond. We hebben zo'n 4 miljoen runderen, 10 miljoen varkens, 100 miljoen 
kippen 33 miljoen huisdieren en 18 miljoen mensen. Iedere boer kan u uitleggen dat 
de hoeveelheid landbouwgrond die wij hiervoor bewerken in Nederland te weinig is 
om al deze levende wezens te voeden!!! De uitspraak dat onze landbouw exporteert is 
dan ook één van de grootste fabels die wij maar in stand houden. De werkelijkheid is 
dat wij in het buitenland zo ongeveer 6 miljoen ha landbouwgrond gebruiken om de 
productie daarvan in Nederland aan al die levende wezens te geven. De Nederlandse 
landbouw is importerend!!!! We importeren, veredelen het product, bv graan in vlees 
en exporteren het veredelde product weer. Zo dragen we wel bij aan onze nationale 
economie en verarmen een ander deel van de wereld. Laten we in vredesnaam dit ter 
discussie stellen en ons concentreren op onze regionale gronden en daarmee de boel 
biologisch rondzetten. Dit vraagt vereende krachten! (Boer (biologisch)) 

- Goed punt, maar vanuit mijn onwetendheid hierover heb ik een vraag : wordt hier 
in het label biologisch voor gecorrigeerd? Moet het voer alleen biologisch zijn of 
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ook duurzaam, dus zonder impact op het lokale ecosysteem in het land waar het 
voer vandaan komt? (Consument) 

- Hoe de landbouw wordt genoemd is voor de communicatie wel belangrijk maar niet zo 
zeer voor het doel. Biologisch is wel een begrip en bouw daar op voort. De overheid dient 
eerst duidelijker te maken wat het uiteindelijke het doel is. Gaat het om gezond en 
helend voedsel, geproduceerd in een evenwichtig ecosysteem met gebruik natuurlijke 
productiemiddelen in een zich zelf regenererend systeem met behoud en zo nodig 
versterking van de open ruimte? (Onderzoek, kennis en advies) 

- Deze ambitie ligt voor buitenteelten te hoog. Export neemt af vanwege de keuze voor meer 
lokale productie. Het aantal bedrijven in omschakeling neemt door deze trend al af. 
(Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- De ambitie is prima, maar juist de overheid bekent geen kleur. Nooit hoor ik een Minister 
van Landbouw zeggen dat biologisch de beste richting is voor de toekomst. het Ministerie 
hult zich in grote vaagheid : duurzaam en kringloop zijn de modetermen die veel gebezigd 
worden, maar die verder vrijwel geen inhoud hebben. Als het Ministerie krachtig kleur 
bekent, gaan ook de ketenpartijen zoals de supermarkten biologisch veel meer profileren 
waardoor de markt een flinke impuls. En als de markt groeit komen de boeren ook wel (Boer 
(biologisch)) 

- Mee eens, niet alleen ministerie, maar ook regionale en lokale overheden nemen het 
woord biologisch bijna niet in de mond. Ik vermoed vanwege onbekendheid. (Ketenpartij 
(zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- 25% is voor ons kleine land onhaalbaar gecombineerd met de ruimtevraag voor woningen en 
mobiliteit. (Boer (biologisch)) 

- Wanneer wij in het agrarisch onderwijs besluiten om werkelijk het vak landBOUW (bouwen 
aan land) weer serieus te nemen, dan gaat de volgende generatie boeren automatisch over 
op natuurlijkere voedselproductie. Hiermee is de ambitie dan te laag. Echter zullen er vanuit 
overheid ook de nodige onzin maatregelen afgeschaft dienen te worden. Voorbeeld is de 
kalenderlandbouw waar wij nu mee moeten werken, zeer onnatuurlijk! (Boer (biologisch)) 

- De ambitie van verdrievoudiging van het areaal is goed en het plan kan ook in NL passen. 
Echter, in Nederland is de landbouw intensiever, en intensievere bedrijven moeten vaak 
kapitaalgoederen afschrijven om de omslag naar bio te maken. Bijvoorbeeld omdat 
machines, gebouwen of stallen niet meer bruikbaar zijn of moeten worden omgebouwd. Dit 
geeft een grote hindernis en zal ertoe leiden dat we de 25% niet zullen halen. (Ketenpartij 
(zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Onrealistisch. De markt moet zijn werk doen. Wensdenken en consumentenvraag matchen 
niet hierbij. (Brancheorganisatie) 

- De ambitie sluit niet aan bij de realiteit. Als je kijkt naar de groeicijfers vd biologische 
sectors is de groei zowel traag en stagneert het niveau op 3-5% voor de meeste teelten 
en systemen. Dit heeft met een aantal dingen te maken. Nederland heeft niet voldoende 
een voedselkultuur en veel mensen zijn niet bereid al te veel geld uit te geven aan 
hoogwaardige producten. Ten tweede zijn de kosten van land en arbeid in Nederland 
dermate hoog dat dit niet goed aansluit bij de lagere productie per landeenheid of de 
hogere inzet van arbeid die vaak typerend is voor de biologische landbouw. Ten derde 
heeft de ruilverkaveling, de infrastructuur en het algehele overheids beleid de 
intensivering vd landbouw jaren lang gestuurd. In landen zoals Duitsland is er historisch 
gezien meer aandacht geweest aan alternatieve gezondheids kultuur en gezonde voeding. 
In Italie is er meer aandacht voor voeding en culinarieteit. In een land zoals Oostenrijk is 
er door de beperkingen van de topography meer accent geweest op kleinschalig 
landgebruik en gemengde bedrijven.  Ook qua beleid blijft Nederland achter de feiten aan 
hollen. Als de doelstelling is groei van de biolandbouw of duurzame teeltmethode te 
bevorderen moeten boeren die daar invulling aan willen geven een reel verdienmodel 
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hebben en dient een overheid zowel financieel als technische ondersteuning bieden 
tijdens het transitie proces. Mijn ervaring is dat die eerste 3 jaren het moeilijkste zijn: een 
boer moet heel veel investeren in kennis en materiaal, het systeem is nog niet op orde, 
de productie loopt vaak terug en er is nog geen verdienmodel (omdat producten pas na 
het beindigen van het transitie proces als biologisch kunnen worden verkocht. 
(Onderzoek, kennis en advies) 

- Niet mee eens om alles bij de markt en consument te leggen als er zulke grote andere 
belangen (lees geld) zijn als die van de kunstmest, vee sector en bestrijdingsmiddelen. 
(Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Natuurlijk, ambities moeten uitdagend zijn anders gaat het nooit leiden tot verandering. 
Maar enig realisme en haalbaarheid zijn ook nodig, anders wordt het niets. Dan wordt 
ambitie dromen. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Zonder uitzicht op bestaanszekerheid wordt het moeilijk om telers te motiveren om te 
schakelen, waardoor je de ambities niet kan waarmaken.  Telers lopen tijdens 
omschakeling een groot financieel risico. Transitiefonds is nodig om omzetderving op te 
vangen, zodat de stap naar omschakelen makkelijker te maken is.   Daarnaast begeleiding 
voor het vinden van nieuwe afzet kanalen (of garanties voor minimum inkomen) is nodig 
om meer zekerheid te geven aan de omzet kant. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Beloon nu ook de telers die nu al wel succesvol biologisch/ biodynamisch zijn. 
(Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- De ambitie is hoog, maar zou haalbaar moeten zijn als we de volgende 2 aspecten onder 
ogen zien. (1)De Nederlandse consument is niet bereid meer geld aan biologische producten 
uit te geven, omdat ze de toegevoegde waarde ervan niet genoeg zien. (2)Daarnaast speelt 
bij het grootste deel van de Nederlandse consument prijs emotie een belangrijke rol. Leg een 
aanbieding van een conventioneel product naast een biologisch product; het is voorspelbaar 
wat er dan gebeurt (rol retailer?). Mijns inziens kun je deze aspecten tackelen met het 
prikkelen van heel andere emoties bij de consument. (Onderzoek, kennis en advies) 

- Ambitie lijkt me uitstekend. Als tussenstap om daarna verder op te schalen. Ik denk hierbij 
niet aan biologisch als kneuterig en klein, maar als efficiënt, duurzaam en rendabel en rij van 
kunstmest wat ook helpt om van Russisch gas af te komen. belangrijk is om dit per gebied te 
kijken war het kan, het moet en waar het niet hoeft. (Onderzoek, kennis en advies) 

- Helemaal mee eens! (Boer (biologisch)) 
- Absoluut noodzakelijk voor een gezond en duurzaam Nederland voor deze en volgende 

generaties (Onderzoek, kennis en advies) 
- Eens (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- De ambitie is gewoon noodzaak: op vervuilde gronden zullen wij in de toekomst geen 
gezonde producten meer kunnen verbouwen, een schone gezonde bodem en water en lucht 
is noodzakelijk voor leven. Dit moet als uitgangspunt benadrukt worden. Tegelijktijdig 
betekent dit volgens mij dat ook duidelijk moet worden gemaakt dat dit inleveren van allerlei 
luxe als vliegreizen ter discussie gesteld moet worden. Het is een kwestie van keuzes (Boer 
(biologisch)) 

- De vraag is niet of het mogelijk is om te werken naar 25% maar is er voldoende 
akkergrond en ruimte is om hier landelijk te telen. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Wil je de ambitie waarmaken moet je zorgen dat alle disciplines meewerken aan dit 
doel. Als er een fonds gemaakt wordt zul je alle marktpartijen mee moeten laten 
doen.Eoropees een beleid in keuzes van landbouw en industrie met doel 25% Bio te 
realiseren, Retail reuzen kunnen mee participeren in de omschakeling of realisatie van 
de doelstelling 25% Bio naar de consument. Industrie heeft de taak om 25% van hun 
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assortiment met Bio aan te vullen/ om te bouwen. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Prima ambitie maar daar horen ook vooral de consumenten bij. Het is ook broodnodig want 
op de huidige manier verder gaan is een echt doodlopende weg. (Boer (biologisch)) 

- Het past helemaal in het streven van de Nederlandse overheid naar extensivering van de 
landbouw en veehouderij en kriglooplandbouw. Wat we echter niet moeten vergeten is 
dat de Nederlandse consument uiteindelijk bepaalt of dat wel of niet gebeurt. Laten we 
als Nederlandse overheid aub niet de klassieke fout maken om de productie te stimuleren 
ipv de consumptie. Als die consument het meer gaat consumeren volgt de productie 
vanzelf. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Mee eens, als ambitie is het prima. Vraag is niet zozeer of ambitie wel of niet goed is 
maar veel meer op welke manier je gaat kijken hoe deze ambitie dichterbij te brengen is. 
Als ambitie verwordt tot een eendimensionaal alleen maar proberen meer boeren te 
laten omschakelen dan komen we er zeker niet. Dus brede beoordeling nodig wat er 
moet gebeuren om ambitie te halen. En maak ambitie niet tot een afreken instrument: als 
we 24,5 halen is het niet goed (ambitie niet gehaald). Ambitie veel meer gebruiken als 
ijkpunt van een beweging die ingezet moet worden. (Brancheorganisatie) 

- Niet blind staren op bio. Dat is maar een kaartje, wat we blijven gebruiken om een meerprijs 
te rechtvaardigen. Zorg voor een goede prijs die bij het product hoort. En weer goedkope 
zooi uit het buitenland. Eerlijke prijs, zonder subsidie. Steun aan de lagere inkomens. (Boer 
(biologisch)) 

- De Europese ambitie past goed bij de wens van de Nederlandse overheid. De innovatie in de 
Nederlandse landbouwsector is van hoog niveau, als de consumentenvraag er is en de 
kaders zijn helder ben ik ervan overtuigd dat de Nederlandse landbouwsector het voor 
elkaar krijgt.   De rol van de overheid m.i. is, naast een heldere visie en realistisch doel, en 
zich dienstbaar op te stellen t.a.v. die visie en dat doel, op het gebied van regelgeving, een 
financiële motivatie bij de omschakeling en promotie van consumentenvraag.  De vraag is of 
wij met ons alle de Nederlandse consument bereid krijgen over te gaan naar een duurzamer 
voedingspatroon en ook meer te betalen. Elke schakel moet daar zijn verantwoordelijkheid 
in nemen en verantwoordelijk voor worden gehouden, dat vraagt om transparantie.   
Biologische productie zal waarschijnlijk zorgen voor een verschuiving van productievolumes 
tussen verschillende sectoren. Maar ook bij een duurzame productie in Nederland wordt er 
meer dan voldoende geproduceerd en is er sprake van export. Zijn de producent en haar 
afnemers bereid om deze verschuiving te realiseren als dat de consumentenvraag is, of komt 
dan het eigen belang eerst en wordt de transitie naar een duurzamere landbouw bewust 
tegengewerkt. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- De ambitie is te laag. Zet 100% als doel voor 2040, en werk achteruit naar wat nodig is elk 
jaar. Wellicht is 25% in 2030 een prima eerste stap.  Begin bij de bodem en werk omhoog. 
(Boer (biologisch)) 

- Mooi!! (NGO) 
- In een 'vol' land liggen niet-biologisch en biologisch naast elkaar, en wind kan pesticiden etc. 

over laten waaien. Het is zeker mogelijk, maar ik denk dat er specifieke gebieden moeten 
worden afgebakend. (Onderzoek, kennis en advies) 

- De ambitie is totaal onhaalbaar, tenzij een grote speler zoals RFC in 1 keer overgaat met alle 
leden en daarbij ondersteuning biedt. Het probleem is echter de markt niet in een paar jaar 
zal vragen om zoveel biologisch product. Dat betekent dat het verdienmodel voor 
biologische telers als sneeuw voor de zon zal verdwijnen. Daarbij zal de opbrengst flink dalen 
van de Nederlandse landbouw. Dat betekent dat er extra grond in andere landen nodig is 
voor onze consumptie. Dan zal er in die landen extra natuur verdwijnen voor 
landbouwgronden. We outsourcen daarmee onze milieulast in plaats van deze zelf op te 
lossen. (Brancheorganisatie) 
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- Prima. je moet de lat hoog leggen! (Consument) 
- Vergroten consumptie is de sleutel tot het behalen van deze ambitie. De overheid zou tevens 

veel zwaarder moeten inzetten op belonen gezonde / duurzame producten en belasten 
ongezonde / niet duurzame producten. Van reactief naar proactief zowel op gebied van 
gezondheid als klimaat, en dus bodem, etc., etc. Consument is en blijft de sleutel. 
(Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Helemaal eens. Het taboe om beleid te creëren rondom de consument is achterhaald. 
Inmiddels is het bittere noodzaak om de consument mee te nemen in de transitie. Wat 
ons betreft gaat het om 100% biologisch/biologisch dynamisch en regeneratief. Echter, NL 
produceert voor 80% aan het buitenland. De NL consument heeft hier geen invloed op. 
We zullen dus de kringloop veel meer moeten sluiten tot de Noordwest Europese markt. 
Hier ligt de vraag naar deze producten veel hoger dan in Zuid/Oost Europese markten en 
zelfs daarbuiten. Ook de goedkope bulkimport zal aan banden gelegd moeten worden. Je 
kan het de consument niet kwalijk nemen als ze kiezen met hun portemonnee. Als de 
bulkproducten (die ongezond, niet duurzaam en dieronvriendelijk zijn) Nederland blijven 
instromen dan wordt het een hele lastige kluif om ambities (deze of anderen) te behalen. 
(NGO) 

- De ambitie is prima. En landen als bijvoorbeeld Denemarken en Duitsland laten zien hoe 
belangrijk de rol van de overheid is. Het marktdenken is failliet. Verplichte inspanningen voor 
alle partijen in de ketens. Zelf de regie nemen op bv. biologisch in de catering. En als 
overheid ook beginnen met mensen aan te stellen die echt inzicht en verstand hebben van 
biologische productie en consumptie. (Certificering en toezicht) 

- Nederland is qua land, klimaat, cultuur en inwoners vergelijkbaar met Denemarken, waar de 
overheid een belangrijke rol heeft opgepakt in de ontwikkeling van de vraag naar biologisch 
eten en de ontwikkeling van biologische landbouw. Het belang van goede en gezonde 
voeding bij gezondheid en een gezond leefklimaat is in Nederland ondergesneeuwd ten 
opzichte van aandacht voor onbegrensde economische groei, marktdenken, marketing voor 
ongezond en bewerkt voedsel. De eerdere supermarktoorlogen in Nederland met 
voortdurende focus op de laagste prijs van voedsel helpt ook niet mee in het besef dat het 
belangrijk is om een groter deel van je budget te besteden aan kwalitatief en gezond 
voedsel. De bal ligt bij de overheid om dit narratief om te draaien en, net als in andere 
landen om ons heen, ervoor te zorgen dat biologisch eten volop verkrijgbaar is en hoe 
belangrijk het is voor je gezondheid om goede en voedzame producten te eten. Nederlandse 
boeren hebben vruchtbare grond, als dit tenminste niet wordt opgeofferd voor industriële 
bestemmingen als datacentra en distributiecentra. Door de beperkte vraag in Nederland om 
'eigen Nederlandse producten', wordt er met name geëxporteerd naar de landen om ons 
heen, en de gaten gevuld, meestal aan het einde van de leveringsperiode als de 'eigen 
producten' in onze buurlanden op zijn. Dit wordt steeds moeilijker en daarmee ook 
belangrijker om eerst en vooral de eigen markt te ontwikkelen en boeren zoveel mogelijk te 
faciliteren om biologisch te telen voor eigen markt. (Onderzoek, kennis en advies) 

- Ik denk dat het niet werkt om boeren te dwingen om biologisch te worden, het is een andere 
manier van werken en dat moet je ook liggen. Het werkt niet om hier harde doelstellingen 
voor te zetten. Het werkt wel om te investeren in meer voorlichting en begeleiding van 
omschakelende boeren. Maar houd er rekening mee dat niet iedereen kan en wil 
omschakelen naar bio. (Onderzoek, kennis en advies) 

- De ambitie is te laag en te weinig toegesneden op de extreme in Nederland toegepaste 
conventionele landbouwmethoden. Nederlanders hebben in algemene zin te weinig 
inhoudelijk bewustzijn over de noodzaak van gezonde voeding en relatie toch hun koop 
gedrag. (Onderzoek, kennis en advies) 

- Biologische landbouw past prima bij de wensen die vanuit de maatschappij komen. Zij heeft 
de unieke kwaliteit van een wettelijk vastgesteld landbouwsysteem dat uitgaat van 
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bescherming van o.a. milieu, biodiversiteit en klimaat, met de mogelijkheid voor de 
landbouwers om daar een vergoeding voor te krijgen. Helaas is dit maar bij een zeer klein 
deel van de mensen bekend en is de ambitie van 25 % in Nederland wel hoog. Maar met 
inzet van de juiste middelen kunnen wij een heel eind komen (Boer (biologisch)) 

- Eens (Consument) 
- We moeten onszelf in Nederland niet dit soort doelstellingen opleggen. Dat leidt ieder jaar 

opnieuw weer tot slecht nieuws ('de doelstelling van 25% is dit jaar wederom niet 
gehaald....). Zorg voor positieve communicatie (de consumptie is dit jaar weer met ..% 
gestegen. Die 25% moeten we beschouwen als een doelstelling op EU-niveau (zoals ook 
uitgesproken door EU-commissaris). Nederland is nou eenmaal niet hetzelfde als Oostenrijk. 
(Brancheorganisatie) 

- Als consument zou ik graag uitgewerkt willen zien welke route en keuzen nodig zijn om te 
snappen of 25% realistisch is. Een getal zegt zo weinig.Daarnaast zie ik dat hier veel 
gepraat wordt over de grote hoeveelheid grond die nodig is voor landbouw en veeteelt 
(incl veevoer) en dat er in NL te weinig grond is om biologisch zelfvoorzienend te zijn. 
Maar als we niet meer gangbaar exporteren, hoe ziet de balans er dan uit? En als we dan 
bijv. iets minder vlees gaan eten? Ik zou dat graag willen zien in een berekening? Is die er? 
Kortom, hoeveel grond is nu voor intern gebruik en hoeveel voor export, verdeeld over 
landbouw en veeteelt (incl. Veevoer) (Consument) 

- Onhaalbaar op korte termijn en gaat daarmee aan het doel van verduurzaming voorbij. i) 
Nederland heeft geen grond (of te duur) om een extensieve vorm van landbouw op grote 
schaal te gaan bedrijven; producten van de bestaande "reguliere" landbouw zijn nog op veel 
markten competitief; de reguliere landbouw in Nederland is te succesvol wat de 
omschakeling naar een minder effeciente vorm van landbouw in de weg staat. ii) Groot 
aandeel bio is op korte termijn niet mogelijk, maar de reguliere landbouw is veruit de 
grootste tak, daarom de focus op de verduurzaming aldaar noodzakelijk om op kote termijn 
stappen te maken richting de verduurzaming in plaats van blind staren op de omschakeling 
naar biologisch. (Onderzoek, kennis en advies) 

- 25% is niet realistisch, bovendien gaat dit betekenen dat we minder gaan produceren voor 
de humane markt. Groei van biologisch areaal betekent meer veevoer productie. Met een 
groeiende wereldbevolking is dit niet wenselijk. Een land dat niet voor zijn eigen voedsel kan 
zorgen heeft geen bestaansrecht. Meer biologisch betekent grotere risico's, meer kans op 
misoogsten en meer afhankelijk van import. Ook voor de CO2 footprint is dit niet wenselijk 
(Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- 25% is een goed begin. Nog lang niet het einde want de vraag stijgt en zal blijven stijgen 
naarmate de consument zich steeds meer bewust is van de gezondheidsrisico's van het 
gebruik van bestrijdingsmiddelen. (Consument) 

- Ik denk dat deze ambitie niet ambitieus genoeg is. We hebben allemaal gezien dat als we het 
willen er veel meer mogelijk is, niemand had voor corona durven hopen dat minder verkeer, 
meer thuis werken op zo'n grote schaal mogelijk was, minder vliegen etc. Als we echt 
stappen willen maken op onze gezondheid dan hebben een daarvoor een duidelijk plan 
nodig met 100% gifvrije landbouw. Het is kwestie was keuze maken en maatregelen 
doorvoeren. Er wordt hier gezegd dat de markt het moet doen, dat kan als je true pricing 
invoert. In 2018 hebben in Nederland 6,5 miljard euro betaald voor de milieukosten 
verbonden aan de geïntensiveerde landbouw (cijfers van PBL, bron: Biodivers boeren, Jan 
Willem Erisman en Rosemarie Slobbe, 2019, p. 161). Als die kosten geïntegreerd worden in 
de landbouwproducten, worden de biologische producten relatief goedkoper en gaat de 
markt de juiste kant op werken. Het principe van de vervuiler betaald, gewone een politiek 
keuze die we gemakkelijk kunnen maken. Niemand is tegen dit principe. Ik stel voor dat we 
daarbij een vangnet opzetten voor gangbare boeren, om ze te helpen om te schakelen, te 
leren etc. (Onderzoek, kennis en advies) 
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- Bij de berekeningen in Nederland is tot op heden de schelpdierkweek niet meegenomen; 
Deze kweek is biologisch, zonder mest, chemie en andere additieven. Het gaat om 8.000 
ha bodemcultuur en op zee is de ambitie om daar komende 10 jaar ca 2000 ha aan toe te 
voegen. (Brancheorganisatie) 

- Productie op 25% zonder de afzet goed geregeld te hebben is een recept voor 
ongelukken: De prijs zal dalen terwijl de kosten voor biologische teelt juist hoger zijn. Het 
gaat om True pricing en true valeu waarbij de vervuiler betaalt - zie ook coalitieakkoord - 
en de levering van maatschappelijke (eco) diensten - zie bijv. carbon credits in 
coalitieakkoord - wordt vergoed. Kortom er is beprijzing noodzakelijk om het marktmodel 
te laten werken. Daarnaast heeft het beprijzen als effect dat de consument inzicht krijgt 
in welke producten daarbij een plus en welke een min scoren op basis van door overheid 
vastgestelde criteria.  Aansluitend heeft aankoopgedrag van de overheid ook invloed, niet 
alleen in kwantiteit maar ook in uitstraling en imago. Ook inkoopgedrag bij derden 
beïnvloed (schoollunches, kinderdagopvang, ouderen). (Brancheorganisatie) 

- De groei van duurzame landbouw en daarmee biologische landbouw is noodzakelijk voor 
Nederland om ook in de toekomst landbouw te kunnen bedrijven. Zo bleek uit recente 
berekeningen dat biologische melkveebedrijven heel goed scoren op CO2-uitstoot per 
hectare. Biologische melkveehouders blijven ruim onder de streefwaarde (van 21.780 ton). 
Ook de ammoniakuitstoot per hectare pakt gunstig uit. Biologische melkveehouders blijven 
onder de 40 kilo ammoniak per hectare. Een ander onderzoek, uitgevoerd door Oxford 
University onderzoekers, kijkt naar de biodiversiteit en concludeert dat biologische 
landbouw 10 tot 30% beter scoort dan reguliere landbouw als het gaat om de bescherming 
en verbetering van biodiversiteit. Bovendien is het stikstofbedrijfsoverschot bij biologische 
bedrijven aanzienlijk lager dan bij gangbare bedrijven.  Echter, biologische productie is 
belangrijk, maar is niet de heilige graal. Ook die (agrarische) bedrijven en consumenten die 
(nog) geen stap kunnen maken naar biologische producten moet perspectief geboden 
worden. Bijvoorbeeld in de glastuinbouw telen telers op substraat, hierdoor is, ondanks het 
niet/lage gebruik van bestrijdingsmiddelen en de (zo goed als) CO2-neutrale teelt, 
biologische certificering niet mogelijk. (NGO) 

- Alleen al om de vele individuele probleemissues in Nederland is een transitie van de 
Nederlandse landbouw noodzakelijk. Traditioneel wordt hier elk probleem afzonderlijk 
binnen het bestaande landbouwsysteem geprobeerd op te lossen. Dit is uiteindelijk 
onhoudbaar. De keuze om dan nu eerst maar eens voor een ambitieniveau van 25% te 
kiezen is daarom prima. De biologische landbouw is een systeemlandbouw, die bij dit 
ambitieniveau goed tot z'n recht kan komen (geen niche meer) en gericht kan worden 
ingezet in gebieden en als oplossing van meerdere problemen tegelijk. Precies zoals dit ook 
in de Europese verordening is vermeld. In een volgende fase kan het ambitieniveau verder 
worden vergroot. (Brancheorganisatie) 

- Juist Nederland zou blij kunnen zijn met 25% ambitie, want dan worden in dit land met veel 
duurzaamheidsproblemen deze problemen opgelost (NGO) 

- Om de biologische productie en consumptie te vergroten is een evenwichtige groei van de 
gehele keten nodig. Vanwege de internationale werking van de biologische sector zou de 
nationale ambitie moeten passen binnen de Europese ambitie en rekening moeten houden 
met onderlinge samenhang tussen de EU-lidstaten. Nederland is bijvoorbeeld een belangrijk 
importland voor de gehele EU, dit is niet direct gerelateerd aan landbouwareaal in 
Nederland. Toch zouden import, export, verwerking etc. belangrijke onderdelen kunnen zijn 
in de ambitie. Daarmee kan binnen de EU een sterke biologische keten worden 
gewaarborgd. (Certificering en toezicht) 

· VRAAG 2: In hoeverre zijn er naast de 25% nog andere ambities en belangrijke 
randvoorwaarden nodig die je wilt vastleggen in het Nederlandse Actieplan? 
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- De markt moet het doen. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 
- Overstappen voor boeren, van gangbaar naar biologisch echt aantrekkelijk maken moet 

onderdeel van het actieplan zijn. (Verkoper (zoals supermarkt, speciaalzaak, horeca, 
catering, slagerij)) 

- Mee eens, maar ook de consumptie aantrekkelijker maken: hogere belasting op 
ongezonde voeding (suikertaks, vleestaks) en lagere belasting op bio (Certificering en 
toezicht) 

- Alle zeilen bijzetten om te stimuleren dat lokaal en biologisch gekocht gaat worden. 
Om de 'ecologische voetafdruk' te verkleinen. Belangrijk voor consumenten zijn de 
prijzen: biologische prijzen in verhouding verlagen; de werkelijke kosten van de 
productiemethoden doorberekenen in het product: kosten voor uitstoot, 
verminderde biodiversiteit zijn maatschappelijke kosten, verslechtering van bodem 
of waterkwaliteit zijn maatschappelijke kosten. Bereken deze kosten mee in de 
prijzen. Daarnaast belasting verlagen op de (ecologisch versterkende) 
productiemethoden die je wilt stimuleren. (Consument) 

- Overstappen kan aangestuurd worden door de ha steun in de GLB subsidies te laten 
varen en deze te koppelen gewenste landbouw systemen, zoals bio (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Om overstappen aantrekkelijk te maken voor grootschalige tuinbouwbedrijven, 
groenten, fruit, sierteelt, is zekerheid nodig dat die omschakeling slaagt. Zowel qua 
productie als verkoop. Deze bedrijven zijn enorm kapitaalintensief, en hebben 
nauwelijks voorbeelden van geslaagde grootschalige biologische bedrijven. Ik denk dat 
het een voorwaarde is dat er zulke voorbeelden komen en wellicht i.s.m. banken, ook 
een financiële zekerheid word ingebouwd. Daarvoor is faciliterend beleid nodig  dat 
grote bedrijven in hun eigen omgeving mee kunnen doen aan het ontwikkelen van 
zulke voorbeelden, al of niet op hun eigen bedrijf, zodat ze daarna zelf de stap durven 
te nemen. (Boer (biologisch)) 

- Eens met de redenatie, maar zou het grootschalig gedeelte weglaten. Geldt dit niet 
voor alle telers in omschakeling?    Kunnen we een boer in omschakeling een 
UBI/basisinkomen geven voor 5-7 jaar dat los staat van de bedrijfsresultaten van 
zijn bedrijf. Dit geeft ademruimte om de omschakeling tot succes te brengen. 
(Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Leg eerst alle maatschappelijke opgaven eens op een rij. Biologisch is geen doel op zich 
maar wel het om een zo verantwoorde manier van agrarisch ondernemen (Overheid) 

- "De markt"?  breng me daar alsjeblieft heen dan. "De markt" bestaat niet en als er iets op 
de markt lijkt, is dit niet de heilige graal want kijk waar we nu staan. Veel aanbieders en 
weinig vragers, dat is per definitie geen eerlijke markt. Overheid moet sturen met bijv 
CO2 beprijzing als startpunt van True pricing. (Financier) 

- Daqt de markt ook naar dit produkt vraagt, en dat er ten alle tijden kan worden ingegrepen 
bij een kans op misoogst (Boer (niet biologisch of in omschakeling)) 

- Eens, je zou een ambitie wensen als het gaat om keuzes van consumenten, aandeel bio in 
aanbod van supermarkten, aandeel bio in omzet levensmiddelenindustrie. 
(Brancheorganisatie) 

- dat er biuj certificering gekeken wordt naar biologische werkwijzes, en dat het niet (zoals nu) 
verwordt tot een extra analyse (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Denk inderdaad dat we moeten kijken naar het systeem van biologisch boeren i.p.v. naar 
een model waarbij laboratorium analyses de standaard worden. Immers leven we op een 
planeet waar we inmiddels ruim 100 jaar diverse chemicaliën hebben toegepast in de 
landbouw, naast alle kunstmatige meststoffen. We leven en produceren niet onder een 
glazenstolp. Dus het volledig uitsluiten van pesticiden, herbiciden en fungiciden is een 
mooi streven maar mag nooit leidend zijn. We hebben al teveel vervuilde grond, water en 
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zelfs lucht. De kans dat we met de fijnmazige apparatuur van laboratoriums iets vinden is 
evident. Echter gaat het om de boer/producent en de wijze van de teelt. Dat moet de 
kern zijn. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Ik denk dat het kan, door goede promotie , de consument moet weten wat hij/zij koopt, we 
werken naar korte ketens binnen een straal van hooguit een paar km. Dat lukt wel. Maar 
vraagt veel goodwil, soms te veel, omdat we heel kleinschalig zijn. (NGO) 

- Biologische eisen nu vooral verbod input chemische stoffen. Biodiversiteit geen eisen, maar 
wel in productie beheer van bodemleven en gezonde teelt. Biodiversiteit en agrarische 
natuur moeten meer onderdeel van keurmerk biologisch worden (NGO) 

- Eens, zoek naar goede effectieve en evidence based bodemindicatoren (zie bijv. 
Eenvoudige toets van Onder het maaiveld). Op een gegeven moment is bodemfauna 
misschien net zo geliefd als vogels nu en dan raken we er aan gewend om anders naar 
bodems en water te kijken;-). Te beginnen in de eigen tuin (Consument) 

- zonder marktvraag geen groei.  Met alle inkopers van de supermarkten bindende afspraken 
maken dat de prijs niet steeds verder naar beneden kan. Supermarkten roeptoeteren 
voortdurend hoe groen ze zijn maar zij zijn de kern van het afzet probleem en van de 
uitbuiting van boeren over de hele wereld. (Boer (biologisch)) 

- Wetgeving aanpassen naar de boer/in die natuurlijk wil werken, bijvoorbeeld gerijpte mest 
uitrijden in het seizoen en weersomstandigheden wanneer de natuur dit toelaat op de 
manier zoals de natuur dit wenst (niet in de grond gespoten en binnen bepaald 
voorafgestelde data) (Boer (biologisch)) 

- Er is veel meer geld nodig voor consumenten omschakeling (gedragswijziging) dan om 
ondernemers om te schakelen. Wanneer de consument vraagt zijn er altijd voldoende 
boeren om ' te leveren'. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Beter verdienmodel voor boeren, bescherming van positie van boeren in de keten, ruimte in 
kader van mededinging, risicoverdeling verduurzaming, financierbaarheid van investeringen. 
(Brancheorganisatie) 

- Het is idd vaak een kwestie van het kip of het ei. Als meer boeren biologische produceren 
krijg je de werking van ecomomies of scales en kan er goedkoper en efficienter worden 
geproduceerd en is er meer schapruimte en zichtbaarheid bij de supermarkten etc... Als we 
kijken naar gezondheidskosten en dat deze richting 20% vh BNP uitgaan in de nabij toekomst 
is er wellicht ook iets te zeggen voor beleidsmaatregelen die een gezonde leefstijl 
bevorderen. Gezonde en hoogwaardige voedingsmiddelen zouden bv vrijgesteld kunnen 
worden van BTW terwijl door een zgn suikertax het gebruik van andere producten wellicht 
minder aantrekkelijk wordt. In de VS is er een systeem van voedselbonnen waarbij het 
bestedingsgedrag van sociale minima gestuurd kan worden. Voor vele mensen is dit soort 
van betutteling vaak een brug te ver maar toch is het wellicht goed om met zijn alle na te 
denken wat we willen voor NL als land en hoe we vanuit beleidsondersteuning kunnen we 
waarborgen dat gezonde en hoogwaardige voeding ook voor de minima betaal wordt. 
Marktwerking is wellicht efficient maar bepaalde dingen vereisen toch bepaalde mate van 
overheidssturing (bv zorg, onderwijs en wellicht gezondheid en voeding). Ik zelf denk dat 
biologisch  voeding toch nog steeds vanuit bewustzijn en/of de dikke portemenee een 
voorecht blijft voor de mensen die zowie zo al een langere levensverwachting hebben. 
(Onderzoek, kennis en advies) 

- Hoe dicht liggen organic en verantwoord produceren bij elkaar? Welke behoefte ligt er bij de 
consument? Is verantwoord produceren genoeg of willen ze persé een 
certificeringskeurmerk zien? (Onderzoek, kennis en advies) 

- Eén essentiële randvoorwaarde: Werk bottom up en stimuleer partijen die een goed 
initiatief hebben, geef ze de ruimte en het vertrouwen. Dus niet proberen dit vanuit een 
cockpit de noodzakelijke beweging te controleren want dan heeft deze geen ruimte om te 
ontstaan. Dit is echt een cruciale randvoorwaarde. (Onderzoek, kennis en advies) 
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- Biologische landbouw zit nog erg in de fase van label, duur en dus niche. We moeten niet van 
consumenten gaan verwachten dat zij de drijvende kracht gaan zijn/worden. Zeker niet met 
dat alles al zoveel duurder gaat worden. We zullen moeten bespreken hoe we biologische 
efficienter en aantrekkelijker moeten maken dan gangbaar. BTW, prijs drukken, andere 
producten meer belasten (just pricing mechanism), dan gaat de markt werking meehelpen. 
(Onderzoek, kennis en advies) 

- Volledig mee eens! (Onderzoek, kennis en advies) 
- In onderwijs en voorlichting helder en eerlijk zijn over de nadelen van onze huidige 

landbouwmethoden, ze benoemen en samen de alternatieven zoeken. Al beginnend in het 
onderwijs de ogen openen. (Boer (biologisch)) 

- Bio producten hebben meer draagvlak nodig de consument is zeer verwend met 
producten jaarrond. Waar wel veel met Bio gewerkt ordt zie je steeds meer in de Horeca. 
Kijken we wat onze regering met subsidies doet zou je Bio subsidie in alle bedrijfskantines 
en scholen moeten verplichten. Dit betekent in ieder geval een basis voor volume groei in 
omzet. Of de boeren voldnoende beschikbaar hebben wordt de volgende vraag. 
(Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Stoppen met de import van voer uit Verweggistan. Alleen importeren als de mest terug gaat 
naar de plek waar het voer geteeld is. (Boer (biologisch)) 

- Wat mij betreft focussen we wat minder op die 25% en proberen we de landbouw als 
geheel verder te verduurzamen en tegelijkertijd de biologisch landbouw groeien. De 
consument bepaalt uiteindelijk in welk tempo dat gebeurt. De gehele landbouw 
verduurzamen zal betekenen dat deze producten duurder wordt en daarmee de 
'pricegap' tussen conventioneel en bio kleiner wordt waardoor de stap om over te 
stappen op biologisch kleiner wordt. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Een tweede punt is het aanpassen van de regelgeving om omschakeling naar bio 
makkelijker te maken. Op dit moment duurt het vergunningen traject voor de dierlijke 
sector gemiddeld zo'n 1,5 jaar met uitschieters tot 3 jaar. Als je gas wilt geven zul je dit 
soort doorlooptijden moeten verkorten (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Stoppen met import is wat rigoureus, maar zwaarder belasten van geïmporteerde 
producten zal de consument eerder doen kiezen voor lokaal, biologisch. (Onderzoek, 
kennis en advies) 

- Biologisch is niet het eindpunt, maar juist een dynamisch proces wat wellicht 
uitdaagt/inspireert/enthousiasmeert om nog meer stappen te zetten in de goede richting. 
(Boer (biologisch)) 

- De biologische regelgeving wordt nauwelijks ontwikkeld, de meest recent wetgeving voor de 
biologische landbouw heeft nagenoeg geen nieuwe ambtities gesteld. Ondertussen zien wij 
dat de gangbare sector (zowel verplicht als vrijwillig) steeds meer richting de biologische 
standaard kruipt. Het zou zeer wenselijk zijn om samen met de sector energie te steken in 
een geavanceerde vorm van biologische landbouw zodat de lat verder wordt verlegd en de 
Nederlandse sector kan leiden. Als dit niet gebeurd zou op termijn de waarde van het 
biologisch keurmerk kunnen verminderen. Met name in Flevoland is al substantieel deel van 
de productie biologisch en kan er behoefte zijn aan doorontwikkeling. (Overheid) 

- De Europese biologische regels hebben nogal wat open normen, bijv. wat betreft 
dierenwelzijn. Het zou goed zijn als de Nederlandse overheid aanvullende normen 
toestaat of zelf stelt, en SKAL toestemming geeft op aanvullende normen te controleren. 
(NGO) 

- Subsidie er uit, marktbescherming er in. lokaal en regionaal produceren en consumeren. 
West europa. (Boer (biologisch)) 
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- Een stuk protectionisme tegen "te goedkope" import van buiten de EU, om zo ook de EU 
markt een eerlijke kans te geven.   De bereidheid onder de producenten is er, het loopt nu 
vaak vast op wet- en regelgeving.   De overstap naar Biologisch is lang en kostbaar een 
financieel duwtje in de rug voor diegene die de overstap willen maken verhoogt de 
slagingskans. Hierbij denk ik aan een omschakeling overbrugging steun. De financiële 
instellingen zijn bereid om te financieren, mits helder is wat duurzaam is en als er genoeg 
vraag is.   Ketenpartijen werken vaak vraaggestuurd om de levensvatbaarheid te behouden. 
Biedt ondersteuning bij de promotie van de vraag naar biologisch, de productie zal altijd 
volgen. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Nederland is een klein overvol land waarin we veel doelen willen realiseren en problemen 
oplossen op dezelfde postzegel. De Nederlandse situatie zal een complete shift moeten  
ondergaan om 25 % voor iedereen betaalbare biologische consumptie mogelijk te maken.  
Bio als product voor een elite lukt wel., maar wordt nooit 25%. Ik zie dat niet gebeuren in 
mijn leven, misschien  zijn de generaties na ons wijzer. (Boer (biologisch)) 

- De klimaataverandering gaat enorm snel evenals de afname van biodiversiteit. Dat 
betekent dat je niet moet praten of iets kan, maar vanuit dat het moet en dan 
terugredenereren. Als er een ramp gebeurt - en dat gaat naast de afschuwelijke oorlog 
steeds vaker gebeuren met branden en wateroverlast en dus ook misoogsten -  gaan 
we ook niet eerst praten of we daar wel op kunnen reageren. Klimaatverandering is 
een ramp in slow motion. Meer diversiteit, minder inputs, minder dieren en dus 
noodzakelijk. (Certificering en toezicht) 

- Bij zichtbare rampen reageren we sneller en beter,  daar ben ik het mee eens. Maar als 
we mensen met visie en kennis van biologische landbouw hier verantwoordelijk voor 
maken dan kan het hoop ik wel. (Certificering en toezicht) 

- SKAL-Certificering is vrij kostbaar voor de producent, maar klein voor de keten. Ik zou SKAL 
vanuit LNV willen bekostigen. De manuren voor mijn extra administratie neem ik voor lief. 
(Boer (biologisch)) 

- De monopoliepositie van SKAL is onhoudbaar bij verdere groei van het areaal biologisch. Er is 
geen enkele reden om SKAL deze monopoliepositie te laten behouden; andere certificerende 
instellingen kunnen ook controleren op basis van een eisenschema (zoals nu ook gebeurt bij 
bijv. On the Way to PlanetProof). (Brancheorganisatie) 

- Ik kan me hierin vinden. Er moet goed gekeken worden naar de verschillende rollen die 
nu worden vervuld door overheid en SKAL. Wellicht scheiding tussen toezicht en 
certificering aan een kant en inspectie aan de andere kant. (inspectie door 
geaccrediteerde instellingen). (Certificering en toezicht) 

- Consument blijft sleutel! Belast ongezonde / niet duurzame producten dan gaat de sector 
bewegen en zullen de benodigde randvoorwaarden ook organisch tot stand komen. 
(Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Inzetten op voorlichting en begeleiding van omschakelende boeren. Hier ontbreekt echt nog 
wel iets. Studiegroepen opzetten zou ook zeker helpen. Meer inzet op begeleiden en 
motiveren van omschakelende boeren. (Onderzoek, kennis en advies) 

- Ooit hadden we in Nederland voor het bevorderen van de voedselproductie (wat als doel 
achterhaald is) de OVO driehoek Onderzoek, Voorlichting en Onderwijs. Dat was toen een 
groot succes. Daar zaten ook nadelen aan maar het kan geen kwaad om dat in deze tijd en 
met de kennis van nu nog eens te bezien. (Onderzoek, kennis en advies) 

- Bij omschakeling in de keten ook de omschakelaar beoordelen op implementatie van behoud 
en/of versterking van natuurlijk kapitaal en beter voedsel dat bijdraagt aan onze gezondheid 
en niet ten koste gaat van het ecologisch evenwicht, klimaat en uitputting van grondstoffen. 
(Onderzoek, kennis en advies) 

- Eerst moet er aandacht zijn voor het ontwikkelen van de marktvraag en het mogelijk maken 
om meer biologisch voedsel te eten, kopen en als consument het verhaal te kennen van deze 
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landbouwmethode. Begrip creëren bij consumenten dat bij een bepaalde manier van 
landbouw een passende prijs hoort (true pricing), je daar met je eigen aankoopgedrag aan 
kunt bijdragen en er dan geen kosten worden afgewenteld op de maatschappij of de 
afnemende draagkracht van de aarde. Voor boeren die willen omschakelen is kennis en 
advies verkrijgbaar (via BioAcademy o.a. oriëntatiecursus biologische landbouw, coaching en 
advies voor biologische starters etc. ) maar lopen zij met name tegen andere problemen aan. 
Banken zijn gericht op schaalvergroting (onderpand) en maken het financieren van 
omschakelen moeilijk. Het is voor startende biologische boeren lastig om via de handels-en 
afzetbedrijven hun producten te verkopen omdat de vraag uit het buitenland langzamerhand 
kleiner wordt. Er is een omzetdip met producten die weinig opleveren in de 
omschakelperiode maar wel al biologisch geteeld moeten worden (aandacht voor het 
verbeteren van de bodem). Ook moet er geïnvesteerd worden in machines. Niet op alle 
plekken in Nederland is het voor biologische boeren mogelijk om een bedrijf langs te kringen 
die hun producten (rendabel) kunnen oogsten en in een aantal gevallen zijn de bedrijven die 
actief zijn in verwerking ook niet in de buurt. Transport is dan erg duur. Ook is het ontbreken 
van voldoende biologische (vaste) mest een probleem bij het goed en gestaag laten groeien 
van het aantal biologische boeren, alsook dure (pacht) grond in een aantal regio's. 
(Onderzoek, kennis en advies) 

- als belangrijke voorwaarden zie ik nog: evenredige vergroting van de vraag, passende 
regelgeving, meer voor biologisch toegankelijk onderzoek(geld),  meer en beter biologisch 
onderwijs op de landbouwscholen (Boer (biologisch)) 

- De rol van de supermarkten is in deze cruciaal. Uitbreiding tot 25% gaat niet lukken als de 
afzetkanalen niet fors worden uitgebreid. M.a.w.  de consument zal verleid moeten worden 
tot een hogere consumptie van biologisch. (Brancheorganisatie) 

- De Nederlandse consument stimuleren om een keuze te maken voor bio is noodzakelijk. 
Tegelijkertijd als de Nederlandse consument alleen biologische producten van de 
Nederlandse landbouw afneemt, blijft nog steeds in sommige sectoren tot twee derde 
ruimte voor reguliere productie voor de buitenlandse markten. Dat betekent dat er ook in de 
belangrijke afnemende landen van de EU de stimulering richting bio consumptie moet 
plaatsvinden. Veel EU afspraken dus. (Onderzoek, kennis en advies) 

- Leg het risico van groei biologisch verderop in de keten. Leg de verantwoordelijkheid meer 
bij afzet en consument en minder bij de primaire sector.  In geval van misoogst staan we 
collectief aan de lat en niet alleen de primaire producent. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- maak er een totaalpakket voor een gezonde levenstijl van: inzetten op consuminderen op 
alle fronten, hergebruik, recycling van kleding en goederen stimuleren, aandacht besteden 
aan voorlichting over gezondheid, welzijn en geluksbevordering (Deense model) zodat het 
kiezen voor biologische voeding ingebed wordt in totaal andere kijk op de toekomst 
(Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Terugdringing van het gebruik van mest. Zowel kunstmest als dierlijke mest zijn schadelijk 
voor het milieu en overbodig. (Consument) 

- Hoge grondprijzen (landbouwgrond is een belegging) en hoge pachtprijzen drijven boeren, 
ook bio, naar intensivering, minder gewassen, minder biodiversiteit, concurrentie op 
kostprijs. Dat past niet bij een ambitie van 25% bio, dus doe ook iets aan de grondmarkt. 
(Onderzoek, kennis en advies) 

- Naast biologische productie zijn er ook andere manieren om de voedselketen te 
verduurzamen. Het is belangrijk dat het Nederlandse actieplan hier ook oog voor heeft. 
(Brancheorganisatie) 

- Veel van de vragen die in deze sessie worden gevraagd en ook de groepering rond de 
thema's zijn dezelfde vragen waar we al jaren van hopen dat ze ons verder brengen maar 
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wat tot nu toe niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. We moeten dit heel anders 
benaderen. (Onderzoek, kennis en advies) 

- 25% biologische landbouw zou niet op doel op zich moeten zijn. Wat nodig is, is een 
roadmap die perspectief biedt voor duurzame landbouw. Door in de nationale strategie een 
aantal tussenstations te benoemen naar biologisch, biedt de strategie ook perspectief voor 
bedrijven waarvoor biologisch (nog) niet haalbaar is. Er zijn bijvoorbeeld veel boeren/telers 
produceren die niet voldoen aan biologisch maar wel aan de eisen van ‘On the Way to 
PlanetProof'. Ook hun verduurzamingsstappen moeten beloond worden. (NGO) 

- Het aandeel gangbaar moet drastisch omlaag en een deel van het gangbaar moet de 
overstap maken naar biologisch. Alle financiering en regulering zou getoetst moeten 
worden of het de transitie naar biologisch ondersteunt en faciliteert. Onduurzame 
productie/producten moeten behoorlijk belast worden om de vraag naar duurzame 
producten te bewerkstelligen. Duurzame productie/producten moeten gesubsideerd. In 
de hele keten bindende afspraken (en anders wetgeving) maken over aanbod, promotie 
en prijs. Zorg ervoor dat de biologische sector beschermd wordt tegen schaalvergroting 
anders krijgen we hier dezelfde rat race als die we binnen gangbaar hebben (gehad). 
(NGO) 

- Een vraaggestuurde groei, waarbij duidelijk wordt ingezet om de consument bewust te laten 
maken van het belang van de biologische landbouw en de herkenbaarheid van het 
Nederlandse biologische product. Voor beleidsregels een eigen biologisch spoor/biologisch 
maatwerkaanpak, wat is gericht op het verder door kunnen ontwikkelen van de biologische 
systeemlandbouw, met behulp van een eigen borging en beloningssysteem. Beleid gericht op 
het systeem. Voor de biologische landbouw dus geen systeem ondermijnende generieke 
maatregelen/restricties gericht op losse onderdelen. Voldoende ruimte voor de uitvoering 
van een biologische onderzoeksagenda en gericht investeren in biologische landbouw 
onderwijs (gericht op de samenhang van het hele systeem). (Brancheorganisatie) 

- Ambitie moet zijn om biologische producten goedkoper te maken voor de consument dan 
niet-biologisch door accijns te heffen op niet-biologisch. Dan kan de ambitie voor aandeel 
biologische landbouw naar 100% want dat wordt dan makkelijk gehaald (NGO) 

- Voor een sterke biologische keten is een goede balans in groei over de gehele sector nodig. 
Daarom is alleen de aandacht voor het vergroten van het landbouwareaal niet voldoende, 
ook aandacht voor uitbreiding van verwerking, import, export, consumptie etc. zijn 
belangrijk. (Certificering en toezicht) 
 

Thema 2:   De rol van de consumenten  [4 vragen] 

· TOELICHTING: Wanneer biologische producten niet door de consumenten worden gekocht, 
heeft meer biologisch produceren geen zin. Het heeft het risico in zich dat de prijs van 
biologische producten daalt en er geen verdienmodel is voor de boer. De vaak hogere prijs van 
biologische producten is voor veel consumenten een belemmering om deze te kopen. Maar 
wat is er naast prijs nog meer relevant? 
 

· VRAAG 1: Wat weerhoudt Nederlandse consumenten om biologische producten te kopen? 
 

- geen interesse hoe hun voedsel geproduceerd wordt. vervolgens zijn ze getraind door de 
supermarkten dat goedkoop het belangrijkste is bij aankoop. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Inderdaad: voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. Niet de noodzaak inzien 
van de overstap naar meer biologisch (Verkoper (zoals supermarkt, speciaalzaak, horeca, 
catering, slagerij)) 

- Niet alleen geen interesse, maar vaak ook onwetendheid bij de consument. (Boer 
(biologisch)) 
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- te duur, en niet meer duurzaam dan gewone producten (Boer (niet biologisch of in 
omschakeling)) 

- Uiteraard zijn biologische producten wel duurzamer dan producten uit de gangbare 
landbouw. Door wisselteelt, het gebruik van natuurlijke mest en natuurlijke 
bestrijdingsmiddelen blijft de kwaliteit van de bodem beter. Dat blijkt uit meerdere 
onderzoeken. Als consument wil ik ook gewoon geen residuen van bestrijdingsmiddelen 
in mijn voedsel. (Consument) 

- Onvoldoende betrokkenheid bij voedselproductie en bewustzijn van de voordelen van o.a. 
biologische producten. De out-of-home sector kan met name een belangrijke rol spelen om 
dat bewustzijn te vergroten. (Onderzoek, kennis en advies) 

- mee eens (NGO) 
- Het enige segment in out-of-home (foodservice) waarin aandacht is voor biologisch is 

bedrijfscatering. Echter niet uit overtuiging maar ten behoeve van hun marketing-
communicatie. Voor andere segmenten is biologisch totaal onbelangrijk. Vraag me dus af 
welke "belangrijke rol" om het bewustzijn te vergroten hier verondersteld wordt. 
(Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Prijs. Het aanbod. Framing van de producten etc etc (Overheid) 
- Prijsverschil tussen biologisch en niet-biologisch is grootste rem. En meerwaarde wordt door 

voor veel consumenten niet zo groot ervaren als de meerprijs. (NGO) 
- Inderdaad (Consument) 
- het vraagt ook om ratio en transparantie ipv emotie of vertrouwen mbt het 

hap/snapvermogen over waarom ik voor biologisch meer betaal. Je moet veel 
vertrouwen hebben in het bio keurmerk (en toezicht daarop, vgl de gangbare eieren die 
verkocht werden als bio-eieren) terwijl ik weet dat daarbinnen nog allerlei kwalitatieve 
variatie mogelijk is. Dit vind ik onvoldoende transparant, bijv. de spitskool (niet bio) die ik 
in de supermarkt koop vs de rode kool (wel bio) en vs rode kool in biowinkel. Idem voor 
bijv. wijnen. Misschien toch meer transparantie over prijsopbouw? Ik heb met een 
supermarkt wel contact gehad over info die ze in app verstrekken over de artikelen ipv 
alleen de voedselsamenstelling (hardstikke goed ivm gezondheid) en een wens ingediend 
om iets dergelijks te ontwikkelen mbt gezondheid van het artikel voor de natuur, onze 
groene leefomgeving. (Consument) 

- Afstand van de consument tot de producent is te groot, geen binding meer met de 
oorsprong van ons voedsel en het idee dat biologisch altijd duurder is (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Dat is al uit veel onderzoeken gebleken, allereerst is de prijsafstand een probleem, daarnaast 
de beschikbaarheid van alle producten (alle varianten) in de eigen supermarkt. Men wil er 
namelijk niet voor omrijden. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Gezond blijven door goed voedsel tot je nemen is eigen verantwoordelijkheid. Helaas zijn de 
dokter en zijn/haar pillen meestal 'gratis' (Boer (biologisch)) 

- Helemaal mee eens. Met biologisch kun je je lichaam voeden in plaats van je lijf vullen. 
Biologisch kan op gebied van gezondheid ook preventief worden ingezet, in plaats van 
achteraf symptoombestrijding met pillen oid (Boer (biologisch)) 

- Te duur en toegevoegde waarde niet helder. Biologisch betekent niet per definitie 
duurzamer. (Brancheorganisatie) 

- Voor consumenten speelt prijs altijd een rol. Die rol, of het belang, is groter naarmate er 
geen andere voor consumenten belangrijke onderscheidende voordelen zijn. Denk aan 
smaak of gezondheid. Omdat zulke argumenten ontbreken, of onvoldoende geloofwaardig 
zijn, is er voorlopig geen substantiële groei te verwachten. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Naast prijs speelt meerwaarde een rol. De consument ziet de meerwaarde niet. Andere 
emotie dient geprikkeld te worden! Denk bijvoorbeeld aan hoe Stichting Wakker Dier 
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communiceert: hierbij wordt ook een andere emotie geprikkeld, waardoor ze consumenten 
wakker schudden. (Onderzoek, kennis en advies) 

- Te duur! en niet zo een beetje ook. De consument die bereid en in staat is meer te betalen. 
Het is niet fair te verwachten dat de consument gaat opdraaien voor het publieke goed wat 
biologisch vertegenwoordigt. We hebben het goedkoper te maken en gangbaar duurder te 
maken. Dan gaat het opschalen en daarmee krijg je de economies of scale die je nodig hebt. 
(Onderzoek, kennis en advies) 

- inderdaad: gangbaar moet duurder. Er zullen grotere stappen naar true pricing gezet 
moeten worden (Overheid) 

- Te weinig kennis over de bijdrage aan een gezond en gelukkig leven (Onderzoek, kennis en 
advies) 

- Als geheel zijn we in Nederland gewend geraakt aan te goedkope producten in de 
supermarkt, waardoor een duurzamere extensieve manier van telen moeilijker tegen een 
goede prijs te verkopen is. Er is wel een (steeds groter groeiende) doelgroep die meer over 
heeft voor verse, lokale, biologische/natuurinclusieve producten. Maar dat is te moeilijk in 
de supermarkt naast het andere aanbod om daarvoor te kiezen. Dus we hebben aparte 
winkels/kanalen nodig waar klanten biologisch + voedsel kunnen kopen, en waar ook de 
gelegenheid is ze het verhaal te vertellen over hoe het geproduceerd (en waarom het meer 
kost). Daarnaast helpt een verbinding een boer die produceert (liefst dus in de buurt), met 
meer voeling en meer informatie wordt het leuk om biologisch te kopen. Ik ben bezig een 
concept op te zetten dat natuurinclusieve boeren helpt samen hun producten in onbemande 
winkeltjes in dorp/stad te verkopen (www.oogst.shop). Dit zien wij als kansrijke oplossing 
voor dit probleem. (Verkoper (zoals supermarkt, speciaalzaak, horeca, catering, slagerij)) 

- De Nederlandse consument wil het hele jaarrond zijn product kunnen kopen ook lal het 
biologisch is. Jaarrond is de wens maar Bio teelt is afhankelijk van seizoenen dit met name 
belangrijk maken. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Bio is niet altijd beschikbaar en de prijsafstand van regulier is soms meer dan 75% van 
elkaar. Dan de discussie het verpakken en belabelen voor herkenbaarheid voegt veel 
koste toe. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- om doelstelling te halen ben je er niet met aparte, niche kanalen wat groter te maken. De 
bulk gaat via de supermarkt dus gangbaar zal duurder moete worden (Overheid) 

- De onbekendheid met de manier van produceren en de positieve gevolgen voor het milieu 
wanneer we biologisch gaan produceren en consumeren. Dus de manier van communiceren 
met de consument. (Boer (biologisch)) 

- Daar hoort ook bij je afvragen waarom er goedkoop voedsel is. Door het toelaten van 
giftige bestrijdingsmiddelen creëer je een ongelijk speelveld en wordt het milieu, bodem, 
grondwater ook nog eens verpest. Deze kosten moeten we nu of op zeker moment met 
z'n allen moeten betalen (Boer (biologisch)) 

- Onwetendheid over de gevolgen van de gangbare manier van produceren. De marketing van 
voedsel is fout. Het gaat alleen over wie de goedkoopste is. Dat zie je bijna nergens anders 
mee, autos, computers, vakantie, enz. Daar zijn de prijzen van vertienvoudigd of meer. (Boer 
(biologisch)) 

- Kennis over biologisch, prijsniveau (en dan bedoel ik het prijsverschil met de te goedkope 
conventionele producten) en beschikbaarheid zijn de belangrijkste. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- De mythe dat het stempel 'biologisch' het zoveelste marketingtrucje is om consumenten 
meer geld afhandig te maken. Promotiecampagnes over wat biologisch is en wat biologisch 
bijdraagt aan een duurzame wereld kunnen hier verandering in brengen. (Onderzoek, kennis 
en advies) 

- De focus is veelal gelegd op altijd de goedkoopste zijn, gemak (zelf service) en anonimiteit (in 
het retail schap). Dat heeft geresulteerd in een afname van waardering, kennis van productie 
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en herkomst van hun voeding. Daarmee ook een afname in het bewustzijn van de gevolgen 
van het consumptiepatroon, want slechts prijs is belangrijk.   Vertrouwen in het bio label, is 
nog te laag m.i. door onbetrouwbaarheid en de hoeveelheid bestaande labels. 
Onderscheiden wordt daarmee lastig en de consument moet te veel weten, hier dient 
regulatie te komen om bewustzijn van de consument te vergroten.   Het is lastig/een 
uitdaging om consumenten snel en helder uit te leggen wat biologisch inhoudt, het betreft 
een multi issue (dierenwelzijn, biodiversiteit, bodem, investeringen, reden van prijsstijging 
enz..) ipv een single issue (prijs). De partij die aan de consument verkoopt, heeft de 
verantwoordelijkheid om te zorgen voor deze vraagpromotie en moet hiervoor 
verantwoordelijk worden gehouden (voor de slager en groenteman makkelijker dan het 
retailschap). Hier kan/moet de sector ondersteunen. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- in een oneerlijk speelveld waarbij voor gangbaar de externaliteiten niet worden 
doorberekend  kun je hier  niet mee volstaan (Overheid) 

- Gebrek aan kennis, zolang de schijf van 5 nog steeds actueel is in ons beleid zie ik het somber 
in... (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Prijs en gedeeltelijk ook wel gebrek aan kennis. (Onderzoek, kennis en advies) 
- Nederlandse consumenten kennen het biologische merk en wat dit inhoudt onvoldoende. In 

bijvoorbeeld Denemarken is het biologische merk even bekend als het merk voor de 
spoorwegen of voor de post. In Duitsland is het voor consumenten en voor supermarkten 
belangrijk om naast het 'EU biologische logo' (wat ook op de Nederlandse producten in de 
supermarkt staat) een eigen Duits 'plusmerk' te hebben, wat aan meer eisen voldoet. De 
supermarkten in Nederland bieden geen ruimte aan het uitdragen van het verhaal bij en 
achter het product, waardoor er alleen een vergelijking op prijs overblijft, als er al een 
aanbod is aan biologische AGF, vis, vlees etc. (bij zuivel en eieren is dit anders). Zonder een 
groot aanbod aan mooie biologische producten in de supermarkt (& info over deze 
producten), zonder kennis van de achtergrond van biologisch en wat vitale voeding bijdraagt 
aan je gezondheid en met consumenten die geleerd is dat voedsel goedkoop moet zijn en 
dat het geweldig is als je het goedkoopste voedsel kunt scoren, is het onmogelijk om tot een 
hogere verkoop van biologische producten te komen. (Onderzoek, kennis en advies) 

- We zijn verleerd dat voedsel 'waarde' heeft. De Nederlandse consument is getraind in 'Voor 
de allerlaagste prijs'. En daarmee is de concurrentie tussen supermarkten dus per definitie 
op prijs.  Hoewel daar voorzichtig enige kentering in begint te komen. (Brancheorganisatie) 

- 1. De prijs 2. Onbekendheid met de meerwaarde en 3. Onverschilligheid. En dat laatste 
betekent dat de markt/consument de gewenst niet alleen gaat 'oplossen'. Als er sprake is 
van en maatschappelijk belang (immers politieke wens), dan legt dat verantwoordelijkheid 
(in ruimte en middelen) bij de overheid. (Brancheorganisatie) 

- Eens! (Onderzoek, kennis en advies) 
- Prijsverschil met regulier product, een keuzemogelijkheid tussen ogenschijnlijk goedkoop 

regulier en duurder duurzaam; daarnaast worden de extra maatschappelijke kosten van 
onduurzamer product nu niet afgewenteld op de individuele consument, de consument 
merkt deze kosten niet direct in zijn portemonnee (Onderzoek, kennis en advies) 

- De prijs kwaliteit verhouding klopt niet. Je betaalt meer, maar krijgt minder. Het is een 
duurdere productiemethode, mensen met meer geld kiezen voor biologisch. Jan Modaal kan 
het niet opbrengen en kiest voor gangbaar. Kwaliteit is beter, voedingswaarde gelijk en 
product is net zo gezond (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Er bestaat niet één soort consument, dus dat is belangrijk om vooraf mee te nemen. Het zal 
per consument verschillende welke variabelen ze meenemen in hun aankoopbeslissingen. 
Voor veel consumenten is prijs een belangrijke component. Het verschil tussen een regulier 
en een biologisch product, waarbij een biologisch product duurder is, zal een reden zijn voor 
veel consumenten om toch voor het niet biologische-product te gaan. (Brancheorganisatie) 
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- Veel consumenten zullen nog niet genoeg op de hoogte zijn van de mogelijke voordelen van 
biologische producten. Voorlichting, kennisverspreiding en communicatie is dan ook cruciaal. 
(Brancheorganisatie) 

- - Er is bij consumenten een gebrek aan kennis over biologisch, met name de 
duurzaamheidsaspecten van deze productiewijze zijn niet bij iedereen bekend.  - Het 
prijsverschil tussen biologische en niet-biologische producten is een barrière voor de 
consument.  - De nieuwe verpakkingsregels rondom verpakkingen voor biologische 
producten zijn niet logisch, deze nieuwe regels verplichten extra verpakkingsmateriaal, wat 
niet past bij biologisch. (NGO) 

- Onbekendheid van zowel de waarde van Nederlandse biologische producten als het 
biologische keurmerk. (Brancheorganisatie) 

- Alle andere argumenten die verzonnen kunnen worden waarom de consument geen 
biologisch koopt zijn terug te voeren op het argument dat biologisch duurder is dan niet-
biologisch.           Bijvoorbeeld: de supermarkt moet meer biologische producten aanbieden, 
dit werkt wel een beetje, maar omdat biologisch duurder is dan niet-biologisch blijft het 
marktaandeel klein en blijft het dus voor supermarkten moeizaam om meer bio aan te 
bieden. Met alle oplossingen die verzonnen kunnen worden blijft het frustrerend dat het 
slechts zeer beperkt werkt omdat bio duurder is. Er is maar één oplossing: bio goedkoper 
dan niet-bio. (NGO) 

- Talloos onderzoek toont aan dat de consument geen rationele keuze maakt bij zijn 
aankopen. Er is maar een klein percentage wat bewust koopt. De voedselomgeving en het 
aanbod zijn doorslaggevend in de consumenten keuze. Supermarkten weten als geen ander 
hoe ze consumenten moeten sturen tot het aankopen van bepaalde producten. Naast prijs is 
het dus essentieel dat de voedselomgeving en promotie dusdanig ingericht wordt dat de 
consument verleid wordt biologisch te kopen. (NGO) 
 

· VRAAG 2: Wat kan er volgens jou voor zorgen dat Nederlandse consumenten meer biologische 
producten kopen? 
 

- goede voorlichting (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 
- meer openheid op boerenerven, al van jongs af aan. in onderwijs veel meer aandacht voor 

gezond voedsel en achtergronden van productie, zodat we kinderen (en hun ouders) 
meegeven dat er wat bij gezonde voedselproductie komt kijken. schoollunches, 
moestuinonderwijs, kooklessen en bezoeken aan de boerderij. (Verkoper (zoals supermarkt, 
speciaalzaak, horeca, catering, slagerij)) 

- Goed punt! (Consument) 
- laat het aan de markt over, en vertel het eerlijke verhaal. Niet de leugens die er nu worden 

vertelt door de biologische sector. Het is niet duurzamer , en het is zeker niet veiliger (Boer 
(niet biologisch of in omschakeling)) 

- Dit is per definitie onjuist. Biologisch is wel degelijk beter en duurzamer. En voor een boer 
zelfs economisch gezien vele malen gezonder en duurzamer. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Als we het over een eerlijk verhaal hebben dan betekent dat ook dat de kosten van 
milieuvervuiling en natuurbelasting door de gangbare landbouw opgenomen worden in 
de prijs van producten. Dan zal blijken dat biologische producten opeens helemaal niet zo 
duur zijn. (Consument) 

- eens (Overheid) 
- Uiteraard zijn biologische producten wel veiliger en gezonder dan producten uit de 

gangbare landbouw. Biologische producten zonder residuen van chemische 
bestrijdingsmiddelen zijn altijd gezonder dan die met. (Consument) 



  
 

36 

 

- Meer bewustzijn over de voordelen van de producten, o.a. m.b.t. biodiversiteit. Bij 
informatie echter niet blijven steken bij biologische producten. Ook andere producten 
kunnen een positieve impact voor de biodiversiteit hebben. (Onderzoek, kennis en advies) 

- Begin bij de supermarkten en de presentatie. Gooi het meer op gezondheid, dierenwelzijn 
etc etc (Overheid) 

- Prijsverschil verminderen in combinatie met informatie over de (mogelijke) meerwaarde 
voor de consument. (NGO) 

- Eens! (Boer (biologisch)) 
- het ministerie cq de regering moet kleur bekennen en biologisch als de route naar de 

toekomst van de landbouw benoemen. Als dat doorsijpelt naar beneden, dan komt de 
consument ook wel (zoals Duitsland dat bijvoorbeeld nu laat zien) (Boer (biologisch)) 

- eens, meer kleur bekennen (Overheid) 
- Juiste voorlichting. Wanneer jou dagelijks voedsel met chemische middelen geproduceerd 

moet worden, is de kans groot dat je later ook chemische middelen (medicijnen) nodig bent 
om zelf 'gezond' te blijven! (Boer (biologisch)) 

- Door een convenant te sluiten waar de supermarkten in verleid worden en geholpen worden 
om meer biologisch product op het schap te zetten. Daarbij hoort een 
consumentencampagne op massamedia die het convenant ondersteund. Hier is goede 
ervaring mee opgedaan in de Task Force Marktontwikkeling Biologische Landbouw, die 
gestart is onder minister Veerman. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Net zo makkelijk of beter als gangbaar met o.a.  SMAAK, PRIJS, VERKRIJGBAARHEID, 
GEZONGHEID, IMPACT, INFORMATIE, EMOTIE. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Moet dat het doel op zich zijn? Verduurzaming is het doel, bio is 1 van de sporen, markt 
sturing kan geen doel op zich zijn daarin. (Brancheorganisatie) 

- Als je geen keihard bewijs kunt leveren voor gezonder, lekkerder, duurzamer, dan kan het op 
één manier: niet duurder dan regulier. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Een consument denkt alleen maar: "What's in it for me?" Ze willen met een goed gevoel 
consumeren. Op dit moment is dat veelal het gevoel 'voordelig te hebben ingekocht'. Dit 
raakt hen persoonlijk, namelijk in hun eigen portemonnee. Om daarbuiten te komen, zouden 
we naar andere sectoren kunnen kijken, zoals mode, meubels, auto's, etc. Welke emoties 
worden daar geprikkeld en is prijs ineens geen issue meer? (Onderzoek, kennis en advies) 

- Meer en betere informatie over een gezond en duurzame levenswijze (Onderzoek, kennis en 
advies) 

- Het wordt makkelijker als we biologische/natuurinclusieve producten via een separaat 
kanaal verkopen. Verkoopkanalen moeten gemakkelijk zijn (centraal gelegen, ruime 
openingstijden, ruim assortiment) voor de consument. En de gelegenheid geven het verhaal 
van de boer en de boerderij te vertellen. (Verkoper (zoals supermarkt, speciaalzaak, horeca, 
catering, slagerij)) 

- Biologisch wordt nu in de winkels veelal voorverpakt om te laten zien dat het biologisch 
is. We moeten naar een oplossing toe om Bio onverpakt te kunnen gaan verkopen. Met 
name wordt dan de vraag hoe bescherm je dat het Bio is. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Juist! Het moet andersom. Gif-producten in waarschuwingsverpakking en BIO 
onverpakt. (Boer (biologisch)) 

- Goede voorlichting middels overheid, bedrijfsleven. Vooral door de boeren zelf door 
bedrijven continu open te stellen. Er moet niets te verbergen zijn. DE consument als het 
ware betrekken bij de productie ven voedsel en de gevolgen voor het milieu, mens en dier. 
(Boer (biologisch)) 
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- Promotie, communicatie, open boeren bedrijven. Mensen deel laten maken van de 
voedselproductie, schooltuinen projecten. Alleen biologisch voedsel op scholen. (Boer 
(biologisch)) 

- Er moet veel meer voorlichting worden gegeven over wat biologisch betekent voor de 
individuele consument, voor de natuur, het milieu en de dieren op een manier die 
aansluit. Op dit moment wordt er veel te veel gecommuniceerd over dit is beter dan etc. 
dat is volgens mij niet de manier om de connectie te maken (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Consumenten bewust maken van alle kosten op natuurlijk kapitaal, waarbij verschillen 
tussen biologisch en niet-biologisch inzichtelijk worden gemaakt. (Onderzoek, kennis en 
advies) 

- Prima punt! Maar ik zou daar graag aan toe willen voegen dat naast het natuurlijk 
kapitaal ook preventieve gezondheid van consumeren door gezond voedsel en leefstijl 
een punt van beleid dient te zijn. Vooral de preventieve werking van gezond voedsel 
tegen allerlei gezondheidsklachten wordt veel te weinig belicht. (Onderzoek, kennis en 
advies) 

- Promotiecampagnes over wat biologisch is en wat biologisch bijdraagt aan een duurzame 
wereld kunnen hier verandering in brengen. (Onderzoek, kennis en advies) 

- Heldere uitleg, herkenbaarheid en juiste/goede positionering van biologisch. De gap tussen 
consument en producent verkleinen. De Nederlandse/Europese productiestandaarden zijn 
erg hoog. Eerst de vraag promoten, dan komt de productie vanzelf. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Denk aan de succesvolle overgang van lood-benzine naar lood-vrije benzine. In een 
overgangsperiode was het mogelijk voor consumenten om lood-benzine te kopen, maar het 
was duurder. Daarom wilde iedereen overstappen op loodvrije benzine (en katalysator).   
Laat het duurzame alternatief GOEDKOPER zijn, bij voorbeeld BIO zonder BTW, of 
introduceer accijns op landbouwgif en kunstmest. (Boer (biologisch)) 

- Educatie! Begin op scholen, de jeugd heeft de toekomst! (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Biologische producten persoonlijker maken, bijvoorbeeld van lokale boer die ook te 
bezoeken is. Bio zonder BTW zou ik ook een goed initiatief vinden. (Onderzoek, kennis en 
advies) 

- Gezondheid wordt jaar in jaar uit een steeds belangrijker thema onder consumenten! Er 
moet meer onderzocht worden wat de effecten zijn van biologische en biodynamische 
landbouw zijn op de voedingswaarde van voedsel, met name op het gebied van nutriënten 
en spoorelementen. Of meer metastudies hiernaar doen en die verder valideren. Maar hoe 
communiceer je hier uitstekend over..?   Bij de verwachte positieve uitkomsten kan er nader 
marketingonderzoek worden gedaan hoe hier effectief over te communiceren richting de 
consumenten via bijv een nieuwe landelijke campagne over "biologisch is eigenlijk heel 
logisch". (Overheid) 

- reguliere producten duurder maken, de verborgen kosten van milieu etc in de prijs opnemen 
(Onderzoek, kennis en advies) 

- Het eerlijke verhaal vertellen en niet afgeven op andere productiemethoden. Voor iedereen 
is ruimte. Je kunt bij de duurste retailer kopen of de goedkoopste. Hetzelfde geldt voor de 
consument. Als het verhaal klopt en je gebruikt de juiste instrumenten van stimulering, gaan 
de consumenten naar het juiste schap (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Biologisch moet makkelijker en normaler worden: de duurzame keuze de makkelijke keuze. 
Dat ligt wellicht aan prijs, maar heeft ook met normalisering te maken: biologisch niet de 
uitzondering maar de standaard maken. Dat zie je ook wel met koffie in restaurants: hoe 
vaak is dat niet rainforest alliance of fairtrade. Daar hoef je als consument geen keuze meer 
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te maken. Nu moet je als consument iets 'extra's' doen als je biologisch wilt kopen, je moet 
er expliciet voor kiezen (Onderzoek, kennis en advies) 

- Voorlichting, communicatie en kennisdeling om de naamsbekendheid van biologische 
producten en de kennis van consumenten over biologische producten te vergroten. 
(Brancheorganisatie) 

- Biologische producten moeten betaalbaar blijven voor de consument. Dit is voor een groot 
gedeelte van de consumenten momenteel niet het geval. Zeker niet in het kader van de al 
stijgende prijzen en dalende koopkracht door de politieke en economische ontwikkelingen. 
Om producten betaalbaar te houden is het belangrijk dat de kosten in de keten kunnen 
worden gedrukt. (Brancheorganisatie) 

- - Het verschil in prijs kan door de retailer/foodservice helder worden uitgelegd om zo meer 
draagvlak te creëren bij de consument. (NGO) 

- Meer bekendheid van de waarde van Nederlandse biologische producten (in alle opzichten) 
en de betere herkenbaarheid hiervan. (Brancheorganisatie) 

- de enige oplossing is bio goedkoper maken dan niet-bio door accijns op niet-bio. (NGO) 
- Wetgeving creëren voor supermarkten. Meer plantaardig, meer biologisch aanbod en het 

veranderen van de voedselomgeving inclusie promotiebeleid zal de consument 
ondersteunen. Er zijn genoeg gedragstheorieen in het voedseldomein die dit ondersteunen. 
Dit geldt overigens voor alle publieke ruimten; stations, ziekenhuizen, scholen, 
overheidsgebouwen etc etc. Verder zal ook horeca en catering hun verantwoordelijkheid 
moeten nemen. Er moeten (wettelijke) richtlijnen komen over het inrichten van onze 
publieke en private voedselomgevingen en aanbod. Ook gemeenten moeten hierbij 
betrokken worden. (NGO) 

- Goede communicatie, onder andere dat de betrouwbaarheid wordt geborgd via certificatie 
en toezicht. (Certificering en toezicht) 
 

· VRAAG 3: Wat is hiervoor nodig en hoe kunnen verschillende stakeholders hier een rol in 
spelen? 
 

- bewust wording en voorlichting zou een taak voor de overheid kunnen zijn (Ketenpartij 
(zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- geld beschikbaar stellen voor scholen om hierin te investeren. (Verkoper (zoals supermarkt, 
speciaalzaak, horeca, catering, slagerij)) 

- Maar ook de boeren niet vergeten. Ik denk dat een heleboel boeren ook het verhaal 
kunnen/willen vertellen, maar van alleen goodwill kan de boer niet eten. De tijd die hij/zij 
kwijt is met het vertellen van zijn verhaal zal ook op een manier vergoed/gewaardeerd 
moeten worden. (Boer (biologisch)) 

- Overheid moet anders gaan denken, zich bewuster worden van de groene droom. Honger 
ligt op de loer. Zie wat er nu gebeurd met de ukraine en de graan prijzen. Straks 
onbetaalbaar voor de consument. (Boer (niet biologisch of in omschakeling)) 

- Gebruik de communicatiekracht van chefs en de horeca. (Onderzoek, kennis en advies) 
- Vraag jongeren om het zelf te promoten. Hoe staan zij er in. En hoe bereiken we de 80% die 

onverschillig is. Verder zorgen dat de supermarkten een eerlijkere prijs beta;en aan de 
producenten (Overheid) 

- Onderwijs, onderwijs, onderwijs.....voor de toekomstig producenten maar zeker ook voor 
consumenten (Boer (biologisch)) 

- Een convenant met supermarktpartijen, gesteund door middelen voor 
consumentenonderzoek en onderzoek op de winkelvloer en zeer veel middelen voor 
promotie van bio aan de consument. Daarvoor is veel geld nodig, denk aan tientallen 
miljoenen per jaar. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Dit is een kansloze missie (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 
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- Het feit dat we er nu over in gesprek zijn, maakt dat er een verandering gaande is. Het zal 
tijd nemen. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Out of the box denken. Hoe komen andere sectoren los van prijs als belangrijkste drijfveer? 
Waarom kiest iemand voor een Tesla? (Onderzoek, kennis en advies) 

- Schep een gemeenschappelijke visie en nodig partijen uit om met initiatieven te komen. 
Geef ze vervolgens de ruimte en het vertrouwen om te kunnen ontplooien. (Onderzoek, 
kennis en advies) 

- Meer bewust wording leidt niet tot ander gedrag. Zeker niet als het zo veel duurder is en 
door de inflatie alles nog duurder wordt. De subsidies die nu naar gangbaar gaan moeten 
worden afgebouwd en gaan naar biologisch. Dan tipt de markt. En ja dit gaat pijn doen. Maar 
je kan neit verwachten dat biologisch moet gaan opboksen tegen een volledig gesubsidieerd 
en opgeschaald systeem en verwachten dat de consument daar wel voor gaat betalen. 
(Onderzoek, kennis en advies) 

- Maar ook de hele biologische keten dient nog veel meer rekening te houden met 
duurzaamheid knelpunten. Er is in de biologische branche zelf ook nog heel veel 
verbetering te realiseren. (Onderzoek, kennis en advies) 

- kennis instellingen doen onderzoek naar he het beter en efficienter kan, subsidies aan 
gangbaar afbouwen, prijs drukken van biologisch. retailers die stunten aanpakken, naming 
en shaming. Meest belangrijke hier is het enorme prijs verschil. (Onderzoek, kennis en 
advies) 

- Een visie waarin gezondheid, welzijn en geluk van mensen centraal staan en de rol daarin 
van biologische landbouw. (Onderzoek, kennis en advies) 

- Boer-burger verbinding terugbrengen. korte keten initiatieven steunen met middelen en/of 
regelgeving. (Verkoper (zoals supermarkt, speciaalzaak, horeca, catering, slagerij)) 

- Duidelijk communiceren en met de totale keten bindende afspraken maken. Hier valt nog 
veel te winnen om kosten te verlagen waardoor de prijzen regulier en bio dichter bij 
elkaar komen. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Onderwijs drastisch veranderen. kennis en wil bij docenten ontbreekt deels. Hier ook weer 
voorlichting en communicatie. Ook de rol van de voerfabrieken, machinehandel, gif en 
kunstmestindustrie, enz. afschaffen of blokkeren in het onderwijs. In het algemeen 
voortgezet onderwijs voeding en voedsel productie weer centraal stellen. In het 
basisonderwijs leerlingen kennis laten maken met voedsel middels Schooltuin projecten. 
Uitsluitend biologisch voedsel op de schoolkantines aanbieden (Boer (biologisch)) 

- Wat mist zijn budgetten in de biologische sector om grote communicatiecampagnes op te 
zetten en de marketing kennis. Daarbij zal ook de Nederlandse retail aan moeten sluiten. 
(Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Onderwijs en communicatie (Boer (biologisch)) 
- Overheids campagne t.b.v. vraagpromotie - uitleg van biologisch en waarom de consument 

duurzaam/biologisch moet consumeren. Naast duurzamere productie draagt een 
gezonder/duurzamere productie ook bij aan een algemeen beter gezondheid. Bewust maken 
van de invloed van de consument in de vorming van de keten.  Vanuit de overheid essentiële 
ketenpartijen verantwoordelijk houden voor hun 'machtspositie' in de keten. De overheid 
zou wanneer nodig ketenpartijen moeten 'dwingen' mee te werken naar duurzamere 
productie. Algemeen belang voor het individuele belang.   Onderwijs in gezonde voeding en 
productie daarvan. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Zolang de kennis instituten die de overheid voeden met informatie niet switchen van klassiek 
denken naar de nieuwe wereld dan zullen we geen stappen maken. Voor alles harde 
bewijzen zoeken voordat beleid gewijzigd wordt... daar is geen tijd meer voor! Als we bijna 
niets weten over bodemleven hoe kunnen we dan zeggen dat moderne landbouw duurzaam 
is...? Etc. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 
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- Voorlichting en vooral ook supermarkten hier een rol in laten spelen (Onderzoek, kennis en 
advies) 

- verplaats je in de consument en zoek daarbij de belangrijkste drivers waarom zij wel of niet 
voor biologisch voedsel zouden kiezen. Onderbouw die stevig met goed onderzoek en heb 
aandacht voor betere prijsprikkels (hier kunnen ook studies naar worden gedaan middels 
een aantal experimenten in (super)markten). Meer Voedselonderwijs kan dit alleen maar 
meer versterken gericht op de nieuwe generatie. (Overheid) 

- Bij voorlichting en communicatie is een belangrijke rol weggelegd voor de overheid, in 
samenwerking met maatschappelijke organisaties en ketenpartijen. (Brancheorganisatie) 

- Er moet kritisch worden gekeken hoe biologische producten betaalbaar kunnen worden 
gehouden. Daarbij is het belangrijk dat geen onnodige kosten worden toegevoegd door extra 
controles met weinig toegevoegde waarde. Het feit dat supermarktwinkels zich nu op 
individuele basis moeten certificeren is hier een voorbeeld van. Dit heeft maar beperkte 
toegevoegde waarde voor de betrouwbaarheid van het biologische product en zal wel tot 
extra kosten leiden. (Brancheorganisatie) 

- Stimuleren van vraag via retail en communicatie naar de consument. Foodservice en (online) 
supermarkten vormen een cruciale schakel in de communicatie over biologisch naar de 
consument. Bij een informatiecampagne over biologisch, zou de overheid moeten 
samenwerken met deze partijen. (NGO) 

- Sowieso een goede samenwerking binnen de gehele biologische keten, van boer tot en met 
consument, waardoor alle ketenpartijen (dus ook de consument) in hun kracht worden 
gezet. Door een eenduidig geluid krijg je, i.p.v. versnippering, dat een ieder het hetzelfde 
doel nastreeft. Een uitgebalanceerde groei van zowel productie als consumptie van 
Nederlandse biologische producten. (Brancheorganisatie) 

- Stop met vrijwillige inzet van de sector. Maak bindende afspraken met de gehele keten en 
zorg dat er wetgeving komt als de keten deze afspraken niet nakomt. (NGO) 

- Zorgen voor een eenduidig communicatie richting de consument vanuit de autoriteiten (EU-
Commissie, lidstaten, bevoegde autoriteiten, controle instanties, etc.). (Certificering en 
toezicht) 
 

· VRAAG 4: Welke informatie of uitleg over biologische producten hebben Nederlandse 
consumenten volgens u nodig? 
 

- bewust kiezen en kopen. waarom bio meer kost. gezonde leefstijl. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- ... en vooral: weten wat een boer allemaal moet doen om gezond biologisch voedsel te 
produceren, wat hij moet 'nalaten', en waarom dit voor de aarde, jezelf, dieren en 
landschap meerwaarde heeft. campagnes met boeren in beeld. de kloof tussen producent 
en consument is onverminderd groot. we hebben antropologen nodig die als 
bruggenbouwer tussen bioboer en burger staan en deze met elkaar verbinden. we 
spreken niet dezelfde taal... (Verkoper (zoals supermarkt, speciaalzaak, horeca, catering, 
slagerij)) 

- her eerlijke verhaal , over dreiging van misoogsten , dreiging van honger, dreiging van ziektes 
en schimmels (Boer (niet biologisch of in omschakeling)) 

- En waarom niet het eerlijke verhaal over welke gifstoffen (en in welke hoeveelheden) er 
in de niet-biologische producten zitten die ze kopen in de supermarkt? Of over de milieu-
impact van die gifstoffen? Maar zou informatie of uitleg helpen? Mensen weten ook wat 
de omstandigheden zijn in slachterijen, en toch blijven ze vlees eten. Cognitieve 
dissonantie zorgt in de meeste gevallen voor dat de consument dit soort informatie zo 
snel mogelijk vergeet.   Maak biologische voeding dus eerder de standaard en zorg dat 
het betaalbaar wordt/blijft. (Certificering en toezicht) 
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- Ik zou gangbaar/niet-biologische producten niet direct willen gebruiken om biologisch 
er beter uit te laten komen. Biologisch is krachtig genoeg op zichzelf; benadruk de 
positieve punten van bio zonder een product dat anders geproduceerd is af te vallen, 
zou mijn advies zijn. (Boer (biologisch)) 

- Communiceer over voordelen voor de eigen leefomgeving (biodiversiteit, meer natuur, 
mooier landschap). Echter in dit soort story telling niet blijven steken bij uitsluitend 
biologische producten. (Onderzoek, kennis en advies) 

- Wat is het eerlijke verhaal? we zijn mega consumenten geworden, we exporteren ons suf. 
Meer consuminderen , door dat letterlijk te nemen, en meer hoogwaardige producten voor 
een eerlijke prijs. (NGO) 

- Voor consument telt vooral "wat heb ik er aan". Afstemmen van de informatie op deze 
behoefte. (NGO) 

- Bewustzijn voor duurzame en gezonde productievormen. Hoeft niet altijd biologisch te 
zijn!!!! (Overheid) 

- Aansluiten op de beweegredenen van bewuste consumenten, zo'n 1/3 van de bevolking 
volgens diverse onderzoeken. Ruwweg de helft hiervan koopt duurzame producten voor 
eigen gezondheid en de andere helft om altruïstische redenen. Heavy users onder de 
biologisch consumenten kopen nog geen 20% van hun boodschappen bio, er is dus ook 
onder deze doelgroep nog veel te winnen, door groter aanbod in alle supermarkten en een 
kleiner prijsverschil. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Consumenten denken bijvoorbeeld dat biologische producten niet bespoten zijn. Wat 
natuurlijk onzin is. Ze hebben hun eigen waarheid, omdat er vanuit zóveel hoeken zóveel 
gezegd wordt. En dan nog niet te spreken over al die labeltjes! Dat zegt hun niets meer... 
(Onderzoek, kennis en advies) 

- Verkeerde vraag. de aanname is dat de consument de drijvende kracht is, dat is het niet. 
(Onderzoek, kennis en advies) 

- Ben ik benieuwd wie/wat dat dan wel is en op welke manier. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Het gaat in eerste instantie om bewustwording dat landbouw en voedsel de basis vormen 
van een goed en kostbaar mensenleven en dat dit verbonden is met geluk, welzijn en 
gezondheid. (Onderzoek, kennis en advies) 

- 1. van welke boer is dit product, wie is hij, waar ligt de boerderij, 2. hoe is het product tot 
stand gekomen, met welke visie en aanpak, 3. waarom is het duurder voor de boer om het 
zo te maken dan een gangbaar product, 4. waarom is dit beter voor de biodiversiteit, 5. 
waarom is het beter voor jou? (Verkoper (zoals supermarkt, speciaalzaak, horeca, catering, 
slagerij)) 

- Het belang van Bio begint bij de jeugd , begin op scholen met schoolfruit en kantines met 
Bio producten. In communicatie de mensen gaan uitleggen dat Bio helpt in kader 
allergieën , en gezonder bodem die kan herstellen. Je kunt zelfs bij natura 2000 gebieden 
telen en dit uitleggen aan consumenten. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Hoe de biologische productie van voedsel plaatsvind. Wat de gevolgen zijn van de intensieve 
landbouw (Boer (biologisch)) 

- Hoe de biologische boer werkt. Wat de gangbare manier van voedsel telen inhoud, wat de 
gevolgen zijn voor het milieu, bodem, lucht en drinkwater (Boer (biologisch)) 

- Alles moet in worden gezet om de consument duidelijk te maken waarom biologisch een 
goede keuze is, daarbij het positieve gevoel onderstrepen. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- 1. Een duurzamer/gezonder voedingspatroon d.m.v. duurzamere/bewuste consumptie leidt 
in vele gevallen tot een betere gezondheid. Meer vers, minder sterk bewerkte voeding.   2. 
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Wat houdt een duurzamere productie in en wat zijn de positieve gevolgen van een 
duurzamere productie. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Onderwijs over de "Planetaire Grenzen" - waarin industriele landbouw de hoofdrol speelt in 
de meest kritische problemen: Biodiversiteitsverlies, overbemesting, erosie en gifgebruik. 
(Boer (biologisch)) 

- Al hoewel de biologische boer daar veel beter op schoort blijven er nog andere 
belangrijke items over. Moet een biologisch boer wel secundaire consumptie producten 
produceren? Bijvoorbeeld biologische producten die na een wereldreis ergens op 10 km 
hoogte in een vliegtuig worden geconsumeerd?  Hoeveel en welke techniek is duurzaam 
voor gebruik en voor behoud van het natuurlijk kapitaal? (Onderzoek, kennis en advies) 

- De Nederlandse consument heeft niet meer uitleg nodig. De consument koopt wat er in de 
supermarkt ligt, als inkopers van supermarkten niet genegen zijn om het assortiment uit te 
breiden krijgt de consument niet meer keus, hier zit ook een bottleneck. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Niet helemaal mee eens. De consument koopt waar die behoefte aan heeft. Deze 
behoefte kan beïnvloed worden. Dit kan door educatie, onderwijs en voorlichting. 
(Onderzoek, kennis en advies) 

- Biologisch en divers eten maakt je gezonder en maakt je leefomgeving gezonder! Draagt bij 
tot biodiversiteit en een gezonde samenleving, uiteindelijk goed voor ons allemaal. 
(Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Waar biologisch voor staat (Onderzoek, kennis en advies) 
- Het is ook belangrijk dat mensen/consumenten het belang gaan zien van het besteden van 

een groter deel van hun inkomen aan goede en vitale voeding. Uiteindelijk komt iedereen tot 
het besef dat het hebben van een goede gezondheid en je fit voelen het belangrijkste is en je 
lichaam hetgeen is waar je het in je leven mee moet doen en goed voor moet zorgen. 
(Onderzoek, kennis en advies) 

- Gezondheid wordt steeds belangrijker, communiceer hier helder over met een degelijke 
wetenschappelijke onderbouwing op de achtergrond/ online (Overheid) 

- Het verschil in prijs kan door de retailer/foodservice helder worden uitgelegd om zo meer 
draagvlak te creëren bij de consument. (NGO) 

- Dat de consument het verschil kan maken in de keuze van soorten producten die zij koopt. 
Aankoop (hoe klein dan ook) van biologische producten, draagt bij aan een groei van het 
biologisch landbouwsysteem met alle samenhangende voordelen van dien. Deze 
samenhangende voordelen van het landbouwsysteem zullen op een consumentvriendelijke 
manier uitgelegd dienen te worden op een moment wanneer de consument hier aan toe 
is/tot zich kan nemen. Er kan ten alle tijden de trots uitgestraald worden zoals we dit binnen 
ons biologisch systeem elke dag al voelen. Elk stapje (hoe klein dan ook) van de consument 
dichter bij deze trots, betekend groei van het biologische landbouwsysteem. 
(Brancheorganisatie) 

- Wanneer voor de consument bio goedkoper is dan niet-bio hoeft aan de consument 
helemaal niets uitgelegd te worden, want de prijs doet 100% z'n werk. Destijds is bij 
goedkopere loodvrije benzine dan lood bevattende benzine ook niet uitgelegd waarom 
loodvrij beter is. De markt heeft gezorgd voor 100% marktaandeel voor loodvrij. (NGO) 

- Onderzoek toont aan dat consumenten geen rationele keuze maken. Voorlichting, info of 
uitleg draagt onvoldoende bij aan gedragsverandering blijkt uit onderzoek. Het is de 
voedselomgeving/prijs en promotie die de doorslaggevende factor is. Het is nu tijd om hier 
met regelgeving op in te zetten (Preventieakkoord, eiwitstrategie, kringlooplandbouw etc 
etc).  Zorg dat deze beleidsontwikkelingen getoetst worden op de gezonde en duurzame 
voedselomgeving, prijs, promotie en de transitie naar biologische landbouw. (NGO) 

- 1. Hogere prijs; zelfs de reactie; het is biologisch dus het zal wel duurder zijn; 2. De 
beschikbaarheid t.o.v. reguliere producten 3. De beïnvloeding vanuit de aanbieders. 
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Hoeveel biologische producten liggen op prominente plaatsen in de supermarkt? Hoeveel 
schapruimte is er voor biologische producten ingericht? Wat is het aandeel biologische 
producten in de prijsaanbiedingen (25%?); Wat is  het aandeel biologische producten in 
de reclame (folders) van de aanbieders(25%)? (Brancheorganisatie) 

- 1.kleiner prijsverschil met gangbaar 2. meer beschikbaarheid;  3. bij retail op 
prominente plekken, met veel keuze, met veel schapruimte, ook in de 
prijsaanbiedingen, ook in de reclamefolders (Brancheorganisatie) 

- Het is een sociaal cultuur-aangelegenheid (zie PBL 2020).  Het Blokhuis-convenant 
heeft geleerd dat vrijwillige afspraken onvoldoende werken. Voedselomgeving is 
cruciaal. Een transitie van deze omvang vraagt een - langjarig - traject met regels en 
financiele prikkels in de voedsel-aanbod.  Inspiratie bij de elektrificering van de 
energie aangepakt? A. door ruimte te maken voor productie (zie wind op zee) en 
door B. dit voor te schrijven (zie auto, 2030 alleen elektrisch) en c. door voorlopers 
te stimuleren  Overheid: In het buitenland wordt gewerkt met tax, verbod op 
junkfood; enz. Aanbieders: 25% van schap, 25% van de aanbiedingen, 25% van de 
reclame is biologisch (dan zal ook blijken welke biologische producten 
‘concurrerend' zijn met gangbaar en welke niet; dat kan zijn op prijs maar ook op 
smaak en andere eigenschappen). (Brancheorganisatie) 

- vraag 4Dezelfde als bij gangbare producten incl. info over welke additieven niet 
zijn toegevoegd en welke effecten dat heeft nu en later.  En een  uitleg die 
wordt ondersteund vanuit bestuurders, wetenschappers en influencers. 
(Brancheorganisatie) 

-  

Thema 3:  Aandeel biologische producten in verkoopkanalen   [4 vragen] 

· TOELICHTING: Nederlandse consumenten kunnen pas biologische producten kopen als deze 
ook beschikbaar zijn in de verkoopkanalen zoals retail, horeca, catering, slagerijen, 
groenteboeren en tuincentra. Het aandeel biologische producten (groenten, fruit, vlees, zuivel, 
eieren, bloemen, planten, bollen) is in genoemde verkoopkanalen relatief laag. Het merendeel 
van de verkoopkanalen verkoopt met name niet-biologische producten. 
 

· VRAAG 1: Wat zijn de redenen dat het aandeel van biologische producten (food en non food) 
bij genoemde verkoopkanalen relatief laag is? (Indien mogelijk graag het antwoord 
specialiseren/illustreren per afzetkanaal.) 
 

- geen vraag en behoefte vanuit de consument, (Boer (niet biologisch of in omschakeling)) 
- Ik heb 40 jaar ervaring in diverse lagen van de biologische landbouw in binnen en 

buitenland. En ook veel met consumenten van doen gehad in binnen en buitenland. 
Nederland is een van de landen in Europa waar de biologische consumptie nog 
bedroevend laag is. Wij zijn uiterlijke prijskopers dat we vooral in supermarkten op een 
efficiënte wijze graag doen. In de jaren 50 van de vorige eeuw werd bijna 60% van het 
besteedbaar inkomen aan voedsel uitgegeven. Dat is nu nog geen 10% meer. Het belang 
van gezond voedsel leeft in die zin niet meer bij de consument. De consument heeft te 
weinig bewustzijn besef wat de gevolgen zijn van zijn keuzes elke dag. Ze doneren liever 
aan NPO's om het schuldgevoel af te kopen. (Onderzoek, kennis en advies) 

- Mee eens. Dit is wel de kern van het probleem! (Brancheorganisatie) 
- eens, ons voedsel is te goedkoop. (Overheid) 
- mee eens (Boer (biologisch)) 

- Momenteel voor deze kanalen te weinig incentives. (Onderzoek, kennis en advies) 
- de prijs (NGO) 
- De vraag bepaalt het aanbod (NGO) 
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- Gebrek aan ambitie bij de retailer in vergroening, alleen de focus op de laagste prijs leggen. 
(Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Vraag vanuit de consument. Wereldmarkt. Prijs van de producten. Goedkopere duurzame 
producten die net zo duurzaam of soms duurzamer dan biologische producten. (Overheid) 

- het prijsverschil is veel te hoog en dat ligt niet aan de boer, maar als de retail 20% pakt op 
gangbare groente en 50 % op bio-groente (omdat het een veel kleiner produkt is in omzet) 
dan wordt het nooit wat (Boer (biologisch)) 

- forser inzetten op eerlijkere verdeling in de keten. (Overheid) 
- Hoe dan ook is het prijsverschil te hoog; dat is niet herleidbaar naar het verschil in 

kostprijs af boer. Heel vaak zie je dat een verschil op boerenniveau van 10 ct in de winkel 
30-40 ct is geworden. 10 ct ervan is mogelijk verklaarbaar omdat er hogere ketenkosten 
zijn (door nu nog kleinschaligheid) Kortom de hele keten verdient hier extra tov wat 
gangbaar te doen gebruikelijk is. (Boer (biologisch)) 

- maak het prijsverschil transparant in een figuur per product waarin de consument 
geïnformeerd wordt over het (on)duurzame karakter van het artikel,  vgl het met de score 
volgens een aantal assen zoals ik die ken uit de gezondheidszorg over positieve 
gezondheid. Je ziet dan in oogopslag een aantal karakteristieken van het product. Dit 
vanuit beleid als keurmerk ontwikkelen, en leveranciers laten tonen en opnemen in 
info/apps (Consument) 

- Geen urgentie. Als atoomwapens dreigen kopen we jodium pillen. Als we ziek worden gaan 
we 'gratis' naar de dokter, krijgen we 'gratis' pillen. Gezondheid moet eigen 
verantwoordelijkheid worden. (Boer (biologisch)) 

- Mee eens! (Boer (biologisch)) 
- eens (Consument) 

- Omdat de Nederlandse consument relatief groot vertrouwen heeft in de producten die 
worden aangeboden. Het is bekend dat dit b.v. in Duitsland wezenlijk anders is, het 
vertrouwen in reguliere producten is minder groot, waardoor er eerder voor biologische 
producten wordt gekozen. Daarnaast hebben de biologische producten in Nederland veel 
concurrentie van andere keurmerken zoals Beter Leen en Planet Proof, die in het buitenland 
niet voorkomen. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Eens (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 
- Er is geen vraag naar (Brancheorganisatie) 
- Ze hebben voor de consument geen onderscheidend vermogen. (Ketenpartij (zoals 

leverancier/verwerker/handelaar)) 
- wat een rare vraag. Omdat er amper vraag is. (Onderzoek, kennis en advies) 
- Onze verdienmodellen zijn nog gegrondvest in prijsminimalisatie. Daar passen biologische 

producten niet in. Daarnaast te weinig kennis bij de consument over de waarde van 
biologische producten waardoor de vraag niet ontstaat. (Onderzoek, kennis en advies) 

- Bio is bij veel verkopers geen doel op zich, maar een niche product. Hier ligt geen 
prioriteit. Men wordt afgerekend op verdienmodellen. Als hier geen mentale verandering 
in komt en vanuit de consument gaan werken. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Belangrijk blijft vernieuwing en meer assortiment als het de komende jaren over vers 
gaat. In kader obesitas en de zorgkosten op langere termijn moet de overheid juist 
investeren in Bio in kantines, scholen en sport. Het liefst BTW vrij . Anders zwaar 
gesubsidieerd. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- mee eens (Boer (biologisch)) 
- Supermarkten kikken op wie de laagste prijs heeft. Nooit op kwaliteit maar alleen op 

kwantiteit. De macht van de supermarkten wordt bepaald door de aandeelhouders en die 
willen alleen maar winst en macht. (Boer (biologisch)) 



  
 

45 

 

- pogingen om tot convenanten te komen weinig succesvol, kan hier niet wat gedurfder en 
met meer ambitie de retail worden uitgedaagd. (Overheid) 

- De verkoopkanalen moeten begrijpen dat de beschikbaarheid van biologisch niet met een 
druk op de knop te vergroten is. Er zal een duidelijke afstemming plaats moeten vinden in de 
gehele productieketen waarbij een visie van minimaal 5 tot 8 jaar moet worden ontwikkeld 
en uitgerold. Omschakelen naar biologisch kost een boer  minimaal 2 jaar en het is niet 
verstandig dat iedereen in dezelfde periode omschakelt. Dit zal geregisseerd moeten worden 
en die rol moet bij de verwerker liggen. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Zijn zich niet bewust van de latente vraag.  Wellicht niet bereid te veranderen, je zult het 
verschil moeten duiden dat kost tijd en moeite.  Door beperkte vraag ook beperkt aanbod. 
(Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Onduidelijkheid, onwetendheid, alleen de duurdere prijs is een concreet verschil. In de 
supermarkt is huismerk ook een grote concurrent die veel podium krijgt. (Onderzoek, kennis 
en advies) 

- De meeste spelers in de keten voelen zich niet verantwoordelijk voor de toekomst van ons 
land. Het maakt een Sligro of AH niet uit wat ze slijten, zolang het wettelijk toegestaan is. 
Deze asociale "a-morele" houding wordt gepropageerd binnen onderwijs, vooral in de 
Economie-vakken, en is een enorm maatschappeklijk probleem.  Daarom moeten we 
bepaalde producten wettelijk verbieden, zoals lood-benzine en asbest en glyfosaat. Het is 
triest, maar noodzakelijk. (Boer (biologisch)) 

- Prijsverschillen met niet-biologisch. Zichtbaarheid van biologische producten. (Consument) 
- Supermarkt wil scoren met lage prijzen, niet zozeer met biologisch of kwalitatief goede 

producten. (Onderzoek, kennis en advies) 
- Bij productgroepen waar het prijsverschil tussen een biologisch en een regulier product 

kleiner is, is het aandeel van bio producten in de omzet groter. Het prijsverschil is het 
belangrijkste aspect. (Onderzoek, kennis en advies) 

- kwaliteit kan niet gewaarborgd worden tov gangbaar geteelde producten. De consument is 
verwend en neemt geen genoegen met afwijkingen. Supermarkten stellen te hoge eisen 
(lees artikel RAL kleur voor Broccoli), biologisch is meer naar de natuur en minder eisen 
vanuit retail aan het product, scheelt veel verspilling (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Ik sta veel op markten met kleine producenten die wel biologische producten maken maar 
niet kiezen voor certificering omdat de kosten daarvan te hoog zijn en de administratie te 
ingewikkeld lijkt. Er zijn dus meer producten die eigenlijk biologisch zijn zonder dat ze zo te 
boek staan. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Er moet voldoende vraag zijn om aanbod te verhogen. Dat is momenteel nog niet altijd het 
geval. (Brancheorganisatie) 

- Naast biologisch zijn er ook andere duurzame producten om aan te bieden. Bijvoorbeeld 
producten met het BLK, Planet Proof en Rainforest Alliance / Fairtrade certificering (in het 
geval van internationale producten). Er is dus meer mogelijk om tot een duurzaam 
assortiment te komen. (Brancheorganisatie) 

- Deze keurmerken hebben in tegenstelling tot biologisch, geen holistisch concept. We 
kunnen niet langer inzetten op een beetje meer van het ene zonder het andere mee te 
nemen. Biologisch (bd en regeneratief) zijn de enige concepten die zowel klimaat, 
biodiversiteit, dierenwelzijn etc etc integraal meenemen. Daarom goed dat de EC hier op 
inzet. (NGO) 

- De nieuwe wetgeving dat supermarktwinkel zich op individueel niveau moeten laten 
certificeren om biologische producten aan te bieden zorgt ervoor dat het aanbod wordt 
heroverwogen. Deze stap maakt het minder aantrekkelijk om biologische producten aan te 
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bieden. Wat zonde is, want achter de ambitie om het biologische assortiment te verhogen 
scharen partijen zich. (Brancheorganisatie) 

- Er zijn veel redenen waarom afzetkanalen géén biologische producten hebben. Het is veel 
beter om te kijken naar Best Practices van bedrijven die WEL biologisch gaan. Neem als 
voorbeeld PLUS supermarkten, zij hebben een roadmap voor de komende jaren om meer 
biologische producten op de schappen te zetten.  De komende drie jaar breidt PLUS haar 
biologische huismerk assortiment uit met meer dan 50 procent en zet daarmee in op een 
verdubbeling van de omzet van het biologische huismerk. Sinds vorig jaar is alle dagverse 
melk en karnemelk van het PLUS huismerk, standaard biologisch. De klant blijft dezelfde prijs 
betalen en de boeren krijgen de meerprijs die bij biologisch past. PLUS legt het verschil zelf 
bij. Dit is uniek; PLUS is de eerste supermarkt die deze duurzame stap zet.  Daarnaast 
ontbreekt in het lijstje online verkoop en online retailers. Een groeiend deel van biologische 
verkoop gaat via maaltijdboxen en via online supermarkten zoals Picnic. Met name deze 
laatste heeft de afgelopen tijd grote stappen genomen om het aanbod van biologische 
producten te vergroten. (NGO) 

- Vanuit zuivel: Het aandeel gangbare zuivel is vanuit traditioneel oogpunt natuurlijk groot. 
Nederland is zuivelland. We spreken ook niet voor niets over een transitie van de 
Nederlandse landbouw, waarbij nadrukkelijk gezegd kan worden dat binnen zuivel, 
omschakeling richting biologisch, best al grote stappen in zijn gezet. Hierbij wordt ook nogal 
eens iets aan de prijs gedaan, door bewust marges op deze productgroep van individuele 
ketenpartijen te verkleinen, maar er zijn ook voorbeelden dat de hogere verkoopprijs 
richting consument minder uitmaakt. (Brancheorganisatie) 

- Omdat bio voor de consument duurder is dan niet-bio wordt het weinig verkocht, dus is het 
voor de detailhandel minder aantrekkelijk om bio aan te bieden. (NGO) 
 

· VRAAG 2: Hoe kan het aandeel biologische producten in genoemde verkoopkanalen worden 
vergroot? 
 

- wettelijk verplichten, maar dat zou heel onverstandig zijn omdat je dan het volk in honger 
drijft (Boer (niet biologisch of in omschakeling)) 

- Jammer dat deze stelling niet onderbouwd wordt. (Onderzoek, kennis en advies) 
- Specifiek out-of-home sector in staat stellen om zich o.a. met biologische producten beter bij 

de consument te profileren en anderszins hun business cases versterken om dit soort 
producten op de menukaart te zetten. (Onderzoek, kennis en advies) 

- prijs en vraag bepalen. Bij bloemen en planten is er nog minder drijfveer voor de gemiddelde 
consument. (Overheid) 

- We zien al jaren dat sierteeltproducten in Nederland het best, en ook steeds beter, 
worden verkocht in omgevingen waar geen gangbaar product wordt aangeboden. 
Bijvoorbeeld in webwinkels. Naast gangbaar product lukt het hier slecht. In het 
buitenland kennen we voorbeelden waar dat wel lukt. (Boer (biologisch)) 

- doordat de overheid veel meer als nu bio gaat promoten als de route naar de landbouw van 
de toekomst (Boer (biologisch)) 

- Door producten geheel door biologische producten te vervangen in plaats van een extra 
bioproduct aan te bieden. Door vervanging kan de doorstroomsnelheid hoger zijn, bederf 
minder groot en de toegevoegde kosten lager door het grotere volume. Dit kan ook bij 
discounters, zie Coop in Denemarken. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- goed idee, zal niet voor alles kunnen maar stap voor stap, product voor product in een 
lange termijn aanpak (Overheid) 

- Met het subtiele spel om de vraag te vergroten. Het juiste assortiment, de juiste promotie, 
het juiste moment. Retailers kunnen dat als geen ander. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 
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- vraag vergroten door prijs te drukken en het uit de niche te krijgen en economies of scale te 
creeren (Onderzoek, kennis en advies) 

- Eerlijke en transparante informatie over de producten die in de schappen liggen. Nu wordt 
dit tegen gehouden. Daarnaast ook de maatschappelijke kosten van de consequenties van 
niet biologsich voedsel doorrekenen, zoals bv klimaat en gezondheidszorg. (Onderzoek, 
kennis en advies) 

- Het begint om het belang van Bio duidelijk te maken nu is het veelal een sticker op het 
product. Wanneer heb je het verhaal duidelijk naar de consument. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Belang is groot in de hele keten. Nu nog de voorwaarden scheppen om het interessant 
te maken om Bio op 1 te zetten. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Goed idee! (Boer (biologisch)) 
- Kunstmest en gif verbieden, vruchtwisseling verplichten. Daarnaast alten zien hoe de 

biologische boer werkt (Boer (biologisch)) 
- Zonder twijfel ja en er is in de primaire sector voldoende animo voor. Wat belangrijk is is dat 

ook de financiële ruimte wordt gecreëerd om dit mogelijk te maken. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Promotie van de vraag.  Bewustzijn creëren bij de consument over de gevolgen van het 
huidige consumptie patroon en wijzen op een positief alternatief.  True pricing (Ketenpartij 
(zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Dit is een van de belangrijkste essentiële mogelijkheden waar structureel en langdurig 
veel meer aandacht voor dient te zijn. (Onderzoek, kennis en advies) 

- True pricing, biologisch de norm maken, meer promoten op biologisch en kwaliteit. 
biologisch als alternatief voor eenzelfde eetpatroon (wat mensen gewend zijn) in een 
duurzamer voedselsysteem. het kan een middenweg bieden tussen dierlijk en plantaardig. 
(Onderzoek, kennis en advies) 

- Supermarkten mee krijgen/standaarden opstellen zodat ze wel meer aandacht aan bio 
moeten geven (Onderzoek, kennis en advies) 

- Zorgen dat de retail tegen beperkte controle kosten van SKAL biologisch kan blijven voeren. 
De kosten voor controle van niet verpakte producten is voor ondernemers nu reden om geen 
biologisch te voeren, danwel niet te communiceren. (Brancheorganisatie) 

- Waar nu voor een aantal producten alleen gangbare producten te koop zijn, dit om te 
draaien naar alleen biologische producten te koop, voor een eerlijke prijs die past bij de 
inspanningen voor productie en geen maatschappelijke kosten afwentelt. (Onderzoek, 
kennis en advies) 

- Efficienter en competetiever maken van bio landbouw; True pricing (Onderzoek, kennis en 
advies) 

- In Nederland wordt veel gekozen voor positieve informatieverstrekking, maar de negatieve 
gevolgen van de gangbare landbouw gerelateerd aan de producten in de supermarkt komt te 
weinig aan bod. Consumenten weten daarom niet welke slechte keuzes ze maken en als ze 
dat wel wisten zouden ze vaker voor biologisch kiezen (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- als aanbieders ( lees retail catering zoals overheid  etc. bio producten serieus een plek geven 
en aanbieden, eventueel ondersteund met een lager btw tarief dan gaat die consument 
meedoen. en dan kunnen er dus meer boeren naar bio overschakelen (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Hoogwaardige voedselproducten zou de norm moeten worden bij bedrijven. Binnen 
productgroepen zijn er, afhankelijk van de productiemethode, bijzonder grote verschillen in 
impact op klimaat, biodiversiteit en dierenwelzijn. Stimuleer, binnen productgroepen, de 
meest hoogwaardige en duurzame normen voor voedselproductie. (NGO) 
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- Sowieso een goede samenwerking binnen de gehele biologische zuivelketen, van boer tot en 
met consument, waardoor alle ketenpartijen (dus ook de consument) in hun kracht worden 
gezet. Door een eenduidig geluid krijg je, i.p.v. versnippering, dat een ieder het hetzelfde 
doel nastreeft. Een uitgebalanceerde groei van zowel productie als consumptie van 
Nederlandse biologische producten. (Brancheorganisatie) 

- De enige oplossing is bio goedkoper maken dan niet-bio door accijns op niet-bio. Het 
buitenland met 10 of 20% bio  lijkt geweldig, maar dan is nog 90 of 80% niet-bio en het zal 
nooit stijgen naar 50% laat staan 100%, want ook A-merk producten zijn duurder dan niet A-
merk producten en deze producten hebben ook altijd een beperkt marktaandeel. Er is 
slechts een beperkt aandeel consumenten geïnteresseerd in A-merk producten. Ook 40% is 
een beperkt marktaandeel !!!!!!! (NGO) 

- Door onder andere te voorkomen van te veel administratieve lasten voor de verkoopkanalen 
die verband houden met certificatie en toezicht. (Certificering en toezicht) 
 

· VRAAG 3: Wat is hiervoor nodig en hoe kunnen verschillende stakeholders hier een rol in 
spelen? 
 

- 'mensen met gezond verstand de europese ambitie laten terug draaien. (Boer (niet 
biologisch of in omschakeling)) 

- Is geen antwoord op de vraag, maar wél waar! (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Zorg ervoor dat partijen met invloed en/of een aansprekende/omvangrijke achterban horeca 
en cateraars die dit soort producten voeren 'in het zonnetje' zetten. Stel chefs en horeca-
ondernemers in staat om het verhaal achter deze producten te vertellen (via inspiratie, 
training, onderwijs, facilitering door de horecagroothandel). (Onderzoek, kennis en advies) 

- Een mooie positieve manier om dit zo te doen! (Boer (biologisch)) 
- Europese ambitie is niet goed onderbouwd. (Overheid) 
- Onafhankelijke hulp van ketelmanagers die inkopers de weg wijzen in de omschakeling en 

vervanging naar biologische producten in het schap of in de keuken. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Transparantie over herkomst. Iedere schakel in de waardeketen is verantwoordelijk voor de 
hele keten ipv voor de eigen schakel (Onderzoek, kennis en advies) 

- Ketenregie bij vers en uitleggen van zaadje naar carbonaadje kan effectief zijn. Kennis en 
kunde ontbreekt bij veel kinderen en consumenten, en hoe kun je deze mindset 
doorbreken. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Betrekken van onderwijs door biologisch voedsel, schooltuinen, bio horeca promoten. (Boer 
(biologisch)) 

- (centrale, provinciale e lokale)Overheid: voorlichting, regelgeving, publiek gefinancierde 
maaltijden omschakelen naar bio (voorbeeld Denemarken en Zweden), (deels) financiering; 
banken: financiering; boerenorganisaties: belangenbehartiging, voorlichting etc,; verwerking: 
regie in de keten, fair pricing etc.; retail: belangrijkste verkoopkanaal, promotie, etc. 
(Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Ieder schakel in de keten hulp bieden om meer kennis te krijgen over wat biologisch inhoudt 
en vooral hoe zij dit kunnen verwerken/toepassen in hun werk. Denk hierbij aan overheden, 
banken, verwerkers, retail, etc. Ondersteun ze om het verhaal te vertellen, om passende 
keuzes hierin te maken en zo een voorbeeld te zijn voor anderen. (Boer (biologisch)) 

- Onderwijs in gezonde voeding en duurzame consumptie (bewustzijn vergrote bij de 
toekomstige consument) Promotie campagne t.a.v. positieve gevolgen bewuste/duurzame 
consumptie - helderheid bieden over wat biologisch inhoudt.   Overheid moet een 
omschakeling naar duurzamere productie ook haalbaar maken m.b.v. wet- en regelgeving. 
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Wellicht financiële steun in de omschakeling. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Supermarkten hebben de regie, dus ze moeten verantwoordelijkheid pakken. Als 
producenten ook inzetten op uitsluitend biologisch en afspraken maken in 
brancheorganisaties dat iedereen samen gaat en er geen gedupeerden binnen een bepaalde 
branche of productgroep. (Onderzoek, kennis en advies) 

- Supermarkten kunnen worden verplicht om ongezond, bewerkt voedsel met veel e-
nummers, toegevoegd zout en suiker etc. in een apart deel te verkopen waar duidelijk wordt 
dat deze producten niet bijdragen aan gezondheid. (Onderzoek, kennis en advies) 

- Onderzoek en investeringen in efficiency van bio landbouw, transparantie over de werkelijke 
kosten en effecten van reguliere en biologische productie. Zowel de ketenpartijen als de 
overheid zou zich daarvoor in kunnen zetten. (Onderzoek, kennis en advies) 

- Openlijk bekent maken dat het Voedingscentrum wordt gesponsord door Unilever en Nestle, 
dat de Universiteit van Wageningen niet onafhankelijk onderzoek kan doen en zorgen dat de 
politiek niet door lobby's vanuit de industrie beïnvloed kan worden (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Een convenant voor eerlijke en inclusieve prijzen voor voedsel. Voor duurzaam en gezond 
voedsel is een eerlijke prijs noodzakelijk. Leden van de Smart Food Alliance zetten zich in 
voor een eerlijk verdienmodel voor boer, bedrijf en burger. De overheid zou als facilitator op 
kunnen treden om eerlijke verdienmodellen, die bijdragen aan een hoger aanbod duurzame 
producten, stimuleren. (NGO) 

- Een eenduidige boodschap over biologisch in samenhang met individuele marketing. 
(Brancheorganisatie) 

- Door goede ondersteuning en systemen om de verkoopkanalen te ontzien bij certificatie en 
toezicht. (Certificering en toezicht) 
 

· VRAAG 4: Welke informatie of uitleg over biologische producten hebben Nederlandse 
verkoopkanalen volgens u nodig? 
 

- Geen, want het echte verhaal wordt niet vertelt. (Boer (niet biologisch of in omschakeling)) 
- In de horeca is story telling over producenten en producten steeds belangrijker. De 

horecagroothandel moet een belangrijke rol spelen om deze verhalen op een systematische 
en uniforme manier boven tafel te krijgen. (Onderzoek, kennis en advies) 

- Daar speel ik op in door lokale producten aan te bieden. Door alles letterlijk in eigen 
beheer te houden, zelf de opdrachten geven, dus letterlijk begeleiden van farm to fork, is 
het heel kleinschalig haalbaar. Financieel is het eigenlijk niet haalbaar. De horeca betaald 
uit eindelijk niet extra voor mijn verhaal. (NGO) 

- Dat story telling in de horeca steeds belangrijker wordt is waar. In ieder geval tót corona. 
Nu ziet hun wereld er anders uit. Hoe dan ook, stel dat we terug zouden kunnen naar 
vóór corona, dan wil de horeca graag weten wat het échte verhaal over biologisch is. En 
dan blijkt dat het voor hen een veel te dun verhaaltje is en niets toevoegt. (Ketenpartij 
(zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Ik zie hier ook kansen om dit bij de retail (en de consument) te doen. Dit kan een boer 
doen (naast zijn/haar werk), maar hier moet wel een goede vergoeding tegenover staan, 
maar kan ook door een andere (belangen)organisatie gedaan worden. (Boer (biologisch)) 

- Het moet de koper ene goed gevoel geven. Het gevoel iets goeds voor zichzelf of voor de 
toekomst (duurzaamheid, (klein)kinderen) te doen (NGO) 

- Geen. Prijs en vraag consument bepalen. Daarnaast leven we niet op een eiland (Overheid) 
- De verkoopkanalen, dus de inkopers van deze kanalen moeten beter leren waar ze de inkoop 

kunnen regelen en hoe ze toegevoegde kosten van kleine volumes kunnen beperken, b.v. 



  
 

50 

 

door vervanging van reguliere artikelen door biologische. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Echte en eerlijk informatie over de waardeketen(s), herkomst en kanalen en over de de 
collectieve positieve impact van het eten van biologisch voedsel. (Onderzoek, kennis en 
advies) 

- Bio is een manier van leven en moet belangrijk gemaakt worden wat het inhoud voor de 
mens, natuur en milieu. Prijs afstand zal er altijd zijn dus maak het belang groter. 
(Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Bio is oubollig maak het sprankelen en belangrijk. Begin met communicatie op alle media. 
Van Tok-tok tot facebook. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Wat ook belangrijk is vanuit het achterstands probleem in kader groente en fruit 
consumptie. alle scholen en kantines over naar Bio. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Die kikken alleen op winst en macht. Meer winkels als Udea en Odin als voorbeeld stellen. 
(Boer (biologisch)) 

- Transparantie over het hoe, wat en waarom! (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Ten eerste de bereidheid dat te willen vertellen en dat dan ook doen.  Haal biologische 
producten uit de anonimiteit.   Daarnaast hebben ze de kennis nodig over de positieve 
impact van duurzamere/biologische productie en dit is een uitdaging want die is breed. Het 
is een ander productiesysteem. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Wat is het verschil tussen conventioneel en biologisch boeren, heel praktisch. Daarna de 
effecten op het klimaat, gezondheid etc. (Onderzoek, kennis en advies) 

- Het fenomeen verkoopkanalen is al zorgwekkend omdat hiermee handel als doel wordt 
gesuggereerd. Het dient hooguit een mogelijk inzetbaar middel te zijn net zoals landbouw 
om het ecosysteem en gezonde voeding op een rendabele maar niet uithollend op 
economische basis  te doen plaats vinden. Te veel verkoopkanalen worden te sterk gedreven 
door financieel gewin. Dat zou beter dienen te worden. (Onderzoek, kennis en advies) 

- Verschil in effecten op het milieu, gezondheid en dierenwelzijn van biologische producten en 
reguliere producten (Onderzoek, kennis en advies) 

- Ik denk dat er ook meer verteld moet worden over wat er met de wereld gebeurd als we niet 
overstappen op meer biologisch! (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Deze vraag is te complex om voor de vuist weg te beantwoorden. De overheid zou een 
stakeholder onderzoek kunnen laten uitvoeren om deze vraag gericht te beantwoorden. De 
Smart Food Alliance zou daarbij kunnen helpen door onderzoek uit te voeren onder haar 
leden voor de overheid. Ook kan de Smart Food Alliance haar leden stimuleren om, samen 
met de overheid, meer informatie en uitleg te geven over biologische producten. (NGO) 

- Dat de consument het verschil kan maken in de keuze van soorten producten die zij koopt. 
Aankoop (hoe klein dan ook) van biologische producten, draagt bij aan een groei van het 
biologisch landbouwsysteem met alle samenhangende voordelen van dien. Deze 
samenhangende voordelen van het landbouwsysteem zullen op een consumentvriendelijke 
manier uitgelegd dienen te worden op een moment wanneer de consument hier aan toe 
is/tot zich kan nemen. Er kan ten alle tijden de trots uitgestraald worden zoals we dit binnen 
ons biologisch systeem elke dag al voelen. Elk stapje (hoe klein dan ook) van de consument 
dichter bij deze trots, betekend groei van het biologische landbouwsysteem. 
(Brancheorganisatie) 

- Informatie over de toegevoegde waarde van de biologische producten en de verwachtingen 
van de consumenten hierover en vervolgens informatie over de nodige inspanningen als 
erkend verkoopkanaal die hier mee gepaard gaan. (Certificering en toezicht) 
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- vraag 1De aanbieders volgen de belangstelling van de consument: die is opgevoed om het 
goedkoopste te zoeken en te vinden en te kopen. Daar valt biologisch nooit onder. 
(Brancheorganisatie) 

- vraag 2 De aanbieders volgen de belangstelling van de consument: die is opgevoed om 
het goedkoopste te zoeken en te vinden en te kopen. Daar valt biologisch nooit onder. 
(Brancheorganisatie) 

- vraag 3Beprijzen door de overheid; vervuiler betaalt en levering van 
maatschappelijke diensten ( landschap, natuur, schoon water, carbonopslag enz.) 
wordt vergoed. (Brancheorganisatie) 

- vraag 4 Kansen van biologisch voor eigen imago; (Brancheorganisatie) 

Thema 4:  De prijs van biologische producten   [4 vragen] 

· TOELICHTING: De hogere prijs van biologische producten ten opzichte van niet-biologische 
producten vormt op dit moment voor veel producenten een belemmering om deze te 
produceren, voor veel verkoopkanalen om deze te verkopen en voor veel consumenten om 
deze te kopen. Er is sprake van een dilemma: de biologische boer heeft een hogere prijs nodig 
voor zijn producten, maar de consument is vaak niet bereid om deze hogere prijs te betalen. 
 

· VRAAG 1: Wat maakt dat producenten, verkoopkanalen en consumenten de hogere prijs van 
biologische producten als een belemmering zien om deze resp. te produceren, verkopen en 
kopen? 
 

- ze moeten overal al meer voor betalen, gas, stroom , benzine. Er blijft niks over om dit dure 
voedsel te kopen (Boer (niet biologisch of in omschakeling)) 

- Jammer dat deze stelling niet onderbouwd wordt. (Onderzoek, kennis en advies) 
- Het lijkt wel of het voor een kleine groep mensen is weg gelegd die de hogere prijs er voor 

over hebben. (NGO) 
- Het is de consument eigen om de goedkoopste producten te willen, zeker in NL. Je moet 

toch idealen hebben en sterk in je schoenen staan om die hogere prijs te betalen. Dus wil je 
de consumptie stimuleren, dan moet je het prijsverschil aanpakken. (Certificering en 
toezicht) 

- zo zie ik het precies. Prijsverschil aanpakken valt niet persé mee denk ik. Maar goedkope 
bulkimport uit het buitenland aan banden leggen. Dat scheelt al een hoop. (Boer 
(biologisch)) 

- De vraag wordt bepaald door het willen hebben en de prijs. Het aanbod wordt bepaald door 
de vraag. De productie wordt bepaald door  de vraag,  de geboden prijs en de kosten die 
ertegenover staan. Continuïteit in de keten is daarbij zeker ook van belang. (NGO) 

- de vraag en in sommige gevallen het imago (Overheid) 
- We zijn in Nederland gewend aan lage prijzen in de supermarkt, in deze lage prijzen zijn alle 

toegevoegde kosten (schade aan milieu e.d.) niet meegerekend. Op deze wijze kunnen bio 
producten nooit concurreren. Daarom is b.v. het verlagen van BTW een goede zaak, of het 
verhogen van de kosten van het reguliere product met de werkelijke kosten. (Ketenpartij 
(zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Wanneer in het winkelschap het prijsverschil tussen een biologisch product en een niet-
biologisch product alleen wordt verklaard door een stickertje of keurmerk, zal het merendeel 
van de consumenten voor het goedkoopste kiezen. Als het niet aantoonbaar beter, 
lekkerder, gezonder is, zal een hogere prijs een belemmering blijven. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Gebrek aan informatie over het biologische product en zijn effecten voor de consument en 
het gebrek aan bereidheid om deze informatie te verstrekken. (Onderzoek, kennis en advies) 
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- De belemmering komt omdat er veel schakels zijn van producent naar consument. Hoe 
dichter producent en verkoop kanalen bij elkaar kunnen komen snij je in de kosten., en 
creëer je begrip voor elkaar. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Ik zie het helemaal niet als een belemmering. De lage prijzen in de gangbare landbouw dat 
schept juist problemen. (Boer (biologisch)) 

- Eens! (Boer (biologisch)) 
- Omdat de consument de afgelopen decennia geleerd is altijd/zo vaak mogelijk het 

goedkoopste te kopen. Er continu gestunt wordt met prijzen van voeding. Verkoopkanalen 
stunten/promoten met de goedkoopste te zijn. De overheid decennia het productiesysteem 
van voedsel gesubsidieerd heeft en daarmee ook 'kunstmatig' de prijs van voedsel laag heeft 
gehouden. Alle omgevingskosten/gevolgkosten e.d. nooit in de prijs zijn berekend (er was 
geen urgentie/men was zich er niet van bewust/hield zich dan wel van de domme).   Als we 
nu gaan vertellen dat het duurder wordt/is dan staat dat haaks op waar decennia reclame 
voor is gemaakt. Die verandering/bewustwording kost tijd.   Essentiële 
ketenpartijen/verkoopkanalen dienen dit ook te erkennen en hierin een wijziging door te 
voeren t.b.v. het algemene belang en dat is lastig omdat decennia het eigen belang voorop is 
gesteld (ook d.m.v. overheids beleid). (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- BIO moet niet duurder zijn. Het moet goedkoper zijn.  De industriele landbouw is veel te 
goedkoop vandaag, en moet duurder. Denk lood-benzine. Accijns. Uitstoot-heffingen. De 
overheid moet "true price" realiseren. (Boer (biologisch)) 

- Beloond worden om het goede te doen, niet-biologisch het imago van 'euroshopper', zorgen 
zorgen voor kostencompensering via belastingen op niet-biologisch? (Onderzoek, kennis en 
advies) 

- De massa koopt op basis van een lage(re) prijs. Vraag bepaalt aanbod. (Consument) 
- Meer contact met lokale boer, laten zien wat deze verdient bij welke prijs en waarom de prijs 

dus hoger is. en natuurlijk laten zien hoe hard de boer daarvoor werkt en op welke manier 
zijn bedrijfsvoering anders is dan die van de gangbare boer (Onderzoek, kennis en advies) 

- Het gaat er niet om dat biologisch te duur is, het gaat erom dat gangbare producten te 
goedkoop zijn en daarin niet alle kosten (Voor de maatschappij) worden meegenomen. 
Inzicht in de waarde van gezond voedsel en een daarbij passende prijs, als onderdeel van je 
te besteden budget is belangrijk. Alle schakels in de voedselketen kunnen alleen maar op een 
toekomstbestendige manier voedsel produceren als ze daar een passende prijs voor krijgen. 
Daarnaast kunnen consumenten zich beseffen dat als ze zelf schakels overslaan (bijvoorbeeld 
direct inkopen bij de boer en hun sla zelf snijden) hun voedsel goedkoper en verser is. 
(Onderzoek, kennis en advies) 

- Dit is toch basis bedrijfseconomie? Als de productie, verwerking, consumptie van biologisch 
puur marktgeoriënteerd is, dan gelden de basisregels van vraag en aanbod (en 
productiekosten). Net zoals in de productie van fietsen of schoenen. (Brancheorganisatie) 

- Er is sprake van optimalisatie van huishoudelijk budget met een aantal vaste componenten 
als huur energie etc. Het budget voor voedsel moet over het vaste aantal calorieën worden 
uitgesmeerd, daarin is het afhankelijk van de mogelijkheden en voorkeuren welke keuzes er 
gemaakt worden. Extra waardering van de consument voor bio is onvoldoende om massaal 
voor bio te kiezen; of budgettaire mogelijkheden zijn beperkt. (Onderzoek, kennis en advies) 

- De Nederlandse supermarktklant is nog te veel gericht op prijs in plaats van kwaliteit. Dat is 
de reden dat Nederland momenteel fors achterloopt op vergelijkbare landen. De 
prijsoriëntatie en voedselbeleving Een groeiende groep consumenten is bereid om te betalen 
voor kwaliteit en begrijpt dat daar een prijs aan vast zit. In Nederland zijn anders dan 
bijvoorbeeld in Frankrijk. Daar is het heel normaal om een flinke prijs te betalen voor agf of 
kaas. Maar je moet het ook niet te negatief zien, het balletje draait momenteel namelijk wel. 
Ten eerste zie je amper meer dat biologische producten twee keer zo duur zijn als hun 
reguliere variant, dus daardoor is het veel makkelijker om af en toe eens wat meer te 
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betalen. Daarnaast is er een substantiële en groeiende groep consumenten die kiest voor 
kwaliteit en begrijpt dat voedsel een prijs heeft.' (NGO) 

- Het korte termijn denken. In Nederland is korte termijn (prijs)denken in bijna elke 
marketingcampagne ingebakken. Biologisch is juist goedkoper op langere termijn (minder tot 
niets  afhankelijk, vervuilend etc.). (Brancheorganisatie) 

- Alle producten die een hogere prijs hebben dan vergelijkbare producten hebben een beperkt 
marktaandeel. Het kan een niche zijn met 1 of 2 %  het kan ook een succesvol A-merk zijn die 
wel 40% marktaandeel heeft. Hogere percentages zijn niet haalbaar zolang het product 
duurder is dan vergelijkbare producten (NGO) 
 

· VRAAG 2: Hoe kunnen we er voor zorgen dat de prijs van biologische producten geen 
belemmering vormt voor producenten om deze te produceren? 
 

- Iedere inwonder van nederland 5000 euiro over maken (Boer (niet biologisch of in 
omschakeling)) 

- Jammer dat deze stelling niet onderbouwd wordt. (Onderzoek, kennis en advies) 
- Ik probeer dat door hele korte ketens, maar dit is voor mij nieuw, toch denk ik dat het gaat 

werken. Maar dan wel kleinschalig. (NGO) 
- Aan de productiekant omschakeling stimuleren (EU subsidies) Vanuit overheid de 

certificering en toezicht bekostigen (Deens model) (Certificering en toezicht) 
- Prijsverschil verkleinen. Dat kan door kosten voor biologische productie te verlagen en/of de 

kosten voor niet-biologisch te verhogen (rente, belastingen). Door continuïteit te versterken 
(NGO) 

- Zorgen dat de prijzen meer bij elkaar komen en de vraag moet er zijn. Als er genoeg vraag is 
en we bereid zijn de eerlijke prijs te betalen dan gaan producten mogelijk produceren 
volgens deze methode, En verder erken ook dat telen uit de grond erkend kan worden als 
biologisch. Is vaak nog duurzamer ook (Overheid) 

- Door een groter deel van het totale onderzoeksbudget in het onderzoek naar biologische 
landbouw en voeding te besteden, kan deze de productie verhogen en de kosten verlagen. 
(Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Waarom betaalt de consument een hogere prijs voor 'Beter Leven kip'? Hij denkt: "Och arm 
zielig kippetje..." Dit is een andere emotie die geprikkeld wordt, waardoor de prijs emotie 
minder belangrijk wordt. (Onderzoek, kennis en advies) 

- Reken de besparing aan maatschappelijke kosten uit door gezonde voedingspatronen en 
geef dit terug aan de producenten van biologische producten. (Onderzoek, kennis en advies) 

- Vraag en aanbod is op dit moment het grootste probleem in de Bio Teelt. Door te weinig 
productie zorg je dat de prijzen relatief te hoog zijn. Soms verschillen van 75% op 
consumentenprijzen. Staat dit in relatie tot het product. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Communicatie, open boerenbedrijven , zeggen wat je doet en doen wat je zegt (Boer 
(biologisch)) 

- Het hoeft niet eens persé bio denk ik. maar het gaat er wel om dat de nl producent een 
fatsoenlijke prijs gaat krijgen. De hele markt moet op zn kop. En als het even kan, zonder 
subsidies. Geef subsidie aan de mensen met lage inkomens, die niet rond kunnen komen. 
(Boer (biologisch)) 

- We moeten inderdaad af van een subsidie-gedreven sector en dit kan als de prijs van de 
producten goed in verhouding staat met de inspanningen (in de breedste zin van het 
woord: het produceren, de inspanning op gebied van ecosysteemdiensten, etc) (Boer 
(biologisch)) 

- Op de eerste plaats doordat er ketenpartijen zijn die bereid zijn hogere inkoopprijzen te 
betalen, doordat zij zich bewust zijn van de meerkosten van deze duurzamere/biologische 
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productie.    Het toelaten van protectionisme vanuit de markt. De vraaggestuurde ketens 
zorgen voor een balans tussen vraag en aanbod waarmee de levensvatbaarheid van de keten 
wordt beschermd.   De benodigde investeringen die moeten worden gedaan vragen om een 
bepaalde zekerheid, volledige vrije marktwerking zorgt voor te veel risico. Er moet gestuurd 
worden, ik pleit hiermee niet voor 100% sturing. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Overheid kan een prijsinstrument gaan hanteren zoals 0%-BTW tarief voor biologische 
producten. (Consument) 

- True pricing, het is niet duurder. (Onderzoek, kennis en advies) 
- Zodra het volume stijgt en producent zekerheid krijgt voor afname van zijn aanbod kunnen 

zijn prijzen verlaagd worden. (Consument) 
- prijsverschil met regulier klein, true pricing (Onderzoek, kennis en advies) 
- De overstap naar een duurzamere productiemethode, die transparant en aantoonbaar 

positieve impact heeft op klimaat, dierenwelzijn en biodiversiteit vraagt om investeringen. In 
de overgangsfase zijn deze investeringen voor veel voedselproducenten risicovol en nog niet 
rendabel, zowel voor primaire bedrijven als voor bedrijven in de rest van de keten. De 
overheid moet deze ondernemers hiertoe krachtiger stimuleren met een transitie subsidie. 
(NGO) 

- Het opzetten van een ketenbreed marketingplan om de consumptie en hierdoor de afzet van 
biologische producten te laten groeien (vraaggestuurde groei). Ook kan de overheid aan de 
voorkant investeren door bijvoorbeeld financieringsvoordelen voor biologische gronden en 
het niet opleggen van generieke kostprijsverhogende en systeem ondermijnde regelgeving 
(voor problemen uit de gangbare landbouw). (Brancheorganisatie) 

- Wanneer er 20 cent accijns op niet-bio melk zit kan een zuivelfabriek goedkoper bio melk 
produceren, want voor 15 cent meer dan gangbaar kan een melkveehouder bio produceren. 
Dus de zuivelfabriek koopt alleen nog maar bio melk voor 15 cent en kan deze melk voor 15 
cent meer in de supermarkt krijgen, want verwerking en transport zijn niet duurder dan van 
niet-bio melk.  Wanneer er 20 cent accijns op niet-bio melk zit wordt er geen niet-bio melk 
meer verkocht in de supermarkt  want die zou nog 5 cent duurder zijn en waarom zou een 
supermarkt duurdere melk verkopen als daar geen goede reden voor is. Nu betaalt de 
consument 50 cent meer voor bio-zuivel. Wanneer er 20 cent accijns op niet-bio melk zit is er 
alleen nog bio in de supermarkt en die is 15 cent duurder dan voorheen de niet-bio melk. 
Wanneer wordt aangekondigd dat de accijnzen op gangbare melk over 2 jaar worden 
ingesteld, dan gaan zuivelverwerkers alles doen om te zorgen dat ze over twee jaar 
voldoende aanvoer van biologische melk voor de Nederlandse markt hebben. Gangbare melk 
gaat over 2 jaar niet meer verkocht worden, want de consument wil geen duurdere gangbare 
melk. Supermarkten gaan gangbare melk dan niet meer verkopen. Er is dus geen langzame 
overgang. Vanwege de omschakelperiode die geldt voor de overgang van gangbaar naar 
biologisch, wordt precies na twee jaar de markt van de één op de andere dag 100% 
biologisch (gegeven dezelfde schaalvoordelen als voorheen voor gangbaar). Als de hele EU 
biologisch gaat produceren als gevolg van accijnzen op niet-bio produkten, gaat er 
substantieel minder melk geproduceerd worden in de EU; een schatting is 30 tot 35% minder 
melkproductie. De melkproductie in de EU gaat dan van 150 miljard kg naar 100 miljard kg 
en de mondiale melkproductie van 300 miljard naar 250 miljard. Als gevolg hiervan gaan de 
wereldmarktprijzen substantieel stijgen en gaat het inkomen van melkveehouders 
substantieel omhoog, dit alles ondanks minder koeien en minder melk. Gevolg hiervan is dat 
er dan geen EU-inkomenssteun voor boeren meer nodig is. Consumenten gaan weliswaar 
meer betalen voor voedingsproducten, maar hoeven minder inkomstenbelasting te betalen, 
omdat de inkomenssteun voor de landbouw vervalt en omdat er geen dure oplossingen voor 
duurzaamheidsproblemen meer te bekostigen zijn. (zie sustainabilism.eu) (NGO) 
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- Een van de aspecten in de prijs zijn kosten voor de certificatie en toezicht. Dit zijn  directe 
kosten voor deelname. Mogelijk dat in deze kosten tegemoet gekomen kan worden. 
Daarnaast worden indirecte kosten gemaakt, bijvoorbeeld om fraude tegen te gaan, WOB-
verzoeken behandelen. Dergelijke indirecte kosten zouden niet in de kostprijs van 
biologische producten moeten worden doorberekend. (Certificering en toezicht) 
 

· VRAAG 3: Hoe kunnen we er voor zorgen dat de prijs van biologische producten geen 
belemmering vormt voor verkoopkanalen om deze te verkopen? 
 

- door alle inport af te sluiten van voedsel en de consument uit te leggen dat het onbetaalbaar 
is, en regelmatig er lege schappen zijn (Boer (niet biologisch of in omschakeling)) 

- Jammer dat deze stelling niet onderbouwd wordt. (Onderzoek, kennis en advies) 
- korte ketens (NGO) 
- niet nodig: zorgen dat de consument er om vraagt... Prijsverschil aanpakken dus. 

(Certificering en toezicht) 
- Als er voldoende vraag is en de prijzen concurrerend zijn in een internationale markt 

(Overheid) 
- je ziet nu dat supermarkten die uitsluitend bio groente in het schap leggen de beste 

verkoopresultaten boeken. Dus niet gangbaar met een kleine marge en bio met een grote 
marge naast elkaar leggen, maar uitsluitend bio aanbieden voor een iets hogere prijs als 
gangbaar is de beste strategie. Plus doet dat bijvoorbeeld, maar Albert heijn zeker niet. 
Albert Heijn wil zich graag profileren als retailer met een groot bio-aanbod, maar ze willen 
het liever niet verkopen, en daar zorgt de prijs wel voor (Boer (biologisch)) 

- Biologische producten als enige variant aanbieden, niet naast een te goedkoop regulier 
product, dus het hele product vervangen. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Dat zal door de ACM als kartel gezien worden en dus verboden. Je mag immers de 
consument niet bewust een goed en goedkoper product onthouden. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Door de besparing aan maatschappelijke kosten mee te rekenen en de consument van goede 
informatie te voorzien over de gezondheidswaarde van biologische producten (Onderzoek, 
kennis en advies) 

- Belangrijk is de beschikbaarheid en zichtbaarheid ven de producten. De prijs zal in 
verhouding wel dicht bij regulier moeten zijn  om de verkoopkansen te vergroten. Door in 
de keten naar kosten te kijken kun je door samenwerking de verkoop bevorderen. Een 
gezamenlijke doelstelling te prioriteren. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Samen is hierin inderdaad wel een sleutelwoord. (Boer (biologisch)) 
- Communiceren, open boerderijen, laten zien wat je doet en waarom. (Boer (biologisch)) 
- Protectionisme tegen 'te goedkope' importen en niet duurzame alternatieven.   

Verkoopkanalen dienen te begrijpen dat er meer strategieën zijn dan de prijsstrategie. Dat 
zal wat meer moeite kosten, maar is wel de juiste weg. Geef die verkoopkanalen dan ook alle 
benodigde handvatten om deze alternatieve strategie te realiseren. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Zorgen dat de prijs voor biologische producten die van niet-biologisch benadert. 
(Consument) 

- Goed uitleggen waarom producten duurder zijn. (Onderzoek, kennis en advies) 
- Een convenant voor eerlijke en inclusieve prijzen voor voedsel. Voor duurzaam en gezond 

voedsel is een eerlijke prijs noodzakelijk. Leden van de Smart Food Alliance zetten zich in 
voor een eerlijk verdienmodel voor boer, bedrijf en burger. De overheid zou als facilitator op 
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kunnen treden om eerlijke verdienmodellen, die bijdragen aan een hoger aanbod duurzame 
producten, stimuleren. (NGO) 

- - de ecologische voetafdruk van producten doorrekenen. dan wordt de prijs van reguliere 
producten hoger en is het verschil met de biologische prijzen niet meer zo groot (Boer 
(biologisch)) 

- - waarom tomaten uit spanje of Tunesië als wij deze in nederland ook produceren? het 
doorrekenen van de ecologische voetafdruk gaat helpen om logische keuzes te maken. dan 
krijgt biologisch ook meer kans (Boer (biologisch)) 

- Binnen de gehele keten werken aan hetzelfde doel, waardoor een ieder (dus ook de 
verkoopkanalen) in z'n kracht wordt gezet. Het doel is een verantwoorde vraaggestuurde 
groei, waarbij verkoopkanalen dus mee kunnen profiteren van de groei van het 
hoogwaardige biologisch product. (Brancheorganisatie) 

- Wanneer er 20 cent accijns op niet-bio melk zit kan een zuivelfabriek goedkoper bio melk 
produceren, want voor 15 cent meer dan gangbaar kan een melkveehouder bio produceren. 
Dus de zuivelfabriek koopt alleen nog maar bio melk voor 15 cent en kan deze melk voor 15 
cent meer in de supermarkt krijgen, want verwerking en transport zijn niet duurder dan van 
niet-bio melk.  Wanneer er 20 cent accijns op niet-bio melk zit wordt er geen niet-bio melk 
meer verkocht in de supermarkt  want die zou nog 5 cent duurder zijn en waarom zou een 
supermarkt duurdere melk verkopen als daar geen goede reden voor is. Nu betaalt de 
consument 50 cent meer voor bio-zuivel. Wanneer er 20 cent accijns op niet-bio melk zit is er 
alleen nog bio in de supermarkt en die is 15 cent duurder dan voorheen de niet-bio melk. 
Wanneer wordt aangekondigd dat de accijnzen op gangbare melk over 2 jaar worden 
ingesteld, dan gaan zuivelverwerkers alles doen om te zorgen dat ze over twee jaar 
voldoende aanvoer van biologische melk voor de Nederlandse markt hebben. Gangbare melk 
gaat over 2 jaar niet meer verkocht worden, want de consument wil geen duurdere gangbare 
melk. Supermarkten gaan gangbare melk dan niet meer verkopen. Er is dus geen langzame 
overgang. Vanwege de omschakelperiode die geldt voor de overgang van gangbaar naar 
biologisch, wordt precies na twee jaar de markt van de één op de andere dag 100% 
biologisch (gegeven dezelfde schaalvoordelen als voorheen voor gangbaar). Als de hele EU 
biologisch gaat produceren als gevolg van accijnzen op niet-bio produkten, gaat er 
substantieel minder melk geproduceerd worden in de EU; een schatting is 30 tot 35% minder 
melkproductie. De melkproductie in de EU gaat dan van 150 miljard kg naar 100 miljard kg 
en de mondiale melkproductie van 300 miljard naar 250 miljard. Als gevolg hiervan gaan de 
wereldmarktprijzen substantieel stijgen en gaat het inkomen van melkveehouders 
substantieel omhoog, dit alles ondanks minder koeien en minder melk. Gevolg hiervan is dat 
er dan geen EU-inkomenssteun voor boeren meer nodig is. Consumenten gaan weliswaar 
meer betalen voor voedingsproducten, maar hoeven minder inkomstenbelasting te betalen, 
omdat de inkomenssteun voor de landbouw vervalt en omdat er geen dure oplossingen voor 
duurzaamheidsproblemen meer te bekostigen zijn.  (zie sustainabilism.eu) (NGO) 

- Zie ook antwoord bij vraag 2: Een van de aspecten in de prijs zijn kosten voor de certificatie 
en toezicht. Dit zijn  directe kosten voor deelname. Mogelijk dat in deze kosten tegemoet 
gekomen kan worden. Daarnaast worden indirecte kosten gemaakt, bijvoorbeeld om fraude 
tegen te gaan, WOB-verzoeken behandelen. Dergelijke indirecte kosten zouden niet in de 
kostprijs van biologische producten moeten worden doorberekend. (Certificering en 
toezicht) 
 

· VRAAG 4: Hoe kunnen we er voor zorgen dat de prijs van biologische producten geen 
belemmering vormt voor consumenten om deze te kopen? 
 

- Door iedere  nederlander 5000 euro over te maken (Boer (niet biologisch of in 
omschakeling)) 
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- Jammer dat deze stelling niet onderbouwd wordt. (Onderzoek, kennis en advies) 
- Prijsverschil aanpakken: hogere belasting op ongezonde producten, lagere belasting op bio 

producten. (Certificering en toezicht) 
- Prijsverschil verkleinen. Dat kan door kosten voor biologische productie te verlagen en/of de 

kosten voor niet-biologisch te verhogen (rente, belastingen). Door continuïteit te versterken 
(NGO) 

- Marktwerking afschaffen en grenzen sluiten. (Overheid) 
- Door te werken met vooral huismerken met biologisch keurmerk, deze zijn vaak geslaagd 

omdat ze laagdrempelig zijn en soms zelfs goedkoper dan het reguliere product van een 
bekend merk. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Kwaliteit van het product. Producten met een hogere kwaliteit kunnen een hogere prijs 
verdragen. Vrij zijn van residu is zo'n kwaliteitskenmerk, maar dat moet je dan wel waar 
kunnen maken. Ik denk dat "minder residu" te weinig waarde toevoegt. Een ander aspect is 
smaak. Ik hoor het vaak van consumenten dat biologisch product beter smaakt. Ik kan het 
zelf niet proeven, maar het zou wel zo moeten zijn, en dan ook objectief vast te stellen. 
Wellicht dat de keten daar criteria voor kan ontwikkelen en er dan eisen aan kan gaan 
stellen. (Boer (biologisch)) 

- Eens. De veelgemaakte denkfout is dat consumenten niet willen betalen. Dat willen ze 
wel, maar dan moeten ze ook een beter, lekkerder of gezonder product krijgen. Blijven 
focussen op het kleiner maken van het prijsverschil met een regulier product levert op 
termijn niets op. Voor je het weet is ook voor een biologisch product 'prijs' het enige 
onderscheidend vermogen en dan zit je weer in een neerwaartse prijsspiraal. 
Aantoonbaar waarde toevoegen dus. Lukt dat niet, dan is het kansloos. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Ook hier betere info over de gezondheidswaarde en info over wat men eet. (Onderzoek, 
kennis en advies) 

- Wat is je doel met de keten , maak dit belangrijk en inzichtelijk voor de consument. 
Hierdoor heb je draagvlak in de hele keten om gezamenlijk een markt te creëren. 
Prijsafstand kan dan nog een belemmering zijn maar dit kun je dan partnergewijs 
oplossen door prijsschommelingen in een seizoen of jaar prijs te verwerken. (Ketenpartij 
(zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Communicatie, marketing, open dagen. (Boer (biologisch)) 
- lage inkomens ondersteunen en goedkope meuk uit buitenland niet toelaten. (Boer 

(biologisch)) 
- Het op waarde schatten van biologische en niet-biologische producten met daarin 

meenemen de maatschappelijke kosten (ecosysteemdiensten), het uitlichten van de 
toegevoegde waarde (smaak, gezondheid, etc) en meer richten op 
voorlichting/communicatie. (Boer (biologisch)) 

- Niet.   De Nederlandse consument zal zich moeten realiseren dat het decennia te goedkoop 
voedsel heeft gekocht.  Tenzij we het duurzame/biologische voedselproductiesysteem 
dusdanig subsidiëren dat we de voedselprijzen "kunstmatig" laag houden, maar dan wordt 
het geld ergens anders vandaag gehaald en houdt men de consument (weer) voor de gek en 
wordt het niet bewust van zijn/haar gevolgen.  Uitleggen waarom deze manier van 
voedselproductie duurder is en dat de consument jarenlang tegen (eigenlijk onacceptabele) 
goedkope prijzen voedsel heeft gekocht. Deze hogere prijs heeft een positieve impact. 
(Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Focus op kwaliteit i.p.v. kwantiteit. Overvloed is geen zekerheid. Inzetten op alternatieven 
uitproberen. (Onderzoek, kennis en advies) 

- Hoe kleiner het prijsverschil, de groter de vraag naar biologisch. (Consument) 
- Wederom goed uitleggen waarom producten duurder zijn. Verder kan je er weinig aan doen. 

(Onderzoek, kennis en advies) 
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- Heel simpel. Bij voldoende positieve emotie is geld makkelijker beschikbaar. Dus werk er aan 
en maak aan de samenleving duidelijk wat de voordelen op korte en op langere termijn zijn. 
Zoals we consumeren komt de omgeving er uiteindelijk ook uit te zien. (Onderzoek, kennis 
en advies) 

- Het begint bij jong leren eten. Het begint dus in het onderwijs. De bewuste consument, die 
snapt wat de meerwaarde van biologisch is, zal bereid zijn meer te betalen. Dit vergt een 
lange adem... (Brancheorganisatie) 

- Bij veel leden van de Smart Food Alliance is maatschappelijke waarde en prijs even 
belangrijks. Zie ook het rapport "Verdienvermogen voor voedseltransitie" waarin we 
onderzoek deden voor LNV naar het verdienvermogen van ondernemers in de Smart Food 
Alliance. Biologisch krijgt veel support vanuit de winkelketens, ook in deze tijden van druk op 
de markt. Het is wel zo dat sommigen voorlopen en anderen volgen. Kijk ook hier weer naar 
Best Practices zoals bij PLUS waar de biologisch steeds vaker de default keuze wordt voor 
huismerk producten. Of Picnic waar biologisch steeds meer in het digitale schap te vinden is 
als eerste keus. (NGO) 

- Onzichtbare kosten (die uiteindelijk wel betaald moeten worden) uit de gangbare landbouw 
inzetten, om het verschil te verkleinen. Dit kan door heffingen op gangbare producten of 
bonussen (korting) op biologische producten. Ook kan de overheid aan de voorkant 
investeren door bijvoorbeeld financieringsvoordelen voor biologische gronden en het niet 
opleggen van generieke kostprijsverhogende en systeem ondermijnde regelgeving (voor 
problemen uit de gangbare landbouw). Alle onnodige kosten die je aan de voorkant niet 
oplegt, hoef je aan de achterkant niet te laten betalen door de consument. 
(Brancheorganisatie) 

- De consument krijgt geen honger als gevolg van de lagere productie van biologisch. Het gaat 
als volgt: Wanneer de graanprijs door accijnzen op niet-bio en door tekorten op de 
graanmarkt voor de boer van € 0,20 naar € 0,60 per kg gaat  (verdrievoudiging!!!!!!!), wordt 
een brood € 0,20 duurder (er gaat 500 gr graan in een brood). Wanneer de graanprijs voor 
de boer van € 0,20 naar € 0,60 per kg gaat, dan wordt krachtvoer ook € 0,40 duurder per kg. 
Omdat er 10 kg krachtvoer gevoerd moet worden om een kilo vlees te produceren, stijgt de 
kostprijs van vlees met  € 4,00/kg.  Dan zal er een nieuw evenwicht ontstaan tussen de 
productie van vlees en de consumptie van vlees: door de hogere kostprijs zullen er 
vleesproducenten stoppen, dan daalt de productie van vlees, waardoor de prijs zal stijgen. 
Vervolgens daalt de consumptie van vlees, totdat er een nieuw marktevenwicht ontstaat bij 
een lagere productie en consumptie en een hogere prijs. Er zijn dan geen ineffectieve 
voorlichtingscampagnes nodig om de consument aan te zetten om minder vlees te eten voor 
een beter klimaat. Door 100% duurzame landbouwproductie met lagere opbrengsten per ha 
ontstaan geen voedseltekorten, want de markt zorgt ervoor dat waar eerst krachtvoer werd 
verbouwd, dan voedselgewassen voor humane consumptie worden  verbouwd. (zie 
sustainabilism.eu) (NGO) 

- Zie ook antwoord bij vraag 2: Een van de aspecten in de prijs zijn kosten voor de certificatie 
en toezicht. Dit zijn  directe kosten voor deelname. Mogelijk dat in deze kosten tegemoet 
gekomen kan worden. Daarnaast worden indirecte kosten gemaakt, bijvoorbeeld om fraude 
tegen te gaan, WOB-verzoeken behandelen. Dergelijke indirecte kosten zouden niet in de 
kostprijs van biologische producten moeten worden doorberekend. (Certificering en 
toezicht) 

- Vraag 1 (Brancheorganisatie) 
- vraag 1 De aanbieders volgen de belangstelling van de consument: die is opgevoed om 

het goedkoopste te zoeken en te vinden en te kopen. Daar valt biologisch nooit onder. 
(Brancheorganisatie) 
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- vraag 2De Blokhuis-aanpak heeft geleerd dat wanneer de sociaal cultureel 
ingesleten route moet bijgesteld dat dit lang duurt. Regels en prijzen kunnen dit 
versnellen. (Brancheorganisatie) 

- vraag 3 Beprijzen door de overheid; vervuiler betaalt en levering van 
maatschappelijke diensten ( landschap, natuur, schoon water, carbonopslag 
enz.) wordt vergoed. (Brancheorganisatie) 

- Dezelfde als bij gangbare producten incl. info over welke additieven niet zijn 
toegevoegd en welke effecten dat heeft nu en later.  En een  uitleg die wordt 
ondersteund vanuit bestuurders, wetenschappers en influencers. 
(Brancheorganisatie) 
 

Thema 5:  De internationale markt voor biologische producten  [3 vragen] 

· TOELICHTING: De Nederlandse biologische landbouw opereert in een dynamische 
internationale  markt. De Europese ambities om het Europese landbouwareaal naar 25% 
biologisch in 2030 te brengen betekent dat de andere Europese landen ook plannen aan het 
maken zijn om hun aandeel biologisch areaal te vergroten. Dit zal consequenties hebben voor 
de Nederlandse biologische sector. 
 

· VRAAG 1: In welke zin denkt u dat de groei van het biologisch landbouwareaal in andere 
Europese landen de positie van de Nederlandse biologische import en export zal veranderen? 
 

- We zullen voor met name veevoer behoefte houden aan import. grond  en arbeid is in NL te 
duur voor de grootschalige teelten als graan en  peulvruchten. we zullen eieren en vlees 
blijven exporteren. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- niet (Boer (niet biologisch of in omschakeling)) 
- Ik zou daar wel rekening mee houden. Factoren die import en export van veel producten 

leiden zijn kwaliteit en prijs. Weten we voldoende of de beleving van kwaliteit van het 
Nederlandse biologische product, of het imago, hetzelfde is als bij het gangbare product? 
Één keer residu gevonden, kan rampzalig zijn voor het imago. (Boer (biologisch)) 

- Het gebruik van biologisch uitgangsmateriaal voor meer buitenteelten verplichten. 
Nederland heeft goede gronden voor de teelt van biologisch uitgangmateriaal welke 
uitermate geschikt zijn voor export naar de EU landen. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Hangt van meer factoren af. (Overheid) 
- Omdat we beste afhankelijk zijn van export naar omringende landen zullen we veel nadeel 

hebben voor onze prijsvorming wanneer in omringende landen het aanbod sneller groeit dan 
de vraag. Dit zal dan de omschakeling in ons land sterk hinderen. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Het is zinvol om de kennis en kunde van onze telers in partnerships Europees te gaan 
samenwerken. Seizoenen tussen Noord en Zuid Europa in elkaar te laten overlopen. Teelt 
wijze gelijk te trekken als het gaat om de definitie van Bio-teelt (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Ik denk dat daar ook de kracht van bio zit; samenwerken aan eenzelfde doel! (Boer 
(biologisch)) 

- Dit hang van veel factoren af. Kan zowel afnemen als toenemen.  Gaan landen in eerste 
instantie voor zelf verzorging?  Gaan landen dat produceren wat ze het beste kunnen 
produceren om unieke handelspositie te verwerven? Hoe ontwikkelen technische 
productieresultaten zich t.o.v. Nederland, Nederland is erg efficiënt.  Dit behoeft wellicht ook 
Europese regulering.  Op dit moment vindt optimale verwaarding van producten al plaats in 
Europa. Niet alles wat Nederland produceert wordt ook in Nederland geconsumeerd.   Ik 
denk/hoop dat export d.m.v. lage prijzen buiten EU afneemt, waarmee het de prijsstabiliteit 
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en daarmee het verdienvermogen in Europa ten goede komt. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Nederland levert nu o.a. uitgangsmateriaal (zaden, pootaardappelen) voor andere landen in 
de EU. Aangezien die landen ook meer biologisch gaan telen, zullen Nederlandse bedrijven 
ook gaan werken aan meer biologisch uitgangsmateriaal. (Brancheorganisatie) 

- Hangt er vanaf. Het is gek als importeren van bio goedkoper zou zijn dan het zelf produceren, 
maar het zal ongetwijfeld gebeuren. Dan is blockchain inzake korte ketens wellicht een 
strategie. (Onderzoek, kennis en advies) 

- In- en export is geen primair doel voor behoud van het natuurlijk kapitaal en gezonde 
voeding. Het is een soort bijvangst. Niet meer en niet minder. In die volgorde kan het  een 
optie zijn. (Onderzoek, kennis en advies) 

- Lokaal geproduceerd heeft voorkeur, anderzijds is stijgende Europese consumptie positief 
voor Nederlandse productie en exportkansen. Beter zou grotere Nederlandse consumptie 
zijn... (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Dat er niet alleen aan de productie kant maar ook aan de afzetkant gewerkt moet worden 
(Boer (biologisch)) 

- Het ligt eraan of andere landen ook competetiever kunnen produceren. Zo ja, dan worden 
we uit de markt geprijsd. Of we moeten ons richten op bio producten met extra 
toegevoegde waarde (niches binnen bio) net als de tendensen in het verleden en nu in de 
reguliere landbouw (Onderzoek, kennis en advies) 

- Ons klimaat is minder geschikt voor biologische landbouw dan op andere plekken in Europa. 
Wij zijn en blijven een kleine speler als het gaat om biologisch, te weinig areaal, 
verdienvermogen en geschikte gronden. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- wel een belangrijk punt: landen verschillen in klimaat en bodemgesteldheid en zijn 
daarom meer of minder geschikt voor duurzame productie. Als energie duurder wordt, en 
dat zal zeker gebeuren tijdens de energietransitie, gaat de productie ook verschuiven 
naar andere landen. Gechargeerd voorbeeld: beter direct de zon in de paprika, dan eerst 
in een zonnepaneel -> waterstof -> transport tussen landen -> stroom -> kas -> paprika. 
(Consument) 

- - In veel landen, waar vooral meer exotische producten vandaan komen, is biologisch nog 
niet zo ver ontwikkeld. Dit belemmert bedrijven mee te gaan in biologische certificering.  - 
Het certificeren van buitenlandse productieprocessen is erg lastig, hierdoor worden 
duurzaamheidsstappen niet opgenomen in de huidige certificering of prijsopbouw.  - 
Nederlandse bedrijven moeten hun internationale concurrentiepositie kunnen behouden, 
ook als zij biologisch produceren. (NGO) 

- Als we bij het doel van groei (door de gehele keten, richting consument) telkens goed uiting 
geven met de veelal uitmuntende kwaliteit van de Nederlandse biologische producten, 
kunnen we de import in voldoende mate keren en de export versterken. 
(Brancheorganisatie) 
 

· VRAAG 2: Wat zijn dan kansen en/of problemen voor de Nederlandse biologische sector? 
 

- we moeten de EU meer als een markt zien en niet te veel over import of export discussiëren. 
(Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Met voorbeelden, op basis van proven concepts, uit een alternatieve / geregisseerde 
ketenbenadering (bijv. van tarwe tot en met het broodmandje) laten zien dat een investering 
in een omschakeling naar duurzame, biologische voedselketen, meer voordelen kan bieden 
voor alle betrokkenen (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 



  
 

61 

 

- Hier ben ik het mee eens. Dit is precies waar ik mee aan het werk ben. Maar de wil is er 
wel, de uitwerking is is heel lastig. Dat is echt pionieren is mijn ervaring, dus een 
samenwerking zou helemaal top zijn. (NGO) 

- PRobleem is dat we in nederland  geen arbeid hebben , er te veel ziekte druk zal ontstaan 
door dat we kleinschalig zijn, en de consument het niet kan betalen en niet wil eten (Boer 
(niet biologisch of in omschakeling)) 

- beschikbaarheid grond, omschakelperiode (Overheid) 
- Kansen zijn er voldoende wanneer ook in omringende landen relatief meer aandacht uitgaat 

naar het omschakelen van de consument dan de producent en zo ook in omringende landen 
een vraagmarkt blijft. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Nederland heeft een relatief duurdere teelt en kan de kosten drukken door hogere 
opbrengsten. Door de afspraken over hoe Bio Europees te telen en met welke middelen 
zijn toegestaan een Europees beleid en niet elk land zijn eigen spelregels. (Ketenpartij 
(zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Precies! Hierin gelijke monniken, gelijke kappen. (Boer (biologisch)) 
- Efficiënte, bij goede maar dure gronden - biedt zelfs nu en waarschijnlijk ook in de toekomst 

een internationale concurrentiepositie.  Kennis en daarmee kennisdeling. Eenheid/gelijkheid 
in de wet- en regelgeving - Europese wet en regelgeving biedt nog steeds ruim de 
mogelijkheid aan eigen nationale interpretatie en invulling. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- misschien moet NL zelf voor eigen markt + vooral onderzoek doen en dan kennis 
exporteren (Consument) 

- Kansen is om te benadrukken hoe gek het is dat importeren goedkoper is (Onderzoek, kennis 
en advies) 

- Grote kansen voor een beter milieu, bodemleven, dierwelzijn en mensen-welzijn (Boer 
(biologisch)) 

- De productie van biologisch veevoer is/wordt een grote uitdaging. De drang bij EU-lidstaten 
om steeds meer te focussen op consumptie van eigen land, zal de Nederlandse export (naar 
Duitsland) onder druk zetten. (Brancheorganisatie) 

- Goede infrastructuur voor de ontwikkeling van de technologie in agrofood leidt tot de 
efficiency en competitiviteit, dat zagen we ook in de reguliere landbouw, dus ook mogelijk in 
de toekomst in bio. Daarnaast: het ondernemerschap en distributienetwerken van 
Nederland zijn goed ontwikkeld en dat is een plus. (Onderzoek, kennis en advies) 

- Kansen zijn kennis en expertise. Problemen zijn de risico's op misoogsten en te lage kwaliteit 
van product en de eisen die door afnemers wordt gesteld (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- De markt voor biologische producten in Duitsland is zo groot, dat de export van Nederlandse 
producenten hiervoor onontbeerlijk is. Duitse bio-markt 2020: meer dan 14 miljard euro 
omzet, groei van 17%. Hoewel de Duitse biologische boeren hun productie steeds verder 
weten op te schroeven, is de Duitse markt voor biologische producten afhankelijk van 
buitenlandse producenten waaronder uit Nederland. Zeker de helft van de Nederlandse 
biologische export is dan ook bestemd voor Duitsland. Inmiddels neemt de gangbare retail 
60% van de omzet van biologische producten voor zijn rekening. Met name de discounters 
blijven hun biologische assortiment uitbreiden en verkopen steeds vaker producten die 
gecertificeerd zijn door biologische verenigingen. (NGO) 

- Voor zuivel steken we met kop en schouders boven de rest van de Europese biologische 
zuivel uit. Dit heeft met zowel de Nederlandse voortvarendheid te maken van Aanvullende 
Normen boven op de Europese biologische normen (geborgd van gras tot glas) en de 
uitzonderlijke hoge kwaliteit. (Brancheorganisatie) 
 

· VRAAG 3: Wat zou kunnen helpen om de Nederlandse positie te behouden of te versterken? 
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- goed samen werken met de andere landen . (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Onze vooraanstaande kennispositie op het gebied van de (biologische) voedselketen 
(desgewenst op commerciële basis) inzetten, om (inter) nationale ketenpartners te 
ondersteunen met het maken van slimmere, duurzamere, keuze's. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- En ook leren van andere partners, zodat er een wisselwerking ontstaat. Hierdoor kunnen 
sterktes/kansen op de juiste plekken worden versterkt en proberen we het meer samen 
te doen. (Boer (biologisch)) 

- Subsidie tot het einde der dagen (Boer (niet biologisch of in omschakeling)) 
- Niets is de ervaring. Uiteindelijk bepaalde vraag en de markt (Overheid) 

- Laat vooral de markt haar werk doen. Daar komt bij dat volgens mij bij een lage co2 
footprint en kringloop landbouw we juist niet verre reizen met ons voedsel en de 
grondstoffen moeten gaan maken (Boer (niet biologisch of in omschakeling)) 

- Het Deense model: ook stimuleren van de export naar andere landen, met financiële 
middelen zoals exportpromotie. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- De Bio industrie vrij te pleiten van BTW en mogelijk bij Vers een andere insteek van Bio 
presentatie en dan met name onverpakt in kader millieu. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Het het speelveld moet gelijk worden getrokken. We hebben nu eenmaal te maken met een 
Europese markt, dus er moet ook meer gereguleerd worden vanuit EU. Gelijkheid in de wet- 
en regelgeving. Europese regelgeving biedt nog te veel ruimte aan eigen interpretatie of 
invulling op internationaal niveau.   Regulering/protectionisme t.a.v. de landbouwsector in 
Nederland. Je dient bepaalde zekerheden af te geven als overheid t.a.v. areaal en daarmee 
prijs. Wat mag op landbouwgrond en het niet 100% overlaten aan de vrije markt en daarmee 
zonder voorwaarden. Om de juiste nationale en internationale voorwaarden te scheppen. 
(Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Eens, maar dan wel afhankelijk hoe dat protectionisme is georganiseerd. Het zou moeten 
dienen om de meer kleinschalige en middelgrote familiebedrijven te versterken (én te 
behouden!!!) om natuurinclusief voedsel te produceren.  Eerst was het protectionisme 
vooral gericht op de grotere boerderijen die met exportsubsidies de markten in 
ontwikkelingslanden konden overspoelen en daarmee die lokale markten kapot maakten. 
Gelukkig gaat dit er wel meer vanaf.   Waarom kunnen we niet toegroeien naar een 
protectionisme 2.0  / marktbescherming voor een gezonde MKB markt die 
familiebedrijven ten goede komt (bio én duurzaam breed)? We moeten af naar die race 
to the bottom van schaalvergroting en het eindeloos versterken van het 
grootbedrijfsleven. Zo ook het GLB daar nog meer op inrichten.   Competitie ok, maar niet 
doorgeslagen op prijs-bulk EU breed...... (Overheid) 

- Stoppen met het waanidee dat we de wereld moeten voeden, lost van alles op. Laten we 
eerst eens Nederland voeden op een verantwoorde en klimaatbestendige manier, dat is al 
uitdaging genoeg. De Nederlandse positie  is gegroeid over de rug van anderen en dat is 
eindig ontdekken we nu.  Dus de Nederlandse positie is geen issue, want geen doel om na te 
streven, maar een verschijnsel waar we   misplaatst  trots op zijn (Boer (biologisch)) 

- Nederland is landbouwland, we hebben alle kennis in pacht, en het kan gewoon dichtbij huis. 
Jonge boeren van beginsel stimuleren biologisch te worden. (Onderzoek, kennis en advies) 

- De Nederlandse positie handhaven is een hele opgave maar is niet realiseerbaar. Lokaal voor 
lokaal gaat steeds meer de standaard worden en in Nederland telen voor Export is op termijn 
niet te handhaven, kijk naar de mest problematiek. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Inderdaad, minder exporteren en minder importeren en meer lokaal organiseren! Dan 
worden we ook minder afhankelijk van onze positie op de internationale markt en zullen 
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er ook minder 'minder duurzame, maar goedkopere' alternatieven uit het buitenland zijn 
waar consumten voor kiezen ipv de duurzamere producten uit Nederland. (Consument) 

- Eerlijk produceren, hoge kwaliteit, normen opschroeven. (Boer (biologisch)) 
- Samenwerking binnen de EU mbt promotie van consumptie, internaliseren van externe 

kosten; ontwikkelen en inzetten van technologische kennis in landbouw; 
productontwikkeling in bio.... De marktuitdagingen en oplossingen van bio zijn niet altijd 
anders dan in regulier, alleen er is een andere dynamiek, tijd, plaats, dus leren uit het 
verleden en andere sectoren is nodig. En als er geen oplossing is voor het probleem, andere 
landen lekker laten produceren en niet iets proberen waar we niet goed in zijn. (Onderzoek, 
kennis en advies) 

- Zorgen voor meer samenwerking met elkaar (alle landbouwsystemen samen en niet afgeven 
op elkaar of polariseren) (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- De huidige positionering van de Nederlandse biologische zuivel benutten en versterken. 
(Brancheorganisatie) 

- vraag 1 De schelpdiersector in Nederland verwerkt 70& van de productie in de 
omringende landen in NW Europa. Wanneer de schelpdiersector meer areaal heeft in ons 
omringende landen zal de im en export evenredig toenemen. Kortom deze positie van 
deze sector zal versterken.  Een ander punt is dat wanneer de EU-landen de consumptie 
van biologische producten versterken, dan zal ook de afzet naar die EU-landen   vraag 2De 
kansen voor de kweek zijn er wanneer LNV meewerkt om areaal beschikbaar te stellen. 
Een tweede voorwaarde is dat landen in Noordwest Europa ook in de afzet de biologische 
producten evenredige aandacht geven bij de retail, bij schoollunches, bij inkoop door de 
overheid enz. en bij de beprijzing. (Brancheorganisatie) 

- vraag 3 Door areaal beschikbaar te stellen voor het kweken van biologische 
zeevruchten en door de genoemde maatregelen (naar retail, beprijzing, eigen inkoop 
enz.)  op de thuismark te doen en daarmee een inspirerend voorbeeld te zijn voor de 
exportlanden in NW Europa. (Brancheorganisatie) 

-  

Thema 6A:  Omschakelen naar biologische landbouw  (...voor degenen die al 
biologisch zijn)  [3 vragen] 

· TOELICHTING: Om biologisch gecertificeerd te worden moeten alle ketenpartijen 
‘omschakelen': van boer tot afzetkanaal tot consument. Wil je deze vraag beantwoorden 
vanuit je eigen perspectief/positie? 
 

· VRAAG 1: Wat was voor jou het moment dat je besloot om om te schakelen naar biologische 
productie/producten? 
 

- nooit (Boer (niet biologisch of in omschakeling)) 
- bij de aankoop van het bedrijf (Boer (biologisch)) 
- toen ik begon met boeren (Boer (biologisch)) 
- De aanleiding van de EU met een voornemen om tot een significante Green Deal te komen 

heeft ons geïnspireerd om tot een ketenaanpak te komen van farm to fork, in ons geval in de 
bakkerij sector. Natuurlijk zijn deelnemende Nederlandse partners een belangrijke 
voorwaarden, maar hun impact zal erg afhankelijk worden van o.a. sourcing / organisatie in 
het buitenland. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Toen ik in het onderwijs aal gangbare methoden leerde en vervolgens bij kritische vragen 
over de nadelen van bepaalde handelingen nooit een bevredigend antwoord kreeg. Daarna 
altijd voor de biologische methoden gekozen. (Boer (biologisch)) 

- Belangrijk is een loket om jet aan te melden en waar men kennis en kunde gaat delen met 
nieuwe telers. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- 1990.  We kregen genoeg van al dat gif en kunstmest gebruik (Boer (biologisch)) 
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- 2010. We werkten al veel samen met een natuurorganisatie en waren redelijk extensief. Na 
gesprekken met diverse partijen besloten we dat we er voor gingen. Het paste ook meer in 
hoe wij het produceren van voedsel zagen. (Boer (biologisch)) 

- Toen we (helaas door omstandigheden) weer beseften dat gezondheid een heel groot goed 
is en we graag ook dit stukje aardkloot hetzelfde/beter willen achterlaten voor onze 
volgende generaties. (Boer (biologisch)) 

- eens, ook voor mij als consument : goed voor gezondheid van de natuur incl mens. 
Minder eten en drinken, niet meer dan nodig is, maar wel beter van kwaliteit voor de 
verbondenheid die ik voel met de natuur (Consument) 

- Waardering van Nederlandse boeren. (Onderzoek, kennis en advies) 
- Toen ik ben begonnen in 2020. (Boer (biologisch)) 
- Noodzaak voor beter voedsel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

(Onderzoek, kennis en advies) 
- Wij zijn vanaf de start van ons bedrijf in 2008 biologisch omdat we een goed product wilden 

leveren waar niet alleen mensen maar ook natuur beter van wordt. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- - we gebruikten al zeer weinig kunstmest, bestrijdingsmiddelen en antibiotica. coöperatie 
Eko-Holland zocht nieuwe leden, en toen zijn we gaan kijken hoeveel stappen we nog 
dienden te zetten om biologisch te worden. dat bleek heel goed te doen. voor ons was de 
afnamegarantie na omschakeling wel essentieel. daarnaast wonen wij in het westen van het 
land tegen een natuurgebied aan. schaalvergroting was dus geen optie (wij zien dit ook als 
harder werken en niet als slimmer werken). We zijn blij met deze stap! (Boer (biologisch)) 
 

· VRAAG 2: Wat had je nodig om om te schakelen? 
 

- enorme hoeveelheid subsidie, arbeidskrachten die 12 uur per dag willen werken op het land, 
voor weinig geld (Boer (niet biologisch of in omschakeling)) 

- Heel veel geld (om het product dat biologisch was voor een niet biologische prijs in de markt 
te zetten) (Boer (biologisch)) 

- Niets. Goede wil is voldoende (Boer (biologisch)) 
- M.i. heldere afspraken / visie met betrokken ketenpartners, gebaseerd op vertrouwen en 

geholpen door een strakke zakelijke regie (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- De volle overtuiging dat we andere methoden  moeten zoeken dan ons geleerd wordt door 
de gangbare scholen en boeren. (Boer (biologisch)) 

- Tevens mensen om me heen (Boer (biologisch)) 
- Hulpmiddelen in alle vormen van kennis tot loketten als subsidie, visie op Bio - landbouw 

per provincie. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 
- Mooie voorbeeld bedrijven met inspirerende boeren. Een onafhankelijk voorlichting, in die 

tijd DLV bio Dienst landbouw voorlichting bio. (Boer (biologisch)) 
- Een flinke zak geld. De eerste jaren heeft ons dik geld gekost. Minder krachtvoer deed bij ons 

de gezondheid van de veestapel en de melkproductie dusdanig onder druk zetten, dat er 
geld bij moest. Later zijn we veel meer krachtvoer en bijproducten gaan voeren. Dat vond ik 
eigenlijk niets, maar voor onze dieren was het nodig. Andere rassen inkruisen was een deel 
van de oplossing geweest, maar daar kreeg ik senior niet in mee. (Boer (biologisch)) 

- Doorzettingsvermogen, overtuiging dat het anders moet/kan en een netwerk met 
gelijkgestemden. (Boer (biologisch)) 

- Kennis.   En de voorwaarden om het mogelijk te maken. Alle stakeholders dienen 
medewerking te verlenen om het mogelijk te maken. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 
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- Meer informatie over wat biologisch echt IS, wat is het verschil en hoe is het een manier van 
waardering. (Onderzoek, kennis en advies) 

- eens, ook daarin vind ik het ook belangrijk dat de producenten echt verbonden zijn met 
hun product ipv alleen financieel. Ik weet niet of mijn beeld heel beperkt is, maar waarom 
stralen biologische boeren in binnenstebuiten zoveel meer bevlogenheid uit dan de 
boeren getroffen door de stikstofcrisis in andere tv programma's? Visie, dromen & beleid 
vanuit overheid? (Consument) 

- Veel overtuiging en passie! (Onderzoek, kennis en advies) 
- Achteraf is het ons tegen gevallen hoeveel tijd en geld er in gaat zitten en hoe moeilijk het is 

om ondersteuning te vinden vooral bij productinhoudelijke  vragen. Veel basisgrondstoffen 
in de banketbakkerij waren er niet in een biologische variant. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- - netwerk van gelijkgestemden (er waren nog een paar boeren in onze omgeving die 
omschakelden). afname garantie na omschakeling. loket waar je terecht kan met 
inhoudelijke vragen (skal, eko-holland). ander koeienras, wij zijn bewust naar fleckvieh 
koeien gegaan, deze zijn meer robuust en tegelijk zeer rustig. aanwinst in de stal! Geloof in je 
principes, want de meeste boeren om je heen zien het niet zitten. neveninkomsten uit een 
andere tak (werk buiten de deur) om omschakelperiode op te vangen. extra grond om te 
kunnen extensiveren. (Boer (biologisch)) 
 

· VRAAG 3: Wie heeft je daarbij geholpen? 
 

- niemand (Boer (niet biologisch of in omschakeling)) 
- Niemand (Boer (biologisch)) 

- precies. niemand (Boer (biologisch)) 
- niemand (Boer (biologisch)) 
- Mensen om me heen waarmee je kon sparren en nadenken en collega's (Boer (biologisch)) 

- Zorg voor de info waar men moet zijn. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Inspirerende collega's , DLV bio dienst landbouw voorlichting bio. En gezonde dosis energie. 
Je moet eerst tussen de oren omschakelen. (Boer (biologisch)) 

- precies! (Boer (biologisch)) 
- Jammergenoeg waren er vrij weinig mensen/partijen/organisaties die ons hierbij 

konden/wilden helpen... (Boer (biologisch)) 
- Een biologische boer in ons dorp. (Boer (biologisch)) 
- Interesse en verdere verdieping, maar het stokt omdat de waarde ervan achter blijft. Je 

'vergeet' het als het ware. (Onderzoek, kennis en advies) 
- Bewustwording van de het ziekmakend landbouwsysteem. (Onderzoek, kennis en advies) 
- Oriëntatiecursus biologische landbouw (Onderzoek, kennis en advies) 
- Adviseurs die helpen bij een omschakelbouwplan (Onderzoek, kennis en advies) 
- vereniging van biologische boeren om boeren te vinden om mee samen te werken 

(Onderzoek, kennis en advies) 
- We hebben in de eerste jaren weinig steun kunnen vinden, nu zijn wij het vooral zelf die 

mensen adviseren. Ik ervaar dat er weinig ondersteuning is voor vooral kleine producenten, 
mensen die lokaal willen werken, kleinschalig en ambachtelijk willen produceren. 
(Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- er zou een vergoeding moeten zijn voor de periode dat de boeren in omschakeling zijn. 
kan dit uit het transitiefonds ? (Onderzoek, kennis en advies) 

- vraag 1Het moment van omschakelen kwam na een vraag van de klant 
(Brancheorganisatie) 

- vraag 2Een klantvraag (Brancheorganisatie) 
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- vraag 3: de brancheorgan (Brancheorganisatie) 
 

Thema 6B:  Omschakelen naar biologische landbouw  (...voor degenen die 
biologisch willen worden)  [4 vragen] 

· TOELICHTING: Om biologisch gecertificeerd te worden moeten alle ketenpartijen 
‘omschakelen': van boer tot afzetkanaal tot consument. Wil je deze vraag beantwoorden 
vanuit je eigen perspectief/positie? 
 

· VRAAG 1: Wat is voor jou het moment dat je besluit om om te schakelen naar biologische 
productie/producten? 
 

- bij enorme subsidie gelden (Boer (niet biologisch of in omschakeling)) 
- ALs rendement van bedrijf er beter op wordt (Brancheorganisatie) 

- Bio is een manier van leven en niet van schakelen van vandaag naar morgen. (Ketenpartij 
(zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- 1990 Kijken bij collega bio boeren. Laten inspireren door collega bio boeren (Boer 
(biologisch)) 

- Het moet anders. Zo wil ik niet meer verder. (Onderzoek, kennis en advies) 
 

· VRAAG 2: Hoe kan het omschakelen voor jou gemakkelijker worden gemaakt? 
 

- enorme hoeveelheid subsidie (Boer (niet biologisch of in omschakeling)) 
- Middelen om de omschakeling makkelijker te maken, kost nu veel geld voor je zover bent 

(Brancheorganisatie) 
- Voorlopig is het rendement en de aanloopkosten de eerste 3 jaar enorm. Hoe kun je daar 

een goed business model op projecteren (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Demo bedrijven. Een onafhankelijke overheidsvoorlichting over hoe bio boeren voor het 
maken van omschakel begroting. (Boer (biologisch)) 

- Kennisdeling en zekerheden (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 
- Door bewustwording van consumenten boeren en overheid. (Onderzoek, kennis en advies) 
- flexibeler omschakelen bijvoorbeeld gedurende de overgangstermijn bepaalde ontheffingen 

van regels. Alternatief is direct in de omschakeling plus prijs betalen (Boer (niet biologisch of 
in omschakeling)) 

- financiële ondersteuning bij aanschaf machines, opvangen omzetdip tijdens 
omschakelperiode, ontwikkelen marktvraag om makkelijk in te stappen bij verkoop van 
producten, ontwikkelen van de beschikbaarheid van biologische vaste mest of plantaardige 
mest in de eigen omgeving (Onderzoek, kennis en advies) 

- Meer betrekken van consument bij voedselproductie; Het organiseren van farmer's 
schools/platforms waar boeren (gratis) samen kunnen komen om kennis en ervaringen te 
delen en waar mensen aanwezig zijn die kennis hebben of contacten met kennis hebben die 
de boeren (gratis/zeer laag tarief) kunnen begeleiden en coachen in hun proces (Consument) 
 

· VRAAG 3: Wie kan je daarbij helpen? 
 

- mijn buiurman (Boer (niet biologisch of in omschakeling)) 
- Demo bioboeren bedrijven. Soort overheids voorlchting over bio landbouw (Boer 

(biologisch)) 
- werkt alleen als dit niet een vast plan is maar maatwerk, anders krijg je globale 

protocollen waar niewmand mee uit de voeten kan (Boer (niet biologisch of in 
omschakeling)) 
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- Kennisinstellingen/ ketenpartijen zoals afnemers/ onafhankelijke adviseurs (Ketenpartij 
(zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Overheid, media en onderzoek. (Onderzoek, kennis en advies) 
 

· VRAAG 4: Wat weerhoud je om om te schakelen? 
 

- het feit dat ik mijn gewassen zal zien verpieteren en dood zal zien gaan. en ik geen produkt 
heb om te verkopen aan een markt die er niet om vraagt (Boer (niet biologisch of in 
omschakeling)) 

- Deze vraag was ...voor degenen die biologisch willen worden... ;) (Certificering en 
toezicht) 

- Markt trekt niet aan, verschil tussen bio en gangbaar wordt steeds kleiner, markt vraagt er 
niet om (Brancheorganisatie) 

- Ik denk voorlopig rendement ( vraagt de bank) (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- NVT. Blij dat we omgeschakeld zijn. (Boer (biologisch)) 
- Wet- en regelgeving Financiering Marktvraag - toekomstzekerheid (Ketenpartij (zoals 

leverancier/verwerker/handelaar)) 
- vraag 2: Door een grotere klantvraag. Dit kan de overheid bevorderen door genoemde 

maatregelen. (Brancheorganisatie) 
 

Thema 7:  Grond voor biologische landbouw   [3 vragen] 

· TOELICHTING: De beschikbaarheid en prijs van landbouwgrond vormen een belemmering voor 
boeren die willen omschakelen naar biologische landbouw. Het huidige grondbeleid van 
verschillende overheden en van andere grondbezitters in Nederland wordt gezien als een 
belemmering voor de groei van het areaal biologische landbouwgrond. 
 

· VRAAG 1: Waar of op welk soort plekken in Nederland ziet u kansen voor meer biologisch 
landbouwareaal? En waarom? 
 

- bio landbouw heeft de beste grond nodig voor akkerbouw. veehouderij kan ook wel grond 
met natuurbeperkingen gebruiken. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- alleen op klei (Boer (niet biologisch of in omschakeling)) 
- In de Flevopolder en de Wieringermeer verpacht de RVB jaarlijks een aantal honderden 

hectare's. neem in de pachtvoorwaarden op dat er biologisch geboerd moet worden. Ook de 
RVB , als overheidsinstelling, zou iets aan duurzaamheid moeten doen ipv alleen voor de 
hoogste prijs gaan! (Boer (biologisch)) 

- bij gebieden waar andere beperkingen zijn. (Overheid) 
- Alle terrein beherende organisaties alleen nog maar subsidiëren als ze een bepaald % 

langjarig  biobeheer door bioboeren  hebben en dat publiek maken , dan kun je  als burger 
kiezen of je je lidmaatschap wil continueren of niet. Voor Staatsbosbeheer  kun je dat 
morgen regelen (Boer (biologisch)) 

- Veehouderij op vrijwel alle gronden en akkerbouw vooral om kleigronden (zeeland, 
flevoland, Noordoostelijke kleigronden (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- 'Meer' lees ik als een groter aandeel in het bestaande areaal, niet als meer landbouwareaal. 
Nederland is te klein en heeft te veel andere grondgebonden bestemmingen waardoor dit 
nauwelijks wat toevoegt. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Op dit moment is er een regionale transitie aanstaande rondom de Engbertsdijksvenen in de 
gemeente Twenterand in de provincie Overijssel. Vanwege een vernatting 
(grondwaterstandverhoging) in het veengebied. Hier ligt een actuele kans voor een 
gebiedsgerichte aanpak met als doel om het natuurgebied voor toekomstige generaties te 
behouden en tegelijkertijd (nieuwe) vormen van landbouw en keten-innovatie te 
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ontwikkelen die bijdragen aan een gezonde en volhoudbare toekomst voor het gebied en de 
daaromheen liggende agrarische en andere economosche activiteiten. Hier ligt een mooie 
kans voor een pilot (Onderzoek, kennis en advies) 

- Bestaande bedrijven ombouwen naar Bio is niet aanneembaar in kader rendement. Dicht 
bij Natuurgebieden heb je de beste kans om Bio te gaan telen. Veel bedrijven moeten 
gaan stoppen in kader stikstof misschien is Bio de oplossing. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Overal. Gifgebruik moet stoppen willen we de aarde en de toekomst van onze kindskinderen 
redden. (Boer (biologisch)) 

- Precies! (Boer (biologisch)) 
- Overal.  Per gebied dient de productie te worden afgestemd t.b.v. optimalisatie. (Ketenpartij 

(zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 
- Melkeehouderij op de (relatief) arme zandgronden waar ook de meeste problemen zijn met 

nitraatuitspoeling. (Brancheorganisatie) 
- Rondom nature 2000. Daar waar grote vlakken grond aaneengeschakeld zijn en in hun 

totaliteit over kunnen. (Onderzoek, kennis en advies) 
- eens, kunnen spuk gelden hier ook voor worden ingezet? (Overheid) 

- maar ook op andere plekken mogelijkheden creeren. Bij verpachten , doorverkoop 
voorrang geven, lange termijn pachtovereenkomsten, (Overheid) 

- Er is bijna overal een mogelijkheid om biologische landbouw te doen behalve op grond die 
niet kan voldoen aan de huidige of toekomstige eisen. Maar ook op grond met vervuilende 
risico's in de omgeving. De overheid dient in haar beleid van Ruimtelijke Ordening meer 
rekening te houden met toekomstige mogelijkheden voor een gezonde voeding met behoud 
van het natuurlijk kapitaal. (Onderzoek, kennis en advies) 

- overal, er zijn verschillende initiatieven om op een andere manier grond in gebruik te krijgen, 
zonder torenhoge kosten te betalen. bijv. Land van Ons. (Onderzoek, kennis en advies) 

- Denk ook aan landbouw in de stad! Bijv klimplanten omhoog laten groeien aan 
flatgebouwen, voedseltuinen maken op daken, moestuinen in speeltuinen waar kinderen en 
andere burgers samen komen en lessen kunnen krijgen van boeren over hoe ze voedsel 
kunnen groeien. Verder is het belangrijk dat op biologische landbouw meerdere gewassen 
gecombineerd worden zodat de totale opbrengst van het land hoger is, ondanks dat de 
individuele gewassen misschien minder opbrengen per ha dan in conventionele landbouw 
(Consument) 

- helemaal eens, opnemen in de groene visie en omgevingspannen van de groene & 
gezonde stad/metropolen, ook ivm klimaatadaptatieve doelen. Meer lokale stadsboeren 
voor producten waarvoor dit mogelijk is. Onderdeel maken van je dagelijkse beleving. Ik 
merk dat dit voor kleinkinderen de beste educatie is (Consument) 

- Vanwege  alle positieve effecten van de biologische landbouw feitelijk overal. De invulling 
met welke biologische sector kan hierbij heel verschillend zijn. Meest in het oog springend 
zijn op dit moment wel de (overgang)gebieden in en om de N2000 gebieden. De biologische 
landbouw is in staat met zeer weinig input, een hoogwaardig product te produceren. 
Hierdoor zijn er zeer weinig emissies. Voor (veen)weidegebieden kan aan de biologische 
melkveehouderij worden gedacht, maar er zijn ook zeer goede vruchtbare 
akkerbouwgronden in en om (overgang)gebieden waar prima, zonder veel input biologisch 
akkerbouwproducten kunnen worden verbouwd. (Brancheorganisatie) 
 

· VRAAG 2: Wat kan helpen om de toegankelijkheid tot grond te verbeteren? 
 

- voorkeur voor biologisch bij pachten (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 
- eens (Overheid) 
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- de overheid, die houd nu veel goede klei grond bezet (Boer (niet biologisch of in 
omschakeling)) 

- In de Flevopolder heeft ERF bv veel grond in gebruik. dat kan ook aan biologische boeren 
verpacht worden (Boer (biologisch)) 

- ERF bewerkt dit al biologisch en het is grond dat bestemd is voor o.a. huizenbouw, wegen 
etc. (Onderzoek, kennis en advies) 

- Blijven inzetten om het goed houden van de landbouwstructuur. Gen andere activiteiten als 
zonneweides in landbouwgebieden. (Overheid) 

- Overheid is een grote verpachter en kan eisen stellen aan biologische bewerking van haar 
pachtgronden. Terrein-beherende organisaties kunnen hetzelfde doen. Daar waar gebieden 
volgens stikstofmaatregelen worden geëxtensiveerd kan biologische landbouw worden 
gestimuleerd/gevraagd. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Zeker! In Brabant zien we hier al voorbeelden van in het kader van natuurinclusief. Hier 
liggen kansen om dit verder uit te bouwen. (Boer (biologisch)) 

- eens (Overheid) 
- Lokale overheden. Ik zie kansen voor landbeheer van gronden die bij conventioneel beheer 

conflicten gaan opleveren voor biodiversiteit en natuurbeheerdoelen. Via biolandbouw kan 
er wellicht toch nog een verdienmodel worden gekoppeld waarbij de beheerskosten 
vervallen en de lokale voedselvoorziening (deels) gewaarborgd blijft. Herenboeren is een 
voorbeeld van een verdienmodel dat korte ketens verbindt met een vorm van 
stadslandbouw/educatieve en recreatieve programma's die het bewustzijn en waardering 
van lokale consumenten kan versterken. (Onderzoek, kennis en advies) 

- Alle disciplines van het Rijk tot aan de gemeentes. Nu veelal grond naar speculanten in 
plaats van Bio teelt. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- eens en laten opnemen via burgerberaden in de nieuwe omgevingsplannen voor een 
groene en gezonde metropool. Zorg voor betrokkenheid. Ik denk dat er veel kleinschalige 
biologische boeren zijn die dit leuk vinden ism met lokale partijen (Consument) 

- Het steunen en stimuleren van organisaties als Land van Ons, Lenteland, Aardpeer. Deze 
coöperatieve organisaties kopen grond met geld verkregen via 
burgerparticipatie/financiering, om deze te verpachten aan ondernemers die biologisch 
willen gaan boeren. (Onderzoek, kennis en advies) 

- eens (Overheid) 
- Grondprijs naar beneden Pachtprijs naar beneden. Lagere waterschapslasten voor de bio 

boer (Boer (biologisch)) 
- Eerlijke prijzen betalen voor de producten. Grond is een productiemiddel en de investering 

dient gewoon terug verdiend te kunnen worden. Afhankelijk zijn/worden van bv land van 
ons is m.i. de doodsteek voor de sector. (Boer (biologisch)) 

- Pro biologisch beleid. Voorwaarden voor landbouwgronden - geen energieparken (minder 
speculatie) aanwijzen van blijvend landbouwgrond - maximale prijzen (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Versterken van de pachters-rechten.  De laatste jaren zijn de wetten "geliberaliseerd", om 
meer macht te geven aan de eigenaars-klasse. Dat is mijns inziens een verkeerde beweging. 
We moeten terug naar meer langetermijn-zekerheid aan de gebruikers van de grond, vooral 
bio-boeren omdat er veel waarde in de omschakeling zit. (Boer (biologisch)) 

- eens (Overheid) 
- Biologisch stimuleren en makkelijker maken, of liever nog geen belemmeringen voor. 

(Onderzoek, kennis en advies) 
- Fiscale voordelen bij gebruik bij aankoop voor biologisch boeren. Fiscaal voordeel terug 

vorderen indien de grond weer een gangbare bestemming krijgt. (Onderzoek, kennis en 
advies) 
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- Regels versoepelen, zodat het makkelijker wordt om grond te verhuren/verpachten zonder 
verlies van inkomsten. (Onderzoek, kennis en advies) 

- Omdat Nederland niet groot is, halen we alles uit de beschikbare vierkante meters: een 
efficiënte, intensieve landbouw dus. Dit wordt nog eens versterkt door de grondprijs, die de 
60.000 euro per hectare al heeft overschreden. Voor biologisch boeren is meer grond nodig 
en valt de productie per hectare wat lager uit. Lagere grondprijzen nemen de reden weg om 
nog verder te intensiveren en maken de stap naar biologisch kleiner. De meeste boeren 
willen ook natuurvriendelijker werken, maar zitten vast in een systeem dat ze tot andere 
keuzes dwingt. (NGO) 

- - de terrein beherende organisaties! Biologisch boeren en natuurgronden beheren gaan 
prima samen. hier zou een voorkeursbeleid op moeten komen. (Boer (biologisch)) 

- Een duidelijk doel vanuit de overheid om het biologisch areaal te vergroten (dus niet 
verpakken in allerlei ongedefinieerde duurzaamheidconcepten). Hierbij kan gedacht worden 
aan biologische bestemmingen, pacht, dubbeldoel (biologische landschaps-) gronden, etc. 
(Brancheorganisatie) 
 

· VRAAG 3: Wie kan daarbij helpen? 
 

- lagere pachtprijzen voor bio (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 
- rvob (Boer (niet biologisch of in omschakeling)) 
- De RVB! Die bepaalt  wie er grond krijgt en wie niet. Alle vrije grond vanaf nu naar de 

bioboeren! (Boer (biologisch)) 
- provincies, rijk (Overheid) 
- Organisaties als Land van Ons, Lenteland, Aardpeer betrekken bij planvorming. (Onderzoek, 

kennis en advies) 
- pfff, daar ben ik zelf geen voorstander van. Dan help je je marktwerking om zeep. Een 

eerlijke prijs moet betaald worden. En voor de boer is het van belang dat ie zelf eigenaar 
is van de grond. Eigenaarschap en rentmeesterschap. Binding met de grond waar je op 
werkt. (Boer (biologisch)) 

- Eens! Eigenaarschap in relatie tot/en grond zijn voor een (biologisch) boer erg veel 
waard!! (Boer (biologisch)) 

- Waterschap, verpachters, belasting maatregelen overheid en gemeenten (Boer (biologisch)) 
- Begint bij de overheid die de regels bepaald (Ketenpartij (zoals 

leverancier/verwerker/handelaar)) 
- Tweede kamer kan de pachtwet verbeteren. (Boer (biologisch)) 
- Regionaal beleid. (Onderzoek, kennis en advies) 
- Overheid kan met ondersteunende maatregelen helpen. (Onderzoek, kennis en advies) 

- In de deal bij Natura 2000 gebieden kan een green deal met bijvoorbeeld bio een goede 
combi zijn (dus provincies met grond deze verpachten) (Boer (niet biologisch of in 
omschakeling)) 

- Overheid (Onderzoek, kennis en advies) 
- Grond wat al biologisch is omgeschakeld en weer 'op de markt komt' zou biologisch moeten 

blijven. (Onderzoek, kennis en advies) 
- eens, in Gelderland zetten we daar ook op in daar waar we die invloed hebben (Overheid) 

- Verschillende initiatieven als Aardpeer en Land van Ons pleiten voor nieuwe grondpolitiek en 
pachtwetgeving. Daarnaast kopen ze landbouwgrond aan en verpachten ze het tegen een 
gunstig tarief aan natuurvriendelijke boeren (NGO) 

- - de terrein beherende organisaties! Biologisch boeren en natuurgronden beheren gaan 
prima samen. hier zou een voorkeursbeleid op moeten komen. (Boer (biologisch)) 

- Dit kunnen uiteindelijk heel veel mensen en instanties zijn (overheid, particulieren, TBO's,  
etc.) Echter begint het bij een eenduidig geluid vanuit de overheid. Nu is op het gebied van 
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natuurbeheer zeer tegenstrijdige regelgeving. Biologisch zal in haar eigen context geplaatst 
dienen te worden en daarbij niet (direct en indirect) worden geconfronteerd met systeem 
ondermijnende (financiële) prikkels en regelgeving op veelal enkelvoudige ‘one issue' 
oplossingen. (Brancheorganisatie) 

- vraag 1: In de Noordzee is plenty ruimte om biologische zeevruchten te kweken. Het is de 
overheid die hiervoor ruimte maakt. Omdat kweek van zeevruchten de biodiversiteit ter 
plaatse versterkt met spontane groei van schelpdierriffen - is het aan de overheid 
daarvoor een goede locatie beschikbaar te stellen waarbij natuur en economie zijn 
gediend (Brancheorganisatie) 

- vraag 2: De Rijksoverheid  als eigenaar en als vergunning verlener (Brancheorganisatie) 
- vraag 3: projectleider nationale aanpak biologische voedsel: Bernard :) 

(Brancheorganisatie) 
 

Thema 8:  Onderzoek t.b.v. biologische landbouw   [4 vragen] 

· TOELICHTING: Biologische landbouw is een vorm van duurzame landbouw, maar er is nog 
ruimte voor verbetering op het gebied van duurzaamheid (zoals op het gebied van 
biodiversiteit, dierenwelzijn/diergezondheid, klimaat, milieu en het sluiten van kringlopen). Die 
ruimte verschilt per sector. 
 

· VRAAG 1: Welke duurzaamheidsvraagstukken behoeven volgens jou (nader) onderzoek om de 
biologische landbouwsectoren duurzaam door te ontwikkelen? 
 

- kans op misoogst en risico calculatie daarbij (Boer (niet biologisch of in omschakeling)) 
- Integraal duurzame benadering biologische veehouderij: onderzoek naar trade-offs 

tussen dierenwelzijn, milieu, efficientie (denk bijvoorbeeld aan buitenuitloop pluimvee, 
tragere groei biologische kippen) - koers naar win win oplossingen (Onderzoek, kennis en 
advies) 

- Gaat inderdaad om het hele pakket: Integraal duurzaam (Onderzoek, kennis en advies) 
- Eens (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Teelt de grond uit (Overheid) 
- Aanvullende duurzame meststoffen, aanvullend op organische mest. Groene middelen 

toelaten die ook in biologische landbouw passen. Robotisering voor bestrijden van onkruid. 
Emissies verlagen in bio veehouderij. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Aanpak emissies vanuit bio veehouderij is hard nodig voor een geloofwaardig 
verhaal/imago (milieuvriendelijk) (Onderzoek, kennis en advies) 

- Ik denk dat er wellicht beter inzicht moet komen over mogelijke opbrengstderving 
gedurende de transitie naar biologische landbouw en naar manieren waarop die dip in 
productie kan worden beperkt en gemiste biopremies en extra kosten (kennis, 
bedrijfsvoering en certificering) op een betere manier verdeeld kan worden in de keten 
(omschakelsubsidie). (Onderzoek, kennis en advies) 

- Vanuit integrale duurzaamheid gezien is biologische landbouw helemaal niet logisch. Het 
gaat fout op het moment dat biologisch gezien wordt als synoniem voor duurzaamheid. Dat 
(politieke) frame moet eerst worden ontmaskerd. Tot dat moment blijft het symboolpolitiek 
en duurzaamheid voor de Bühne. Als je écht stappen wil zetten moet je af van 
grondgebonden teelt. Maar dat past niet in het romantische plaatje van enkele politieke 
kleuren en NGO's. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Duurzaamheid en Biologisch vergen 2 totaal verschillende benaderingen. Dit moet je los 
van elkaar zien maar heeft wel raakvlakken als het gaat om ruimte voor teelt (Ketenpartij 
(zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Eens (Boer (biologisch)) 
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- Alle duurzaamheidsvraagstukken hebben we meer kennis over nodig, van 
biodiversiteitsverlies, overbemesting, vergiftiging en erosie. Vooral om BIO 2.0 te kunnen 
ontwikkelen. (Boer (biologisch)) 

- eens (Financier) 
- - verplaatst - (Overheid) 
- Interactie met andere opgaven, zoals klimaat, emissies, water, biodiversiteit. Bijvoorbeeld 

meer mechanische onkruidbestrijding is strijdig met meer grondbroedende akkervogels. 
Faciliteer onderzoek naar oplossingen daarvoor. (Onderzoek, kennis en advies) 

- Prijsdruk zorgt ook in bio voor versmalling van het bouwplan, terwijl biodiversiteit juist om 
meer gewasdiversiteit vraagt. Investeer in gewasonderzoek juist in de kleinere, minder 
rendabele en voor marktpartijen wellicht nu nog minder interessante gewassen om te 
voorkomen dat bio over 10 jaar ook nog maar 3 of 4 gewassen teelt. (Onderzoek, kennis en 
advies) 

- Er lijkt er sprake te zijn van marktfalen als bedrijven overstappen naar businessmodellen die 
gebaseerd zijn op biologische landbouw. De afzetmarkt en de vraag naar voedselproducten 
uit biologische landbouw zijn te klein voor eerlijke concurrentie met het reguliere segment. 
In het bijzonder wordt de import van goedkope grondstoffen genoemd. Dit belemmert het 
tot stand komen van een grote markt voor biologische landbouw. Als er daadwerkelijk 
marktfalen is, zou dat overheidsingrijpen op de markt rechtvaardigen om zo een transitie 
naar biologische landbouw te versnellen. Een groter onderzoek naar marktfalen in 
biologische landbouw en handelingsperspectief voor de overheid is nodig. (NGO) 

- Eens. Marktfalen ontstaat ook omdat we te maken hebben met Europese wetgeving maar 
nationale controle. Ik vind dat de controlerende instanties in NL extreem bureaucratisch 
zijn. (Financier) 

- Voor conventionele landbouw is veel onderzoek gedaan naar het selecteren van gewassen 
met hogere opbrengst (en gebruik van veel meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen). 
Dit zou ook in de biologische landbouw kunnen gebeuren maar dan met het oog op 
duurzaamheid, klimaatsbestendigheid en verminderd gebruik van input. Verder is het 
belangrijk om meer onderzoek te doen naar welke methodes in biologische landbouw 
kunnen helpen om het Nederlandse landschap, bodem en biodiversiteit te herstellen. 
(Consument) 

- Vooral samenhangende systeemgerichte onderzoeken. Het gaat hier om de vraag wat hier 
de kracht van is (op alle fronten), de onderbouwing/borging en de (juridische) in rekening. 
(Brancheorganisatie) 

- Onderzoek naar de haalbaarheid en impact van lagere prijzen voor biologische producten 
dan van niet-biologische producten door accijnzen op niet biologische producten (zie 
sustainabilism.eu) (NGO) 
 

· VRAAG 2: Welke andere onderwerpen dienen nader onderzocht te worden om de consumptie 
en productie van biologische producten te vergroten? 
 

- misoogst risico, volksgezondheids risicos (Boer (niet biologisch of in omschakeling)) 
- Marktonderzoek: wat zou consumenten ertoe brengen om meer biologische te kopen? 

Wat zijn de belangrijkste aspecten (prijs, kwaliteit, gezondheid, duurzaamheid, 
dierenwelzijn) (Onderzoek, kennis en advies) 

- Bovenstaande en aangevuld met dit onderzoek op de winkelvloer, optimale schapinrichting, 
pricing, vervanging van producten door bioproducten. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Het vermijden van residu in biologisch product. We weten dat in de bodem van 
omgeschakelde percelen nog heel lang restanten van chemische middelen kunnen 
achterblijven, en zelfs via stalmest nog worden toegevoegd. En dat die ook in de geoogste 



  
 

73 

 

producten terug te vinden zijn. Uiteraard in veel lagere concentraties als gangbaar, maar dat 
gaat als detail verloren in publiciteit. Ik vind dit een achilleshiel, want ketenpartijen, 
consumentenorganisaties en journalisten kunnen ze ook vinden en publiek maken. Ik denk 
daarom dat er onderzoek moet komen om te leren hoe we kunnen voorkomen dat er residu 
in eindproduct aanwezig is. (Boer (biologisch)) 

- Eens (Onderzoek, kennis en advies) 
- Ook eens met bovenstaande reactie, dit kan zeker problemen opleveren (Onderzoek, 

kennis en advies) 
- Deze vraag is vooringenomen. Ga eerst een stap terug, stel jezelf de vraag of bio logisch is, 

onderzoek dat eens eerlijk en stel dan nogmaals deze vraag. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- De invloed van biologische producten op een gezondere levensstijl en de besparing op 
andere maatschappelijke kosten. (Onderzoek, kennis en advies) 

- Europese  afstemming in gelijke teelt voor elk land in de EEG. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Ik denk dat dit voor alle partijen in de keten maatwerk is. Voor bijvoorbeeld de consument 
meer ingaan op wat bio voor hen oplevert (landschap, maatschappelijke opgaven ingevuld, 
gezondheid), voor retail meer marktonderzoek en voor boeren meer inzicht in productie in 
relatie tot efficiëntie. (Boer (biologisch)) 

- Combinatie van gezonder/duurzamer voedingspatroon met biologische producten t.a.v. 
gezondheid. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Meer praktijkkennis voor de BIO-teelt van vaste planten en bomen is ook nodig! (Boer 
(biologisch)) 

- Biologische landbouw hoeft geen doel op zich zelf te zijn. Maar wel behoud van ons 
natuurlijk kapitaal en gezonder voedsel. (Onderzoek, kennis en advies) 

- -verplaatst - (Overheid) 
- Transitieonderzoek. Hoe bereiken we de consument, zodat deze zich verbonden voelt bij het 

biologisch systeem en zich hier duurzaam aan conformeert. (Brancheorganisatie) 
- Onderzoek naar de haalbaarheid en impact van lagere prijzen voor biologische producten 

dan van niet-biologische producten door accijnzen op niet biologische producten (zie 
sustainabilism.eu) (NGO) 

- Sterke sector en volledige keten zodat het minder afhankelijk is/wordt van (ontheffingen 
voor) gangbaar materiaal. (Certificering en toezicht) 
 

· VRAAG 3: Hoe kan de biologische sector beter toegang krijgen tot onderzoek en kennis in 
relatie tot duurzame productie en consumptie? 
 

- Meer bij elkaar over de vloer komen; biodynamische boeren kennen vaak al een onderling 
systeem van elkaars bedrijf beter leren begrijpen en aan uitwisseling doen. minder als 
concurrent denken, meer in samenwerking. als we omhoog moeten naar 25% dan hebben 
we toch gewoon iedereen nodig? (Verkoper (zoals supermarkt, speciaalzaak, horeca, 
catering, slagerij)) 

- Dit merk ik ook bij bio-boeren (misschien nog te veel per sector), maar het praten en 
uitwisselen van ideeën is erg waardevol! Samen weet je meer dan één. (Boer (biologisch)) 

- Eens, het collegiale toetsingsysteem van Demeter is erg interessant en waardevol 
(Onderzoek, kennis en advies) 

- subusidie (Boer (niet biologisch of in omschakeling)) 
- Samenwerking tussen kennisinstellingen en de praktijk, praktijkonderzoek in het veld, 

samen optrekken met andere voorlopers (tussensegment tussen gangbaar en biologisch), 
link met initiatieven kringlooplandbouw (Onderzoek, kennis en advies) 
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- Zorgen dat er voldoende budget is, specifiek gericht op onderzoek binnen de 
landbouwsystemen van de biologische sector. En niet bio laten meekijken bij regulier 
onderzoek of denken dat je bio-onderzoek kunt doen onder reguliere omstandigheden. Als 
we bio naar 10% willen brengen, ook 10% van het onderzoeksbudget naar biologisch 
onderzoek. En de reguliere sector daarvan laten leren! (uitgangspunt van de vraag is dus 
verkeerd) (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Eens (Onderzoek, kennis en advies) 
- Er is al heel veel kennis in de markt en/of teelt. Bundel deze tot een goed handboek en 

je hebt materiaal op elk segment. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Tijd en geld vrijmaken vanuit ministerie. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Specifieke onderzoekstakken oprichten en/of meer voeden (WUR, HAS etc.) (Onderzoek, 
kennis en advies) 

- Expliciete taak geven aan WUR, HAS om BIO te versterken. Meer steun aan Louis Bolk. (Boer 
(biologisch)) 

- De huidige kennis en onderzoeksinstituten komen voort uit een verleden dat met de 
behoefte van nu te veel conflicteert. Gebruik van deze instituten zal niet tot het beoogde 
resultaat leiden. Er dient een veel bredere duurzaamheid denken en daarop gebaseerde 
kennis bij deze instituten  te worden bewerkstelligd. (Onderzoek, kennis en advies) 

- Zorg dat in alle onderzoeksprogramma's, onderzoekscalls en financieringsinstrumenten 
daarvoor 'biologisch' expliciet wordt benoemd, en waar nodig, reserveer geld voor 
onderzoek specifiek gericht op bio. Om te voorkomen dat bio ondersneeuwt in 
onderzoekspartijen en onderzoeksbelangen gericht op gangbaar. (Onderzoek, kennis en 
advies) 

- Het aantal onafhankelijke partijen die kennis aanbiedt over biologische landbouw is beperkt. 
Veel kennisaanbieders zijn gekleurd door een eigen visie op biologische landbouw. De 
overheid zij kunnen bijdragen aan een meer pluriform landschap van partijen die kennis 
dissemineren over duurzame en/of biologische landbouw. (NGO) 

- Het opzetten/ondersteunen van organisaties als Wij.Land en Dapper Texel en/of farmer field 
schools die boeren die willen kunnen helpen met het krijgen van de benodigde kennis, 
connectie met consumenten en begeleiding en die een plek kunnen vormen waar boeren 
samen kunnen komen om hun kennis en ervaring te delen (Consument) 

- Zoveel mogelijk met en via een ketenbrede samenwerking(organisatie). (Brancheorganisatie) 
- Wanneer biologische producten goedkoper zijn dan niet-biologische producten door 

accijnzen op niet-biologische producten worden alle boeren biologisch. Dan zal er alleen nog 
maar onderzoek nodig zijn voor biologische productie: 100% onderzoek naar biologische 
productie, zowel door commerciële bedrijven als door overheidsinstituten en universiteiten. 
Wanneer alle R&D budget ingezet wordt op biologische productie, dan zal blijken dat het 
mogelijk is om biologisch meer en beter  te produceren op een eenvoudiger wijze. Door de 
dan hogere biologische productie zal de noodzaak om hogere accijnzen te zetten op niet-
biologisch enigszins verdwijnen dus zullen consumenten relatief minder hoeven te betalen 
voor biologisch. (NGO) 
 

· VRAAG 4: Hoe kan de biologische sector bijdragen aan het versnellen van onderzoek naar 
vraagstukken rondom biologische productie en consumptie? 
 

- niet (Boer (niet biologisch of in omschakeling)) 
- Meedoen in participatief onderzoek, PPS projecten met universiteiten en bedrijfsleven, EU 

Core Organic calls benutten, Europese projecten (zoals nu bijvoorbeeld www.ppilow.eu). 
(Onderzoek, kennis en advies) 
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- Zeker relevant! Maar als boer wil ik niet alleen maar dienen om anderen kennis te laten 
vergaren en dit enkel in een rapport teruglezen of dat de grotere (onderzoeks)jongens 
ermee vandoorgaan. Ik vind een passende vergoeding wel op z'n plaats. (Boer 
(biologisch)) 

- Zoals bovenstaande schrijver aangeeft, aangevuld met specifiek budget voor biologisch 
onderzoek, want veelal zijn de partijen te klein om zelf een groot onderzoek te cofinancieren 
of te trekken. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- specifiek additioneel budget is nodig, omdat de omvang van de sector te klein is om zelf 
goed onderzoek op te zetten of mee te financieren. (Onderzoek, kennis en advies) 

- De biologische sector kan de groei bevorderen door de verbinding aan te gaan met 
onderzoek en onderwijs. Binnen het HBO zijn er bv lectoren om de kennisuitwisseling  tussen 
het beroepenveld en het onderwijs te waarborgen. Momenteel is er geen enkel lectoraat dat 
zich expliciet  richt op de biologische landbouw maar veel lectoren richten zich op andere 
dingen die daar aan raken zoals biodiversiteit, cirulaire/natuur inclusieve landbouw. 
Historisch gezien had met name de biologische landbouw een soort van kraamkamerfunctie 
richting het ontwikkelen van kennis en productie technieken die zich richten op duurzaam 
bodembeheer, sluiten van kringlopen en verhogen van biodiversiteit.  De afgelopen jaren 
komt ook bij de gangbare sector mede ook dmv overheidsmaatregelen veel meer nadruk te 
liggen op duurzaamheids  aspecten en kunnen gangbare boeren profijt trekken uit kennis en 
ervaring opgedaan door biologische boeren.   Maar binnen ons eigen onderwijsinstituut 
merk ik dat een HBO opleiding voor biologische landbouw moeilijk van de grond komt. Dit 
komt mede omdat er geen lectoraat zich specifiek richt op de biologische sector en dat 
lokale bioboeren er moeite mee hebben om effectief kennis te verzamelen en te bundelen. 
Hierbij zou de overheid of biologisch sector wellicht een rol kunnen spelen door de 
aanstelling van een lectoraat te agenderen. Dit lectoraat zou als doelstelling zou hebben om 
als boegbeeld voor de biolandbouw te fungeren en om om samen met belanghebbende 
zowel zichtbaarheid als kennisbundeling te bevorderen. Hierdoor wordt zowel de groei van  
onderwijs (instroom van studenten), maatschappelijk bewustzijn  en innovatie  de groei van 
de sector bevorderd. Andere voorbeelden zijn het opzetten van centers of excellence waar 
kennis en innovatie en training samen komen. (Onderzoek, kennis en advies) 

- Door meer kennis te ontwikkelen over keten-innovatie en volhoudbaarheid en deze op de 
juiste wijze in de biologische ketens in te zetten. (Onderzoek, kennis en advies) 

- Door te beginnen met wat is de doelstelling. Markt vergroten naar 25% aandeel klinkt 
mooi maar wanneer wil je beginnen. Onteigenen van grond duurt jaren. Ruimte om te 
telen zul je moeten creëren. Diverse andere problemen als stikstof en bouwen spelen ook 
een grote rol. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Medewerking verlenen.  Gezamenlijk onderzoeksonderwerpen naar voren brengen (centraal 
sturen) (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Voor de akkerbouw voert BO Akkerbouw een groot programma Onderzoek en Innovatie uit 
en haalt daarbij geld op bij alle boeren - ook de biologische akkerbouwers. Het uitgevoerde 
onderzoek heeft meestal betrekking op de gehele akkerbouw, incl. biologische teelt. Als er 
meer onderzoek nodig is, dan zou het verstandig zijn om daarbij dit bestaande instrument 
verder te benutten. (Brancheorganisatie) 

- Voor- en nadelen opstellen, Q&A, factsheet, bijeenkomsten (Onderzoek, kennis en advies) 
- De biologische sector zit in de Topsectoren (en in de TKI's). Daar worden jaarlijks de 

budgetten toegewezen aan onderzoeksprojecten. De biologische keten zou eens kunnen 
nadenken over collectieve financiering van dat onderzoek. Kijk eens naar de 
onderzoekscoöperaties in de glastuinbouw, naar de BO akkerbouw of naar het 
onderzoeksprogramma van de POV. Ieder op zijn eigen manier, maar het brengt de zaak 
wwel in beweging. Hier ligt een uitdaging voor Bionext. (Brancheorganisatie) 
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- DE biologische boer is ook een onderzoeker. Erken dat en faciliteer dat met additionele 
budgetten voor participatie van boeren in onderzoeksprojecten, bijvoorbeeld bovenop EU 
geld. (Onderzoek, kennis en advies) 

- Eens! (Consument) 
- Door als gehele biologische keten (van boer tot en met consument) samen te werken met als 

doel een verantwoorde vraaggestuurde groei van de Nederlandse biologische landbouw. 
Door alle partijen binnen de biologische keten hierbij te versterken, zullen ook alle partijen 
hierin willen investeren. (Brancheorganisatie) 

- vraag 2: Het is nodig een verdieping te maken in consumentengedrag: wat triggert de 
consument biologische producten te kopen en wat weerhoudt de consument biologisch 
te kopen. (Brancheorganisatie) 

- vraag 3Sinds de privatisering van het onderzoek moet dit betaald en dat blijkt duur. 
Het gaat om onderzoeksvraagstukken waarvan meerdere bedrijven profijt hebben. 
Het zou helpen wanneer de overheid onderzoekers beschikbaar stelt om niet. 
(Brancheorganisatie) 

- vraag 4Het zou helpen wanneer de overheid onderzoekers beschikbaar stelt om 
niet. (Brancheorganisatie) 
 

Thema 9:  Biologische productie en consumptie in het onderwijs   [4 vragen] 

· TOELICHTING: Geconstateerd is dat in het groene en food-onderwijs nog weinig aandacht is 
voor duurzaamheid en biologische landbouw. Dit betekent dat studenten en leerlingen hier 
weinig kennis over meekrijgen. In de markt zien we tegelijkertijd dat er wel door partijen 
wordt geconcurreerd op duurzaamheid en dat er kansen zijn voor het vermarkten van 
duurzaamheid (denk aan de groei van producten met topkeurmerken). 
 

· VRAAG 1: Wat is volgens u de reden dat er nog weinig aandacht is voor biologische productie 
en consumptie in het groene en food-onderwijs? 
 

- Omdat NL'ers helaas de noodzaak van omschakelen naar meer biologisch nog niet inzien. Als 
je met je rug naar de muur staat wordt 't pas gevoeld. Ik denk dat heel veel mensen in NL 
zich niet realiseren dat voor een dubbeltje op de eerste rang zitten (het goedkoopst 
mogelijke voedsel) niet langer houdbaar is. (Verkoper (zoals supermarkt, speciaalzaak, 
horeca, catering, slagerij)) 

- macht van de gangbare landbouw en bioboeren waren te druk met zichzelf (Boer 
(biologisch)) 

- Slechts een klein deel van de docenten ziet er wat in, en ze vinden in de klas nog te weinig 
studenten met interesse. Het zou dus een vast onderdeel van alle vakken moeten worden: 
hoe wordt dit in biologische landbouw gedaan/opgelost. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Juist de overeenkomsten en verschillen tussen deze sectoren zijn heel interessant. Het is 
niet de bedoeling om jonge boeren te bekeren of te overtuigen, maar vooral inzicht te 
geven in hoe het (anders) kan. (Boer (biologisch)) 

- eens, de docenten zijn 'conservatief' opgeleid en hebben vaak een partner/ familie met 
regulier boerenbedrijf. Studenten voelen zich hierdoor niet gesteund als ze biologisch 
willen gaan onderzoeken. (Boer (biologisch)) 

- Neem kleine succesjes waar op basis van het feit dat jongeren, meer dan in onze tijd, de 
noodzaak voor verandering zelf waarnemen. Door ze vervolgens te betrekken wat zij zelf 
kunnen betekenen in een gewenste verandering en er ontstaat een beweging.  Kleine 
groepjes betekend kleine bewegingen, grote groepen betekenden grote bewegingen. In het 
basisonderwijs (biologische) voeding meer te integreren in het dagelijkse programma zal een 
geweldige beweging veroorzaken (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 



  
 

77 

 

- Aandacht voor food en productie is sowieso laag in onderwijs. Daarnaast ook veel fake en 
verouderde informatie. er is dringend behoefte aan feitelijk juiste onderwijsmaterialen over 
nut en noodzaak van transparant, gezond en betaalbaar voedsel. (Brancheorganisatie) 

- Als docent bij een aantal kennisinstituten denk ik dat vanuit een historisch perspectief de 
grote producenten (Friesland campina  etc). best veel in de melk te brokkelen hadden 
mbt sturing en structureren van onderzoek en onderwijs. Bij de WUR was dat jarenlang 
bepalend  er waren kleine clubjes van anderdenkende die welwillend werden getolereerd 
maar het was met name onderzoeksinstituten zoals het LBI die het hardst aan de weg 
timmerde samen met innovatieve ondernemers om kennis en ontwikkeling van de 
biosector te bevorderen.  Ik denk dat als je naar beleidsinstrumenten kijkt dat er naast 
financiele de institionele aspecten essentieel zijn. bewustzijn en kennis is iets waar in 
geinvesteerd moet worden: dat begint op de kleuterschool en gaat een leven lang door 
en ook in het onderwijs zijn de investering in het algemeen en mbt biologische landbouw 
beperkt geweest. Het zelfde geldt voor onderzoek. Als we kijken naar corona is dat 
behalve een maatschappelijke ramp ook een technologische succes story geweest: als er 
maatschappelijk een breed commitment is om iets voor elkaar te krijgen en er voldoende 
middelen ter beschikking komen kan iets opeens in 2 jaar wat normaal tien keer zo lang 
duurt. Onderwijs  toegespitst op biologische landbouw  vertoont nog steeds veel 
kinderziektes. Er is een zeer populaire praktijkopleiding op MBO niveau, op HBO niveau is 
er  weinig of niets en op universiteitsniveau was het jarenlang een zorgenkindje. Als we 
kijken naar het algemene curricula zijn vele HBO opleidingen gedateert en ligt de focus op 
specialisatie ipv systeem denken en zijn studenten niet voldoende voorbereid om 
toekomstige transities (klimaatneutraal, natuurinclusief,  en circulair) effectief vorm te 
geven. Onderwerpen worden ingebracht in het curriculum maar onderwijsvormen en 
structuren sluiten nog steeds niet aan bij kennisvragen, maatschappelijke ambities en 
overheidsagenda's . De perceptie van landbouw is veelal negatief, de doelgroep van 
toekomstboeren krimpt snel. Voor havisten en mensen uit het VWO liggen er zeker 
kansen om een actieve rol te spelen bij het transitie proces maar de werving en 
bewustwording blijft een issue waar niet voldoende aandacht aan wordt besteed bij de 
meeste instituten. De WUR pakt dat opzich wel aardig goed aan maar bij het HBO is het 
imago nog steeds niet bijgesteld en opleidingen vaak niet toekomst bestendig. 
(Onderzoek, kennis en advies) 

- Groen en food is Productie en consumeren geworden. We lopen niet meer over het land en 
voelen de grond niet meer maar we rijden over het land en zien het als productiemiddel. We 
hebben steeds minder een overal aan en steeds meer een stropdas voor. Docenten, 
bestuurders en studenten van groen en food onderwijs moeten terug naar de basis en van 
daaruit snappen dat biologische landbouw de meest duurzame manier is. Zij vormen de 
volgende generatie. (Onderzoek, kennis en advies) 

- Bio is heeft heel lang een oubollig karakter gehad en was iets voor de geiten wollen 
sokken figuur. Dit imago achtervolgt ons nog steeds. Willen we het belang van Bio en 
eventueel hier duurzaamheid in meenemen zal er opleidingsblokken op scholen moeten 
komen. En een imago verbetering dat Bio sexy en hot is. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- 1. de echte landbouw-opleidingen (primaire opleidingen) zijn binnen het groen 
beroepsonderwijs (MBO en HBO) relatief klein. Daardoor zijn ze kwetsbaar: op steeds 
minder locaties, verzorgd door kleine docent-groepen, met vaak wat oudere docenten met 
een achtergrond in de gangbare landbouw van een tijdje terug. Eigen productie van 
lesmateriaal is heel beperkt, waardoor innovaties traag worden gevolgd. Samenwerking 
hierbij wordt sinds 2015 nog maar beperkt door de rijksoverheid ondersteund (o.m. 
wegvallen centrale leermiddelenproductie). (Onderwijs) 
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- 3. deelnemers MBO en studenten HBO staan vaak afwerend tegenover biologisch e.d.. Zij 
voelen dit als bedreigend. Deelnemers/studenten zijn vaak conservatiever dan hun ouders 
en docenten. In het onderwijs wordt gesignaleerd dat de openheid die de afgelopen jaren 
begon te ontstaan sinds de grote trekker-protesten weer is omgeslagen. 
Deelnemers/studenten maken zich zorgen over hun toekomstige positie in de agrarische 
sector en verzetten zich tegen 'stadse bedreigingen'. (Onderwijs) 

- 2. vooral de MBO-opleidingen hebben zich erg afhankelijk gemaakt van 
beroepspraktijkvorming (stages, leren op het bedrijf). 95% van de bedrijven is gangbaar. 
Introduceren nvan innovaties wordt daarmee erg afhankelijk van wat de deelnemers op het 
BPV-bedrijf aantreffen. Voor technische innovaties gaat dat goed, voor innovatieve 
bedrijfssystemen (natuurinclusief, biologisch enz.) is dit kwetsbaar. Het theoretisch niveau is 
vaak laag. Deelnemers worden geacht dit niet aan te kunnen. Onder de vlag 'ontdekkend 
leren'  wordt veel afhankelijk gemaakt van wat deelnemers zelf aantreffen, o.m. in de stage. 
Systematisch reflecteren op vereisten in de toekomst komt zo onder druk. (Onderwijs) 

- Vooral de MBO-opleidingen hebben zich erg afhankelijk gemaakt van 
beroepspraktijkvorming (stages, leren op het bedrijf). 95% van de bedrijven is gangbaar. 
Introduceren nvan innovaties wordt daarmee erg afhankelijk van wat de deelnemers op het 
BPV-bedrijf aantreffen. Voor technische innovaties gaat dat goed, voor innovatieve 
bedrijfssystemen (natuurinclusief, biologisch enz.) is dit kwetsbaar. Het theoretisch niveau is 
vaak laag. Deelnemers worden geacht dit niet aan te kunnen. Onder de vlag 'ontdekkend 
leren'  wordt veel afhankelijk gemaakt van wat deelnemers zelf aantreffen, o.m. in de stage. 
Systematisch reflecteren op vereisten in de toekomst komt zo onder druk. (Onderwijs) 

- Biologisch heeft nog een te slecht imago Aanbod van lesmateriaal is wellicht laag Te weinig 
aanbod van biologische bedrijven Markt (nog) (te) klein Vanuit verschillende stakeholders 
minder interesse richting biologisch omdat er geen belang is Vanuit huis/ouders hebben 
jongeren wellicht weinig interesse om in biologisch te verdiepen (dient vanuit jongeren zelf 
te komen) (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Het blok gangbare landbouw en  gangbaar Wageningen was jarenlang te sterk en groot en 
intolerant voor andere meningen. Bioboeren waren aan het boeren. De nieuwe generatie 
heeft deels andere wensen en verlangens voor hun toekomst, en nu heeft het 
landbouwonderwijs de boot gemist. MBO zat toch al in het verdomhoekje, bio onderwijs 
helemaal. Jaren lang was Warmonderhof de enige opleiding en niet elke jongere wordt 
vrolijk van het antroposofisch gedachtengoed.  Het is goed als andere MBO's nu het licht 
zien, maar beetje laat, onderwijs loopt altijd achter, dus normaal. Maar dan nu ook  volle 
kracht vooruit en geld er bij voor ontwikkelen goed lesmateriaal. Bio is een mindset, zo leren 
kijken is voor elke boer winst. (Boer (biologisch)) 

- Ik herken me niet in de vraagstelling dat er weinig aandacht is voor biologische productie. 
Aeres Warmonderhof loopt zeer goed en is een echt een hotspot voor de biologische sector. 
Ik zou vooral aansluiten bij deze hotspot. Een mooi instrument daarvoor is CIV Groen, waarin 
bedrijfsleven, overheid, onderzoek en onderwijs samenwerken. CIV Groen heeft een 
uitstekende infrastructuur, waar nieuwe initiatieven bij kunnen aansluiten. 
(Brancheorganisatie) 

- Gebrek aan inzicht en kennis. Maar ook angst voor verlies van baan en aanzien. Sponsoring 
en lobby vooral vanuit de grote belanghebbenden uit het gangbare circuit. (Onderzoek, 
kennis en advies) 

- De inhoud van het onderwijs (dat geldt in de hele breedte) loopt achter bij de 
maatschappelijke ontwikkelingen. Achter de gangbare landbouw zit een sterke lobby met 
bedrijven die veel geld verdienen aan inputs als kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen, 
mest etc. Het zou niet zo moeten zijn dat dit soort bedrijven invloed heeft op de inhoud van 
onderwijs, zie de campus van bijvoorbeeld Wageningen Universiteit en de commissariaten 
van Louise Fresco. Een voorbeeld met de introductie van een minor biologische landbouw bij 
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Aeres Hogeschool laat zien dat dit geen kans krijgt om een vast onderdeel van het curriculum 
te worden. Waardoor het inmiddels weer is verdwenen. (Onderzoek, kennis en advies) 

- Via online platform BioAcademy is leeraanbod beschikbaar voor boeren, ondernemers, 
winkeliers en medewerkers en anderen die willen leren over biologische landbouw en 
voeding of zich willen doorontwikkelen. Dit is het leeraanbod dat te volgen is bij organisaties 
als Louis Bolk Instituut, Land&Co, Biologisch Netwerk, Warmonderhof Trainingen, 
Kraaybeekerhof, Naturim en vele, vele anderen. In deze opleidingen wordt duidelijk is dat 
veel jonge boeren die een bedrijf willen starten of overnemen zich breed willen oriënteren 
op de ontwikkelmogelijkheden die er zijn voor hun bedrijf en wat bij hen past als 
ondernemer. Het is ook duidelijk dat de huidige agrarische opleidingen dit nu niet of 
onvoldoende bieden om hier inhoudelijk kennis over op te doen. (Onderzoek, kennis en 
advies) 

- Na de Tweede Wereldoorlog moest er een sterkte voedselproductie op gang worden 
gebracht. Dit deed men toen van overheidswege onder meer door het opzetten van een 
OVO driehoek (Onderzoek, Voorlichting en Onderwijs). Mogelijk kan dat nu weer maar dan 
met als doel behoud van het natuurlijk kapitaal en gezonde voeding die een preventieve 
werking heeft op gebruik (kosten) van de gezondheidszorg. (Onderzoek, kennis en advies) 

- Omdat de reguliere sector, industrie en boeren,  teveel de dienst uitmaakt in het onderzoek 
en onderwijs. Er is nu een bio onderwijs instelling de Warmonderhof. LTO is veel te veel 
onder invloed van de voer- en zuivelindustrie, erfbetreders, banken. Er zou een 
onafhankelijke bio landbouwvoorlichting moeten komen zo als in 1990 DLV biologische 
landbouw. (Boer (biologisch)) 

- Is dat echt zo? De overheid stelt de curricula voor het onderwijs vast (die 
verantwoordelijkheid heeft LNV overgedragen aan OCW). Momenteel wordt het gehele 
kwalificatiedossier voor het groene (mbo) onderwijs herzien. De biologische sector is daarbij 
betrokken. (Brancheorganisatie) 

- sector wel betrokken maar als relatief kleine speler minder power. Dus extra inzet vanuit 
Rijk nodig om dit belang op kaart te houden en te versterken. Niet alleen biologisch maar 
ook bijvoorbeeld natuurinclusiever boeren, agroforestry etc. Alle duurzamere vormen van 
landbouw (Overheid) 

- Graag een feitelijke onderbouwing van deze stelling. Natuurlijk, het kan altijd beter, maar ik 
zou graag de reactie van het onderwijs zelf willen horen. (Brancheorganisatie) 

- Er wordt teveel politiek en emotioneel over dit onderwerp gepraat. De rationele benadering 
met alle aspecten worden te weinig belicht. Ook in de biologische landbouw wordt gebruik 
gemaakt van gewasbescherming en heb je last van ziekten en plagen. Het totaal plaatje moet 
duidelijk zijn (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Vaak wordt lovend gesproken over de efficiënte productie in NL. Er wordt beweerd: "Als wij 
het niet doen, doen andere landen het meer vervuilend." Daarbij wordt voorbij gegaan aan 
het feit dat we in NL de grenzen van bodem, lucht en water overschrijden. (Financier) 

- Het aandeel biologische landbouw is klein, dus er is weinig perspectief voor de studenten. 
Wanneer biologisch voor consumenten goedkoper is dan niet-biologisch worden alle boeren 
biologisch, dan gaat er iets minder geproduceerd worden, dan gaan de prijzen nog verder 
omhoog, dan hebben boeren hele goede inkomens, dan gaan alle opleidingen alleen maar 
biologisch onderwijs geven. (NGO) 

- Omdat dit tot nog toe geen doel op zich was. Dit komt voornamelijk dat de Nederlandse 
overheid zich hierover niet duidelijk heeft uitgesproken. Het blijft telkens bij ongedefinieerde 
duurzaamheidsdoelen in het bestaande landbouwsysteem. Dit zie je terug in het onderwijs. 
Een duidelijk doel met de daarbij nodige investeringsgelden is hierbij noodzakelijk. 
(Brancheorganisatie) 
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· VRAAG 2: Hoe kan volgens u biologische landbouw een volwaardige plaats krijgen in het 
groene en food-onderwijs? 
 

- Mensen uit de biologische landbouw vragen langs te komen op scholen. Kinderen al vroeg 
laten zien dat het absurd is om peultjes uit Kenia in de supermarkt te hebben liggen, 
moestuinonderwijs op serieuze schaal in lager onderwijs. De basis dus op lagere scholen 
zoeken. (Verkoper (zoals supermarkt, speciaalzaak, horeca, catering, slagerij)) 

- Een geweldige ervaring om vanuit de stad, met je klas, een keer op bezoek te gaan bij een 
biologisch bedrijf. Die impact is onuitwisbaar! (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- er zijn al initiatieven en projecten maar nauwelijks docenten met biologische basiskennis 
(Boer (biologisch)) 

- Onderdeel te maken van bestaande inhoudelijke vakken, hoe wordt dit in biologische 
landbouw gedaan of opgelost. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Zie ook het antwoord hierop bij de vorige vraag; zet het naast elkaar en niet tegenover 
elkaar. Leer van beide ideeën en de jonge boer mag hierin zelf de keuze maken wat 
hem/haar het meest aanspreekt/past bij de toekomstige bedrijfsvoering die hij/zij wil 
gaan voeren. (Boer (biologisch)) 

- Er bestaat een ambitie dat rond 2030, 25% van de nederlandse productie biologisch is. Als 
dat de stip op de horizont is dan moet op HBO niveau er bv een SIA programma komen 
waarbij die ambitie duidelijk naar het HBO onderwijs wordt vertaald zodat ook daar een 
inhaalslag plaats vindt zodat er een nieuwe generatie experts en boeren zijn die dat transitie 
proces kunnen ondersteunen. Daarnaast moeten ook marktpartijen zoals Friesland campina 
en AH meer commitment tonen zodat ook de vraag naar biologische/duurzame producten 
blijft groeien en er voor boeren een positief toekomstperspectief ontstaat. Ik denk dus ook 
dat er moet worden geinvesteerd in het positief imago van de landbouw. Boeren beheren 
meer dan de helft van alle grond in Nederland en de meeste hebben veel passie  en kennis  
dus als ze beter betaald worden voor de groene en blauwe diensten en hun producten 
kunnen ze dat op een nog duurzamere manier doen.  Dus de cohesie en maatschappelijk 
waardering en status van de landbouw in het algemeen dient te worden versterkt. Dan 
kiezen wellicht meer jongen mensen om iets in of voor de landbouw te gaan doen. 
(Onderzoek, kennis en advies) 

- Als het onderwijs echt weer begint vanuit de natuur en de samenhang van het ecosysteem 
waarbij we ons realiseren dat wij daar slechts een kwetsbare schakel in zijn. Natuur en 
ecosysteem moet integraal verweven zijn in de wijze waarop we landbouw bedrijven. 
(Onderzoek, kennis en advies) 

- Overheid en brancheorganisaties zullen consequent op het belang hiervan moeten wijzen. 
Omdat de biologische markt nu nog zo klein is vergt aandacht voor biologisch in de 
opleidingen in feite een investering. Scholen moeten het belang van deze investering inzien, 
o.m. gezien doelen Farm to Fork. Verder zullen scholen hierin moeten worden gefaciliteerd. 
Samenwerking om nieuwe ontwikkelingen en toekomstperspectief op te pakken kan veel 
helpen. Dit gebeurt o.m. in het verband van de VIV en CoE. Ontwikkelen van goede lesstof 
die vooruitloopt op gewenste ontwikkelingen is heel belangrijk (maar duur en niet door 
afzonderlijke scholen op te brengen). Brancheorganisaties als Bionext zullen de scholen 
actief moeten benaderen en o.m. actief bereidheid van biologische bedrijven moeten 
stimuleren  om een leeromgeving aan te bieden. (Onderwijs) 

- Sector stelt zich open Biologisch het juiste positieve imago geven Speciaal curriculum: -
Lesmateriaal  -Leraren met de juiste kennis (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- In Scandinavische landen gaan kinderen in gewatteerde pakken naar school en brengen ze 
veel schooltijd buiten door, waar ze ook leren over en met de natuur. Daar wordt de basis 
gelegd voor een gezond leven met goede voeding, frisse buitenlucht, kennis van wat er 
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groeit om ons heen. Als Nederlandse kinderen meer in aanraking komen met voeding, 
natuur, plantengroei etc. zal er ook meer interesse zijn in deze sector te gaan werken en is 
het belangrijk dat op de groene opleidingen er ook meer aandacht komt voor teelttechniek, 
biodiversiteit inzetten voor ziekten en plagen etc. Iedere aankomende boer wordt daar blij 
van. Het biedt uitdaging en geeft voldoening om zelf iets te ontwikkelen en neer te zetten. In 
plaats van schema's te volgen met het toedienen van bestrijdingsmiddelen en de 
opbrengsten van je productie voornamelijk te zien verdwijnen in de winsten van de 
toeleveranciers aan de sector en afnemers van de sector. (Onderzoek, kennis en advies) 

- Urgentie creeren, speciale vakken of proeflessen aanbieden aan agrarische 
onderwijsinstellingen. (Onderzoek, kennis en advies) 

- Vanuit de overheid een onafhankelijke bio landbouwvoorlichting organiseren. Het onderwijs 
verplichten een andere koers te varen. Consumenten voorlichting hoog inzetten zodat de 
vraag toeneemt en de roep om bioboeren toeneemt. (Boer (biologisch)) 

- Door aanhaking van de biologische sector bij de CIV's en CoE's. De deuren staan open! Idem 
wat betreft de invulling van practoraten en lectoraten. (Brancheorganisatie) 

- Het eerlijke en duidelijke verhaal vertellen, maar ook dat systemen van gangbaar en 
biologisch, biologisch dynamisch en andere vormen naast elkaar kunnen bestaan. Alle 
landbouwsystemen zijn goed, maar sommigen zijn beter, of geschikter in bepaalde situaties 
of onder bepaalde omstandigheden. We moeten voorkomen dat biologische landbouw 
gezien wordt als religie en als enige juiste (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Volgens mij kun je veel doen met de kantines van de scholen zelf. Die bepalen voor een deel 
wat de studenten of leerlingen eten, en als je ergens bekend mee wordt dan ga er vanzelf 
anders naar kijken. Bij ons op school is alles vleesvrij - iets anders is er gewoon niet te 
krijgen. Daarmee beïnvloedt je de markt, maar maak je vleesvrij ook normaler (Onderzoek, 
kennis en advies) 

- Ik denk dat het belangrijk is het niet alleen een gespreksonderwerp te maken in groene en 
food-onderwijs, maar landbouw/voedselproductie een vast onderdeel te maken van het 
curriculum op basisscholen en middelbare scholen.Het is van belang dat kinderen weten hoe 
hun eten groeit en waar het vandaan komt. Op bezoek gaan bij boerderijen, iedere school 
een moestuin waar de kinderen in werken en les krijgen over voedsel, etc. (Consument) 

- Door biologische producten voor de consument goedkoper te maken dan niet-biologisch, 
door accijns op niet-biologisch. Dan wordt het hele onderwijs gericht op biologisch. (NGO) 

- Vanuit de overheid een duidelijk doel over de groei van de biologische consumptie en 
productie stellen met daarbij de nodige investeringsgelden voor onderwijs (om dit doel te 
behalen). (Brancheorganisatie) 
 

· VRAAG 3: Wat is ervoor nodig om dit te realiseren? 
 

- groenere schoolpleinen, groenere lunches op scholen, verplicht buitenonderwijs voor een X 
aantal uur per week, boerderijbezoeken in de omgeving van scholen tot vaste uitjes maken, 
kinderen leren 'waar de melk vandaan komt', smaakonderzoekjes initieren, kooklessen. 
(Verkoper (zoals supermarkt, speciaalzaak, horeca, catering, slagerij)) 

- Nederland is tot onze verbazing het "laatste" land in Europa waar geen structureel 
aanbod is voor 'n gezonde (biologische) lunch op de basis scholen. Er is nog veel winst te 
behalen (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Inderdaad! Ik studeer momenteel in Zweden en hier is zoveel meer aanbod van 
gezond en plantaardig eten in de universiteitskantines, zelfs in vergelijking met de 
WUR. Laat me echt afvragen waarom dit in Nederland niet mogelijk is. Op mijn 
middelbare school waren er geen vegetarische opties, moest je vragen of de ham van 
je broodje gezond mocht worden gehaald en at iedereen broodje frikandel of kipcorn. 
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Het is van belang dat scholieren zich meer bewust worden van gezond eten en waar 
hun eten vandaan komt. Er daarbij wel oplettend dat er ook aandacht gegeven wordt 
aan balans in je voedselpatroon en het luisteren naar je lichaam om geen 
eetstoornissen te veroorzaken/versterken (Consument) 

- Ombouwen van bestaande vakken, door de MBO's en HBO's. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Er moet geld komen voor innovatieve onderwijs en trainingprogramma's die in samenspraak 
en afstemming met het beroepenveld (overheid, bedrijfsleven, en dienstverlenende sector) 
worden gestructureerd. We gaan in korte tijd een aantal transities te gemoet en moeten 
gebaseerd daarop een nieuwe generatie profesionals opleiden/omscholen die de juiste skills, 
kennis en insteek hebben om al die transities effectief te ondersteunen (dus op MBO en HBO 
niveau qua uitvoer, advies en/of innovatie transitie experts opgeleid worden). (Onderzoek, 
kennis en advies) 

- Mee eens (Boer (biologisch)) 
- Een paradigma-shift van productiemaximalisatie en oneindige efficiëntie-verbeteringen naar 

goed zorgen voor onszelf, voor onze omgeving en voor onze aarde van waaruit biologische 
productie dan een logisch gevolg is. (Onderzoek, kennis en advies) 

- Duidelijkheid van de kant van de overheid, samenwerking tussen de scholen, bij voorbeeld in 
het kader van de praktijk en expertisecentra (CIV en CoE), gerichte investeringen in nieuw 
lesmateriaal (zodat leren minder afhankelijk wordt van BPV-bedrijven en 'ontdekkend 
leren'), maar vooral veel aandacht voor het agrarisch onderwijs en ondersteunen van het 
belang hiervan. De groene opleidingen zullen steeds minder kunnen drijven op jongens en 
meisjes 'van het bedrijf', de traditionele plattelandsjeugd. Het aantal bedrijven neemt af, 
veel bedrijven hebben geen bedrijfsopvolger, dus er zal steeds meer behoefte zijn aan 
nieuwe instroom van buiten de landbouw, en daarbij zal de toekomstige bedrijfsvorm en -
voering steeds vaker anders zijn dan die van het 'bedrijf thuis' en van het BPV-bedrijf. De 
toekomst van de landbouw (niet alleen de biologische) is ervan afhankelijk dat er 
desondanks voldoende jongeren worden opgeleid en  dat er voldoende animo is om werk en 
carrière in de agrarische sector op te pakken. Het zal heel veel inspanning vergen, en 
gecoördineerde inzet van overheid, belangenorganisaties en scholen om dat voor elkaar te 
krijgen. Consequent uitdragen hoe de toekomstige landbouw eruit zal zien en hoe je daar 
aan vervullend bestaan in kunt vinden moet centraal staan. (Onderwijs) 

- Betrek de hele sector erbij, zij zijn zeker bereid dit te ondersteunen. De overheid dient dit te 
ondersteunen. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Als er beperkte ruimte is voor onderzoek naar biologische landbouw en het vastleggen van 
kennis over innovatie etc. is er ook geen doorstroom van deze kennis naar de opleidingen. 
(Onderzoek, kennis en advies) 

- Gericht aanbod maken van verschillende 'vakken' over biologische landbouw. Ik heb zelf 
recent een gastles over de biologische regelgeving gegeven en dat was een erg leuke 
ervaring. Als we een pool opzetten van gastdocenten met hun eigen expertise, en dit tegen 
geen of lage kosten aanbieden bij onderwijsinstellingen, dan moet er wel meer vraag komen. 
(Onderzoek, kennis en advies) 

- Totale onderwijs vergroenen ook de basisschool. Kantines biologisch in alle scholen, 
overheidsinstellingen, ziekenhuizen. Proefbedrijven biologische landbouw. Voeding en 
voedsel weer hoog op de agenda in het onderwijs. (Boer (biologisch)) 

- accijns op niet-biologische producten, zodat biologisch goedkoper wordt dan niet-biologisch 
(NGO) 

- Vanuit de overheid een duidelijk doel over de groei van de biologische consumptie en groei 
stellen met daarbij de nodige investeringsgelden voor onderwijs (om dit doel te behalen). 
(Brancheorganisatie) 
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· VRAAG 4: Wie zou dit kunnen doen of hierbij kunnen helpen? 
 

- iedereen die zich betrokken voelt bij een verduurzaming van de samenleving, maar er moet 
wel geld voor ter beschikking worden gesteld. (Verkoper (zoals supermarkt, speciaalzaak, 
horeca, catering, slagerij)) 

- De studieleiders die het curriculum maken waarin de leerdoelen van het vak staan. Daar ook 
het begrip voor de biologische methodes in opnemen. De individuele docenten moeten die 
doelen vervolgens in het vak aanbrengen. (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Het concreet vastleggen, hierop monitoren en evalueren is een goede! (Boer (biologisch)) 
- Er is een initiatief opgestart om te komen tot een gezonde lunch op de basisscholen te 

komen. Daarbij kan rekening gehouden worden met diverse lokale behoeftes, eisen, maar 
ook kwaliteitsborging en voldoende efficiency. Zelfs het gebruik van voeding, richting het 
einde van z'n commerciële leven, heeft een plaats. We komen nog niet uit de puzzel voor 
een onafhankelijke financiering! (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Ik denk dat een effectiever samenwerkingsverband tussen de belangrijkste belanghebbende 
het meest belangrijk is. Sommige  commercieele partijen zijn pro-actief en visionair en lopen 
voor de troepen uit, andere kijken de kat uit de boom, voor onderwijsinstellingen en 
overheidsinstituten geld het zelfde. Ik denk dat er innovatie en promotie platforms moeten 
komen die zowel vanuit visie als pragmatisme sturing kunnen geven aan zaken zoals waar 
willen we naar toe, wat is daar voor nodig (qua kennis, training, promotie en subsidies), en 
hoe doen we dat (onderwijsprogramma's, living labs, onderzoek etc)  .  Dus vanuit 
coherentie (de juiste dingen zo goed mogelijk willen doen) cohese bewerkstelligen (samen 
de schouders er onder) en dan een kritische massa van belanghebbende organiseren en dit 
proces faciliteren. Het vraagstuk van de groei van de biologisch landbouw is complex, als het 
makkelijk was of het alleen met marktwerking te doen had , was het alang gebeurd. Er zijn 
instellingen die aan de weg timmeren zoals Bionext maar toch blijkt dat toch nog niet 
voldoende effectief te zijn om de gestelde groeiambities te verwezenlijken. (Onderzoek, 
kennis en advies) 

- Dit kunnen we samen. Door goed met elkaar te praten, van daaruit een duurzame visie te 
ontwikkelen en echt die dingen te doen die goed zijn voor de aarde en voor de toekomstige 
generaties. (Onderzoek, kennis en advies) 

- Een kennis bank met alle disciplines om een goede aanvullende opleiding te schrijven/ 
maken om dit naast de bestaande agrarische opleidingen als aanvullen blok in te brengen. 
(Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar)) 

- De overheid moet voorop gaan. Primair betekent dit: een duidelijk landbouwbeleid dat zich 
niet oriënteert op grenzen (N-plafond enz.) en beperkingen maar op de levensnoodzaak van 
een ecologisch en economisch duurzaam voedselsysteem en dus landbouw. Als dat 
perspectief er is dan zijn de deelnemers/studenten er wel voor te porren en krijgen 
docenten die mee willen gaan in innovatie en toekomstgerichtheid de ruimte. 
Ondersteunen/subsidiëren en faciliteren helpt, maar alleen als dat gebeurt in een uitdagend 
en aantrekkelijk perspectief. (Onderwijs) 

- De gehele sector + overheid + kennisinstellingen (Ketenpartij (zoals 
leverancier/verwerker/handelaar)) 

- Ministerie van Onderwijs. Stel eisen aan de opleidingen. (Boer (biologisch)) 
- Zoals hierboven aangegeven is CIV Groen een belangrijke plek waar er al wordt gewerkt aan 

vernieuwing van het groen onderwijs. Er lijkt nu gesuggereerd te worden dat er iets nieuws 
moet worden gedaan, maar wij zouden adviseren om CIV Groen juist te versterken. 
(Brancheorganisatie) 

- CIV groen versterken prima. Het gaat denk ik om het relatieve belang en met een relatief 
klein segment dat echter maatschappelijk gezien steeds belangrijker wordt vraagt dat om 
extra focus vanuit landelijke overheid (Overheid) 
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- breng het onder in het onderwijs over groene en duurzame omgeving, zoals er nu ook 
aandacht is voor schooltuintjes, voedselbossen, leefomgeving. Des te meer dichterbij de 
eigen leefomgeving iets te zien en te beleven is des te beter, al zijn het maar kleinschalige 
voorbeelden, dan spreekt het veel meer aan. Vergelijk een beetje met kinderboerderij 
van vroeger. IVN traint bijv. train de trainers voor lagere school onderwijs, ook via de 
Floriade aandacht voor gezonde bodems, ik probeer daar zelf ook aan mee te doen 
(Consument) 

- Op het basisonderwijs meer aandacht voor de relatie natuurlijk kapitaal en gezond voedsel. 
Met basisschool kinderen op excursie naar educatieve landbouw waar behoud van natuurlijk 
kapitaal en gezonde voeding passend worden gedoseerd voor doelgroepen. (Onderzoek, 
kennis en advies) 

- Bioacademy (Onderzoek, kennis en advies) 
- Heffing op bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Verbod op giftige bestrijdingsmiddelen. Nul % 

btw op biologische groenten en fruit. Biologisch voedsel overheidskantines, scholen. 
Kantines biologisch aantrekkelijk maken door belasting voordelen te creëren. Elke basis 
school een schooltuin. Voedsel en voeding weer een belangrijke plaats geven in het 
onderwijs, ook het basisonderwijs. Intensieve landbouw en veehouderij belasten voor de 
schade die zij aanrichten  aan het milieu. Bemestingsnormen sterk naar beneden. Bio boeren 
lagere Waterschapslasten laten betalen. Verbod op giftige bestrijdingsmiddelen. Cursussen 
op TV en in media over biologische landbouw net als vroeger Teleac cursussen. (Boer 
(biologisch)) 

- boeren die in de afgelopen 5 jaar zijn omgeschakeld hebben een cruciale rol in het 
enthousiasmeren van jongeren. een verhaal van boer tot boer werkt toch het beste. (Boer 
(biologisch)) 

- Boeren en onderzoekers uitnodigen in het onderwijs om guest lectures/workshops te geven 
of excursies/projecten te organiseren over hoe voedsel wordt geproduceerd! En scholen 
stimuleren hun kantine gezonder & duurzamer te maken. Wie weet kunnen de scholieren 
wel elke maand 1 dag meehelpen op een boerderij? (Consument) 

- De enige die dit kan doen is de overheid. en als boeren net zo slim zijn als de OPEC, dan 
bepleiten ze bij de overheid dat er accijns moet op niet-biologisch, zodat biologisch 100% 
marktaandeel realiseert. Dan gaat er collectief minder geproduceerd worden en daar zijn 
boeren net als de OPEC blij mee want dan gaan de prijzen omhoog net als bij collectief 
minder olie produceren. (NGO) 

- Door een goede samenwerking met en binnen de gehele biologische sector en keten kunnen 
we hier hele grote stappen inzetten. Alleen begint het met een duidelijk doelstelling vanuit 
de overheid met daarbij de nodige investeringsgelden hiervoor. (Brancheorganisatie) 

- Vanuit onze rol als certificeerder en toezichthouder kunnen wij onderwijs ondersteunen 
door uitleg te geven over hoe op de betrouwbaarheid van de sector en het biologische 
aanbod wordt toegezien. (Certificering en toezicht) 

- vraag 1Wie bepalen de Curricula? (Brancheorganisatie) 
- vraag 2 Wie bepalen de Curricula? (Brancheorganisatie) 

- vraag 3 Wie bepalen de Curricula? (Brancheorganisatie) 
- Vraag 4 Bedrijven zijn bereid om lessen te verzorgen en studenten te ontvangen 

en stage te bieden op bedrijf. (Brancheorganisatie) 
 


