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Leeswijzer
Beste lezer van dit verslag,
Voor je ligt het vierde en tevens laatste deelverslag van de online stakeholderconsultatie voor het
Nederlandse actieplan groei biologische productie en consumptie.
In de vierde dialoogronde ‘Verdiepen’ van de consulatie stond de (SMART) concretisering en vertaling
naar actiepunten van een selectie van 13 (hoofd)aandachtspunten uit de derde dialoogronde
‘Voorkeuren’ centraal.
13 (Hoofd)aandachtspunten:
1.

Er moet bij de consument meer kennis en bewustzijn komen over de verschillen tussen biologische en
reguliere landbouw, inclusief de prijs.
2. Het aanbod van biologische producten moet niet alleen groeien bij supermarkten, ook in de horeca,
catering, slagerijen, groenteboeren, bakkers, tuincentra en de online verkochte maaltijdboxen.
3. Alle overheden en semi-overheden moeten in hun kantines meer biologische producten aanbieden om
de vraag naar biologische producten te vergroten.
4. Het is belangrijk/essentieel om het prijsverschil tussen biologische en gangbare producten te verkleinen.
True pricing en btw verlaging zijn twee opties die daarbij interessant zijn en die al veel in de
stakeholderconsulatie zijn genoemd.
Over beide onderwerpen wordt momenteel al veel nagedacht, maar zijn er ook andere opties om het
prijsverschil te verkleinen?
5. Er moet meer samenwerking komen binnen de EU om de biologische sector te doen groeien,
bijvoorbeeld op het gebied van technologische ontwikkeling, productontwikkeling en promotie van
biologische consumptie.
6. Er moet worden ingezet op zowel de nationale als de internationale afzetmarkt voor biologische
producten.
7. De kosten van omschakeling mogen niet alleen voor rekening komen van omschakelende
boeren/tuinders.
8. Alle partijen in een voedselketen moeten met elkaar het commitment aangaan om om te schakelen
naar biologische producten.
9. Voor biologische boeren is het van groot belang dat landbouwgrond niet verdwijnt voor het gebruik
voor zonne(panelen)velden en andere bestemmingen.
10. Alle overheden moeten bij het verpachten van eigen grond een preferente behandeling geven aan
biologische producenten.
11. Er moet meer budget beschikbaar komen specifiek voor biologisch onderzoek en deze sector moet
expliciet worden benoemd in onderzoeksprogramma's en -calls. Veel deelnemers aan de consultatie
wensen dat er meer biologisch onderzoek wordt gedaan. De stakeholderconsulatie heeft al veel ideeën
voor onderzoek opgeleverd o.a. op het gebied van duurzaamheid, de keten en de consument.
We zouden ook graag onderzoeksvragen in beeld willen hebben voor de afzonderlijke biologische
sectoren (plantaardig en dierlijk). Al deze onderzoeksvragen vormen namelijk mogelijke bouwstenen
voor de kennisagenda biologisch die we vanuit LNV willen opstellen.
12. Groene / agrarische opleidingen moeten biologische landbouw meenemen als vast onderdeel van het
curriculum en zich niet alleen oriënteren op gangbare landbouw.

13. Opleidingen in food (MBO en HBO) moeten kennis over biologische landbouw en biologische producten
opnemen als verplicht leerdoel in hun opleiding.
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Per (hoofd)aandachtspunt zijn de volgende vragen beantwoord:
1.
2.
3.
4.

hoe kunnen de 13 (hoofd)aandachtspunten het best gerealiseerd worden
wie kan wat doen
wat is daarvoor nodig en
welke ontwikkelingen en/of factoren kunnen mee- of tegenwerken?

Dit verslag is een weergave van de resulaten en bestaat uit 2 delen. In deel 1 vind je een samenvatting
van de door alle deelnemers voorgestelde actiepunten om de (hoofd)aandachtspunten te kunnen
realiseren. Daarnaast vind je een overzicht van de verschillende stakeholdergroepen die hebben
deelgenomen aan de vierde dialoogronde en de daarbij corresponderende getallen.
Aangezien de gegeven antwoorden op bovenstaande vragen erg divers zijn en sommige voorgestelde
actiepunten meer in detail zijn uitgewerkt dan anderen, zijn in de samenvatting alleen de genoemde
actiepunten opgenomen (antwoord op vraag 1) en niet de nadere uitwerking hiervan (antwoord op
de vragen 2 t/m 4). De antwoorden hierop kun je nalezen in deel 2 van dit verslag.

In deel 2 van het verslag vind je alle gedetailleerde uitwerkingen die door de deelnemers zijn gegeven.
Ik wil je wederom graag bedanken voor je deelname en waardevolle inbreng bij deze stap. Na deze
stap wordt er nog een eindverslag gemaakt van de stakeholderconsultatie en volgt een evaluatie.

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
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.
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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 (hoofd)aandachtspunt
Hieronder vind je per (hoofd)aandachtspunt de samenvatting van de stap verdiepen.
Aandachtspunt 1
Er moet bij de consument meer kennis en bewustzijn komen over de verschillen tussen biologische
en reguliere landbouw, inclusief de prijs.
Voorgestelde actiepunten om dit te realiseren:
1. De bedrijfsrestaurants en catering van overheden, ziekenhuizen etc. moeten geheel
duurzaam zijn, vooral biologisch, vegetarisch en lokaal voedsel. Biologisch in schoolfruit,
kantines en sport kan ook worden gepromoot.
2. Er is inzet nodig op onderwijs over bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit en lokaal en een
seizoensgebonden menu, bijvoorbeeld in een vaste plek in gangbaar georiënteerd agrarisch
onderwijs en binnen medische opleidingen (artsen, diëtisten).
3. Inzet op onderwijs en lesmateriaal/lespakketten voor kinderen is nodig. Bezoeken aan
biologische boerderijen kunnen bijdragen. Begin bij jongeren, en denk ook aan zaken als een
pakket voor biologische moestuintjes.
4. De win-win van biologisch kan aan retail worden laten zien. De retail kan helpen met betere
marges en marketing voor lokaal en duurzaam geproduceerd voedsel.
5. De boerenwinkels in de buurt kunnen nog meer gepromoot worden en lokale aankopen
kunnen gestimuleerd worden door verschillende actoren.
6. Er moet via de consument het vertrouwen worden gegeven dat biologisch wordt gekocht.
7. Het is nodig (veel) tijd, energie en geld in alle schakels van de keten te investeren.
8. Er kan gestuurd worden op prijs, bijvoorbeeld via belastingen.
9. Alle negatieve effecten van reguliere voedselproductie moeten in de prijs tot uiting komen.
10. Wetenschappers en artsen en instanties als Louis Bolk kunnen hun kennis delen om
biologisch te promoten.
11. Via allerlei burgerinitiatieven en moestuinen kan gezorgd worden voor verspreiding van
kennis over voedsel ook naar volwassenen.
12. Manieren om de consument te bereiken moeten gecombineerd worden, de kracht ligt in de
herhaling. Het kan door consumenten kennis te laten maken met biologische producten in
kantines, bijvoorbeeld overheidsinstellingen of scholen.
13. Er kan meer en beter gecommuniceerd worden over wat biologische landbouw inhoudt,
bijvoorbeeld via campagnes. Het is belangrijk de toegevoegde waarde van biologisch
duidelijk en toegankelijk uit te leggen, liefst door een onafhankelijke afzender. Hierin moet
tegemoet worden gekomen aan de grootste zorgen/vragen van consumenten.
14. Het biologische keurmerk moet veel bekender worden. Bedrijven die biologische producten
voortbrengen zijn gehouden aan strenge EU-regelgeving en dit wordt gecertificeerd en
gecontroleerd.
15. Overheden moeten de voordelen van biologisch durven te noemen in alledaagse
communicatie.
16. Consumenten moeten ook kijken naar hun (gehele) consumptiepatroon.
17. Inzet op nudging en de inzet van influencers door allerlei actoren kan helpen, van biologisch
moet de norm worden gemaakt. Er moet meer aandacht voor biologisch in het nieuws en op
sociale media komen.
18. Initiatieven zoals food festivals en farm to bord rondreizende tentoonstellingen kunnen
georganiseerd worden en interessante en aansprekende documentaires/films op netflix
kunnen bijdragen.
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19. De ruis over biologisch moet worden weggehaald door inzet vanuit overheden en partijen uit
het bedrijfsleven te bundelen.
20. Werk stapsgewijs aan het bereiken, boeien en binden van consumenten. Leg ook weer niet
te veel bij de consument, hij hoeft niet alles te weten.
21. Laat chemisch-industrieel voedsel duurder worden en laat burgers een beperkte periode
overschakelen naar biologische producten. Verbied erna chemisch-industrieel landbouw, de
consument koopt wat in de schappen ligt.
22. Belanghebbenden bij biologische producten moeten hun product onderscheidend maken.
23. Er moeten strengere regels zijn voor reclame en informatievoorziening.
24. Bij alle producten moet eerlijke keteninformatie worden gegeven zodat de consument een
bewuste keuze kan maken, niet alleen op prijs maar ook op andere overwegingen.
25. Gebruik een voedselinitiatief platform waarop zichtbaar is wie wat en hoe teelt, waar het te
koop is en hoe de keten er eventueel uit ziet. Daarnaast is het mogelijk om via gaming kennis
op te doen.
Aandachtspunt 2
Het aanbod van biologische producten moet niet alleen groeien bij supermarkten, ook in de
horeca, catering, slagerijen, groenteboeren, bakkers, tuincentra en de online verkochte
maaltijdboxen.
Voorgestelde actiepunten om dit te realiseren:
1. Meerwaarde van biologische landbouw/producten kenbaar maken, bijvoorbeeld door te
kijken naar uitstoot per hectare.
2. Biologisch de norm maken, bijvoorbeeld door het imago te verbeteren (kan nu oubollig
worden gevonden), doelstellingen realiseren, prijzen van producten verlagen.
3. Biologische producten vaker laten terugkomen in het wereldbeeld. Door bijvoorbeeld
prioriteit te leggen bij kanalen die makkelijk meebewegen, zoals kleine verkooppunten.
4. (Onafhankelijk) Advies aan ketenpartijen over het juiste assortiment en de promotie ervan.
5. Met supermarkten bindende afspraken maken over doelstellingen binnen een bepaalde
termijn.
6. Certificeringsprogramma’s gratis aanbieden en breder trekken (ook voor horeca, catering,
etc.).
7. Coöperatie opzetten, bijvoorbeeld samen door verschillende ketenpartijen.
8. In duidelijke gradaties toewerken naar meer biologisch aanbod, bijvoorbeeld door te werken
aan een puntensysteem/keurmerk (brons, zilver, goud, zoals in Denemarken?).
9. Focussen op transitie naar biologisch bij producten die het meest milieu- of mensbelastend
zijn en hierbij gebruik maken van framing.

Aandachtspunt 3
Alle overheden en semi-overheden moeten in hun kantines meer biologische producten aanbieden
om de vraag naar biologische producten te vergroten.
Voorgestelde actiepunten om dit te realiseren:
1. Een transparant actieplan opstellen waarin ook wordt meegenomen dat inkoopkosten zullen
stijgen. Die kosten moeten worden gezien als subsidie/beloning.
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2. Doelstellingen, meetinstrumenten en middelen realiseren is van belang i.v.m. de lange keten
tot aan de kantines.
3. Inkopen bij lokale bedrijven maakt realisatie makkelijker.
4. Trainingen organiseren over koken met biologische producten.
5. Het goede voorbeeld geven en achter het keurmerk gaan staan door veel/alles biologisch aan
te bieden binnen de kantines en de voordelen van biologisch hierbij te benoemen. Dit leidt
tot bewustwording.
6. Leverancier van duurzame producten belonen en vervuiler laten betalen.

Aandachtspunt 4
Hoe kan het prijsverschil tussen gangbare en biologische producten worden verkleind naast de al
eerder genoemde ideeën van true pricing en het verlagen van de btw voor biologische producten
t.o.v. gangbare?
Voorgestelde actiepunten om dit te realiseren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Verlagen van kosten in de keten na de boer, zoals verpakking en labelen.
Het inzichtelijk maken van de externe kosten van voedselconsumptie.
Heffing op inputs.
Inzetten op verduurzaming van de gangbare productie.
Inzetten op seizoensgebonden eten.
Normaliseren van biologisch groenten en fruit met de imperfecties die er bij komen.
Accepteren van afwijkende vormen. Overheid en boeren kunnen hier op verschillende
manier op sturen. Vooral door te laten zien dat je lokaal goed kunt eten en dat je een appel
met een vlekje of een beestje ook prima kunt eten.
Artikellijnen in zijn geheel omschakelen in plaats van een bio product naast een gangbaar
product positioneren. Overheid kan hier actief op sturen door een selectie van producten te
maken waarop via regelgeving de norm op het niveau van biologisch wordt gesteld.
Subsidie op biologische producten.
Inzetten op kosten efficiëntie door kennisvergroting.
Tegemoetkoming financieringskosten.
Meer steun voor biologische boeren vanuit het GLB.
Onderzoek inzetten om de oogstopbrengst van biologisch te vergroten.
Aparte regelgeving voor biologisch: er gaat op dit moment veel geld verloren doordat
biologisch op veel dossiers geen apart beleidskader heeft.
Eigen beleid/spoor met eigen biologische maatwerkaanpak voor de biologische landbouw
(ook verderop in de keten). Geen beleid op negatieven gevolgen van de gangbare landbouw,
maar beleid op het versterken van het biologisch landbouwsysteem. Dit geldt ook voor
financieringsvormen van dure Nederlandse productiegronden en biologische
stimuleringsgelden op gebiedsniveau. Door de vele gangbare input van de Nederlandse
gangbare landbouw is het prijsniveau van grond volledig los komen te staan van de
daadwerkelijke natuurlijke (biologische) productiewaarde. De transitiekosten dat hierin
plaats moet vinden, kan niet enkel bij de consument worden neer gelegd.
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Aandachtspunt 5
Er moet meer samenwerking komen binnen de EU om de biologische sector te doen groeien,
bijvoorbeeld op het gebied van technologische ontwikkeling, productontwikkeling en promotie van
biologische consumptie.
Voorgestelde actiepunten om dit te realiseren:
1. Er moet harmonisatie komen in de interpretatie van EU-regelgeving
2. Een Europees overleg, buiten de gebruikelijke branche organisaties, waarin de expertise van
verkoop en promotie wordt gedeeld.
3. Europese afstemming van het agrarisch beleid en gelijke omstandigheden voor de
ketenpartijen in de Europese landen - gedreven door marktvraag
4. Expliciete opdracht aan WUR en HAS en VHL om nieuwe biologische teelten te ontwikkelen,
o.a. nieuwe rassen van hazelnoot, walnoot, kastanje, hickorynoot en winterharde avocado.
Stuur op meer boeren, kleinere boerderijen.
5. We kunnen veel leren van de goede en minder goede zaken die in andere landen zijn
ontwikkeld.
6. Stop met ondersteuning van promotiecampagnes voor gangbare producten. Zorg voor
ondersteuning van biologische producten met meerwaarde.
7. Zet in op zaadvaste rassen en op regionale verbinding.
8. Kennis en serviceniveau van controle autoriteit moet omhoog: voor een verdere groei van de
biologische sector in Nederland is het van belang dat bedrijven terecht kunnen bij een
controle autoriteit die over voldoende capaciteit en kennis beschikt.
9. Scheiding tussen toezicht en certificering: de verantwoordelijkheden voor ontwikkelen van
beleid (aansturing), toezicht en certificering vallen in de huidige praktijk samen onder een
partij (SKAL) terwijl in andere EU-landen een duidelijke scheiding is tussen deze rollen en
welke instanties die rollen vervullen.
10. Meer harmonisatie in implementatie en handhaving van EU bio-verordening: om verschillen
in de interpretatie en de handhaving van de EU-wetgeving te minimaliseren, zou er meer
samenwerking en harmonisatie moeten plaatsvinden over de werkwijze van de verschillende
controle autoriteiten in de EU-landen.
11. Keteninnovatie

Aandachtspunt 6
Er moet worden ingezet op zowel de nationale als de internationale afzetmarkt voor biologische
producten.
Voorgestelde actiepunten om dit te realiseren:
1. Er moet worden ingezet op een eerlijk en duurzaam product en niet principieel alleen op
biologisch.
2. Kunnen voorbeelden van impactvolle biologische interventies uit Europa op een
hedendaagse wijze voorgeschoteld worden aan Europese captains of industry en hun gevolg?
Interventies als die van bijv. Paul Polman / Marit van Egmond, doen er toe. Die inspireren.
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3. In Nederland meer aandacht voor smaak en herkomst, minder 'dozen schuiven'. Nederland
op beurzen en in communicatie als goede herkomstbron neerzetten.
4. Er moet ingezet worden op regionale productie en regionaal in Europa is al snel
internationaal.
5. De nationale markt is de belangrijkste. We moeten voedsel en mest niet over de wereld
slepen. Communiceren van de waarde van Nederlandse biologische producten vanuit de
verschillende biologische ketens in combinatie met een eenduidig onderbouwing van de
meerwaarde van het biologische landbouwsysteem.
6. Maak duidelijk waar bio zich op onderscheid, maak dit als biosector waar en onderbouw het.

Aandachtspunt 7
De kosten van omschakeling mogen niet alleen voor rekening komen van omschakelende
boeren/tuinders.
Voorgestelde actiepunten om dit te realiseren:
1. Een platform inrichten tussen bedrijven en brancheorganisatie om kennis te delen over
omschakeling. De berekening voor een omschakelplan gratis maken. Ondersteun
omschakelaars heel praktisch in het maken van een omschakelplan en ondersteun qua
financiering.
2. Garantiefonds inrichten voor investering die je maakt voor omschakelen.
3. Als overheid het lange termijn perspectief bieden zodat het perspectief biedt voor boeren
om om te schakelen. Geef een bedrag per hectare aan iedereen die biologisch boert. Beloon
voor ecosysteemdiensten.
4. Ketenpartijen meenemen in kosten en verdiensten van omschakeling. De keten laten
bijdragen aan de extra kosten die omschakeling met zich meebrengt.
5. Biologisch integraal onderdeel laten zijn van de transitie van de landbouw.

Aandachtspunt 8
Alle partijen in een voedselketen moeten met elkaar het commitment aangaan om om te
schakelen naar biologische producten.
Voorgestelde actiepunten om dit te realiseren:
1. Het creëren van een vragende markt door het opstellen van een convenant met partijen uit
de keten waarin partijen hun medewerking toezeggen en de overheid in ruime mate
middelen ter beschikking stelt.
2. Bevorderen van samenwerken tussen partijen in de keten, waarbij ketenpartijen zich
verantwoordelijk voelen voor de hele keten. Mogelijkheid is om afspraken te maken met
schakels in de keten om een inspanning te leveren.
3. Alle overheidscatering verplicht biologisch laten zijn. Niet alleen rijk, provincies en
gemeentes, maar ook ziekenhuizen, schoolkantines e.d.
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4. Differentiëren naar ketensectoren binnen de biologische sector. Daarbij in eerste instantie
vanuit de overheid stimuleren van groeiers/koplopers. Vervolgstap is optimalisatie van
andere ketens.
5. In beeld brengen van de voor- en nadelen voor de lange termijn voor alle partijen.
6. Ontwikkelen van één of meerdere bioregio’s. Een bioregio is een gebied met 100% bio, met
participatie van alle lokale partijen. Kan gelden als proeftuin van een vernieuwende aanpak
op het gebied van landbouw, natuur, voeding en gezondheid.

Aandachtspunt 9
Voor biologische boeren is het van groot belang dat landbouwgrond niet verdwijnt voor het
gebruik voor zonne(panelen)velden en andere bestemmingen.
Voorgestelde actiepunten om dit te realiseren:
1. Gemeenten moeten geen zonneparken toestaan op landbouwgrond.
2. De zonnepanelen op landbouwgrond moeten niet gesubsidieerd worden.
3. Zonnepanelen op daken van landbouwopstallen zou in een gebied moeten gemakkelijk
worden gemaakt voor de ondernemers.

Aandachtspunt 10
Het verpachten van eigen grond een preferente behandeling geven aan biologische producenten.
Voorgestelde actiepunten om dit te realiseren:
1. Zorgen dat de voordelen van biologisch gebruik bekend zijn en neem dit mee in
gebiedsprocessen.

Aandachtspunt 11
Er moet meer budget beschikbaar komen specifiek voor biologisch onderzoek en deze sector moet
expliciet worden benoemd in onderzoeksprogramma's en -calls.
Veel deelnemers aan de consultatie wensen dat er meer biologisch onderzoek wordt gedaan. De
stakeholderconsulatie heeft al veel ideeën voor onderzoek opgeleverd o.a. op het gebied van
duurzaamheid, de keten en de consument.
We zouden ook graag onderzoeksvragen in beeld willen hebben voor de afzonderlijke biologische
sectoren (plantaardig en dierlijk). Al deze onderzoeksvragen vormen namelijk mogelijke
bouwstenen voor de kennisagenda biologisch die we vanuit LNV willen opstellen.
11A. Welke onderzoeksvragen spelen er volgens u in de verschillende biologische sectoren? Wilt u ze
benoemen voor de sector waarmee u bekend bent??
Genoemde kennisvragen:
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1. Voor het overgrote deel richt het onderzoek zich op bodembeheer en plantgezondheid.
Hiervoor heeft de scheiding tussen bio en niet-bio onderzoek geen toegevoegde waarde,
slechts voor een klein deel is er een specifieke bio vraag.
2. Kennisvragen voor bio landbouw: vanuit de keten kijken, ook naar marketing mechanismen
en nichesystemen. Een systeem benadering is nodig omdat de nodige ondersteunende en
interactieve maatregelen vaak context specifiek zijn.
3. Wat is het feitelijke voordeel van biologisch boeren voor NL? en voor het klimaat? Wat
maakt de prijs duurder dan de gangbare prijs? Dit gewoon eerlijk uitleggen.
4. Er zijn veel specifieke vragen die bekend zijn bij de ketengroepen van Bionext. Er moet
specifiek budget wordt gereserveerd voor onderzoek ten behoeve van de biologische
landbouw en voeding (als een verplichting vanuit de overheid) en dit moet gedaan worden in
biologische stallen of op biologische gronden.
5. Vergelijk opbrengst van bio en gangbaar bij wateroverlast en bij droogte. Is bij monoculturen
de productie van bio lager t.o.v. gangbaar ook lager bij weersextremen? Geeft bio meer
voedselzekerheid in deze tijden waar weerextremen steeds vaker voorkomen? Onderzoek
regeneratieve begrazing (al onderzocht in USA) voor specifieke situatie in NL. Wat is de
potentie in NL om middels veehouderij atmosferische koolstof in de bodem op te slaan? Op
welke schaal is vleesproductie met netto 0 CO2 uitstoot haalbaar in NL? - Welke effecten
heeft het mobiel houden van pluimvee (altijd begroeide uitloop) op de milieu impact?
(stikstof uitstoot en uitspoeling) Tot op welke schaal is dit haalbaar? (max. aantal kippen per
locatie).
6. Biologische veehouderij: hoe risico’s van uitloopgebruik door pluimvee /varkens beheersbaar
houden, bewaking van de diergezondheid met beperkte middeleninzet (maag- darmwormen,
bacteriële infecties, etc.), meer inzetten op robuuste dieren.
7. Niet kerende grondbewerking. Vruchtwisseling. Ongewenste kruiden bewerken.
8. Juist onderzoeksvragen die zich richten op het landbouwsysteem zijn van belang.
9. Carbon footprint, smaak, positieve effecten op dierenwelzijn en milieu, verdiencapaciteit.
10. Cruciaal voor de bio sector zijn gezondheidsclaims (zeer discutabel/niet aantoonbaar),
bijdrage aan klimaatopgave (afhankelijk van sector) en bijdrage aan de biodiversiteit. Het
beeld is dat dit allemaal wel goed zit, maar je moet het kunnen aantonen.
11. Onderzoek naar de efficiëntie van nieuwe vormen van landbouw zoals voedselbossen of
andere vormen van agroforestry, als alle kosten worden meegerekend en naar de lange
termijn wordt gekeken. Landbouwvormen die onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen,
bestrijdingsmiddelen, import en export, klimaatbestendig zijn, bijdrage aan klimaat,
biodiversiteit en bodemkwaliteit.
12. Onderzoek is nodig om te kwantificeren welke voedsel het beste is in de NL situatie voor
onze gezondheid, EN voor de planeet binnen de biofysische grenzen ervan.
13. In de biologische melkveehouderij wordt op dit moment vanuit managementmaatregelen
stikstof gewerkt aan de Biomonitor: veel vervolgonderzoek zal nodig zijn voor de bio
bedrijfsvoering en vanuit het biologisch systeem, de relatie hiervan met klimaat, CO2,
veenoxidatie, biodiversiteit, Nitraat (grondwater/oppervlaktewater). Daarnaast een
Biomonitor ontwikkelen voor de biologische teeltbedrijven.
14. Wat prikkelt of hindert of beweegt de consument bij het aanschaffen van voedsel en hoe de
biologische sector hierop kan inspelen?
15. Voor de plantaardige productie: de weerbaarheid tegen ziekten en plagen en tegen
weersextremen en de potentie van landbouw om bij te dragen aan een hogere biodiversiteit.
Meer aandacht voor de ontwikkeling van resistente en/of weerbare rassen en voor de
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mogelijkheden om het totale systeem meer weerbaar te maken. Kennis over de toepassing
van gewasdiversiteit. Hoe kunnen we tot een optimale bodemkwaliteit komen? Meer kennis
over bodemstructuur en alternatieve vormen van grondbewerking. Bevordering van
biodiversiteit i.r.t. weerbaarheid tegen ziekten en plagen en als basis van het hele
voedselsysteem en ecosysteem. Innovatie op het gebied van mechanisatie en technologie
voor een beter bodembeheer en de toepassing van meer (gewas)diversiteit.
16. Prioriteit aan onderzoek naar het robuuster maken van de teeltsystemen met
robuuste/resistente rassen.
17. Onderzoek naar verschillen in (micro)nutriënten in biologische, regeneratieve landbouw, BD,
permacultuur en gangbare producten. Waarom zijn bio en andere vormen van duurzame
landbouw in Duitsland en andere EU landen wel succesvol en wat we daar in NL van kunnen
leren. Hoe i.p.v. uitkoop van bedrijven de gelden te benutten voor omschakeling. Onderzoek
naar de kwaliteit van de landbouwbodems om te bepalen welke niet moeten worden
opgeofferd aan woningbouw/plaatsen zonneparken/natuur.

11B. Welke organisaties kunnen volgens u het beste dit soort onderzoek uitvoeren?
Genoemde organisaties:
1. Bestaande instituten dienen eerst veel meer kennis te verkrijgen over het behoud van het
natuurlijk kapitaal voordat ze voldoende kunnen bijdragen.
2. Een specifieke NGO zoals het LBI en groene kennisinstituten op HBO niveau. De WUR staat
veelal te ver van de praktijk om echt direct relevant te zijn maar draagt wel bij aan algehele
kennis ontwikkeling die de sector uiteindelijk ook verder helpt.
3. Het heeft geen nut de meeste bestaande onderzoeksinstituten met de huidige onderzoekers
weer in te zetten voor de transitie naar een andere voedselproductie. Daar zijn anders
opgeleide en maatschappelijk bewuste onderzoekers voor nodig.
4. Het gaat om de onderzoekers. Alle onderzoeksinstituten (LBI, WUR, CLM etc.) die zich met de
ontwikkeling van duurzame landbouw bezighouden hebben veel zeer maatschappelijk
bewuste en bevlogen onderzoekers die met volle energie en passie werken aan de
ontwikkeling van duurzame landbouwmethoden voor zowel biologisch als conventioneel.
5. WUR, i.s.m. bijv. Louis Bolk Instituut, voor regeneratieve begrazing: Savory Institute.
6. Louis Bolk Instituut, Faculteit Diergeneeskunde UU, WUR, Gezondheidsdienst voor Dieren.
7. Boeren in de praktijk met de modernste machines i.s.m. fabrikanten van deze machines
8. Partijen zoals WUR, UU, KUN, HAS en zeker ook Louis Bolk Instituut, met aanpassing van de
onderzoeksfinanciering hierop.
9. Onafhankelijke universiteiten/onderzoekers i.c.m. ketenpartijen.
10. LNV, Louis Bolk, WUR, HAS, VHL samen met LUMC, AMC voor de vraag over "gezond voedsel
binnen de grenzen van de planeet", met LANCET/EAT en GoodLife4All/Leeds.
11. Combinatie van onderzoeksbedrijven (WUR, Louis Bolk Instituut) en sectororganisaties.
12. Open inschrijving voor onderzoeksinstellingen, voorkeur geven aan de beste voorstellen.
13. Onderzoeksinstituten die al jaren bezig zijn met duurzame landbouw.
11C. Op welke wijze kunnen volgens u partijen uit de sector en/of keten het beste worden betrokken
bij onderzoek?
1. Bio onderzoek inpassen bij relevante partijen die reeds actief zijn voor onderzoek, zoals
ZuivelNL en BO Akkerbouw.
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2. Door het vormen van kenniskringen en innovatiegroepen rond centrale thema's.
3. Demobedrijven
4. De ketengroepen van Bionext kunnen worden gebruikt voor consultatie voor
onderzoeksvragen die bij bepaalde onderzoeksprogramma's kunnen worden uitgevoerd.
5. Onderzoeksvragen opstellen in samenspraak, mogelijkheid input te geven. Praktijkproeven
op boerenbedrijven / demobedrijven.
6. Samenwerking met ketenorganisatie Bionext, netwerk van veehouders via LBI, kennisvragen
ophalen in de praktijk, aansluiting bij lopende/recent afgeronde projecten.
7. Geef ruimte voor de gebruikelijke aanpak in bio, namelijk participatief onderzoek, echte co
creatie, en durf dan ook de boer als onderzoeker niet alleen in te schakelen maar ook
fatsoenlijk daarvoor te belonen.
8. What's in it for me? Co-creatie werkt voor het verkrijgen van diepgaande inzichten, ook om
onderzoek mogelijk te maken, met positieve benadering o.b.v. uitgangspunten.
9. Visie en focus is nodig. Niet enkel kijken naar CO2, maar breed kijken naar gezondheid van de
leefomgeving en van de mensen.
10. Via biologische sectorpartijen om dicht bij de praktijk te blijven, waardoor een grotere
effectiviteit.
11. Betrek organisaties die werken aan duurzame landbouw en agrariërs bij vraagstelling en geef
hen ook een veel prominentere rol.

Aandachtspunt 12
Groene / agrarische opleidingen moeten biologische landbouw meenemen als vast onderdeel van
het curriculum en zich niet alleen oriënteren op gangbare landbouw.
Voorgestelde actiepunten om dit te realiseren:
1. Beide stromingen uitleggen zonder waardeoordeel, want is historie, progressie etc.
2. Het onderwijs dient nog meer verweven te worden met andere onderwijsinstellingen in de
samenleving. Maar onderwijs vanuit de bebouwde omgeving dient verbinding te stimuleren.
We moeten van wij en zij naar samen!
3. Onderwijs verplichten dat basis biologisch landbouw moet zijn. Dus de rode draad.
4. Standaard opnemen in lespakket.
5. Baseer de opleiding in ecologie. Gebruik wetenschappelijke modellen zoals "Ecologische
Voetafdruk" of "Planetaire Grenzen" en bekijk verschillende teeltsystemen met die bril. Laat
de studenten de waterkwaliteit en insecten monitoren naast BIO/Natuur/chemisch
landbouw studeren. Dan zien ze zelf wat werkt.
6. Niet alleen MBO/HBO/agrarisch, dit is belangrijk voor het hele onderwijs, dus ook voor
biologie op PO/VO, voor aardrijkskunde, economie etc. En ook voor andere
onderwijspartijen: denk aan IVN, musea, boerderijen zelf, zoals al boven genoemd WUR en
Louis Bolk, (v)mbo's, hbo's (van commerciële economie tot de pabo) en de universiteit.
7. Niet eenzijdig focussen op biologische landbouw maar op de bodem en hoe bodems gezond
te krijgen standaard opnemen in het agrarische onderwijs en daarbij ook meenemen
regeneratieve landbouw, BD, permacultuur.
8. Onderwijspakketten samenstellen met gelijk bruikbare informatie voor de instellingen. Pool
van gastdocenten met eigen specifieke kennis samenstellen.
9. Het is voor iedere Groene opleiding allereerst noodzakelijk dat ze zelf met een gedragen visie
komen op het gebied van biologische landbouw. Vanuit die visie zullen de opleidingen dan
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zelf hun programma ontwikkelen waarmee ze zichzelf relevant maken voor een lichtgroene
toekomst.

Aandachtspunt 13
Opleidingen in food (MBO en HBO) moeten kennis over biologische landbouw en biologische
producten opnemen als verplicht leerdoel in hun opleiding.
Voorgestelde actiepunten om dit te realiseren:
1. Graag doen via vernieuwing van het onderwijs - voor mbo via CIV Groen. Voor de hbo graag
CoE Groen gebruiken.
2. De opleidingen dienen vanuit het ankerpunt voor behoud van het natuurlijk kapitaal plaats te
vinden. Daarbij gaat het dan niet primair over welke stroming of richting de goede is, maar
om het behoud van het natuurlijk kapitaal.
3. Bijscholen huidige docenten en opleiden nieuwe docenten met als rode draad biologisch
voedsel. Lessen in voedingsleer en koken.
4. Goed onderwijs laat de verschillende mogelijkheden zien en laat mensen zelf keuzes maken.
Je moet daarom ook laten zien dat er alternatieven zijn, maar dat het een niet slechter of
beter is.
5. Geef de studenten meer kennis rondom gezondheid en de duurzaamheidsuitdagingen zoals
biodiversiteitsverlies, overbemesting en erosie. Laat ze beleven hoe verschillende
teeltsystemen dit beïnvloedt.
6. Er ligt hier een mooie opgave voor het orgaan dat Curricula vaststelt.
7. Zowel voor de biologische sector als voor de instanties er om heen, zal het effectief zijn
wanneer toetreders tot de arbeidsmarkt enig idee hebben van verschillen tussen gangbaar
en biologisch. En voor meer specifiek onderwijs gaat het om kennis over biologische
landbouw, biologische producten inclusief over biologische productie
(voortbrengingsproces).
8. Goede contacten met de verschillende instellingen is heel belangrijk, maar vooral ook
docenten die erachter staan en zich hierin willen verdiepen.
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Stakeholderverdeling en interactiegraad dialoogronde ‘Verdiepen’

Interactie stap 3: verrijken

36%
64%

Antwoorden
Responses
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Deel 2: Integraal verslag
In deel 2 vind je per thema een opsomming van alle ingebrachtte ideeën en suggesties hoe de
geselecteerde (hoofd)aandachtspunten vertaald kunnen worden tot concrete actiepunten.
Onderstaand zijn de 13 aandachtspunten weergegeven die in stap 4 Voorkeuren naar voren zijn
gekomen als belangrijke aandachtpunten die kunnen worden opgenomen in het plan van aanpak
voor de groei biologische van productie en consumptie in Nederland.
Voor elk aandachtspunt heeft er een verdiepende dialoog door de verschillende stakeholders
plaatsgevonden aan de hand van vier vragen, behorende bij elk thema.

Thema: consument
Aandachtspunt 1:
Er moet bij de consument meer kennis en bewustzijn komen over de verschillen tussen
biologische en reguliere landbouw, inclusief de prijs.
1. Wat zijn volgens jou manieren om dit te doen?
2. Wie kan of kunnen dit doen?
3. Wat is daarvoor nodig?
4. Welke factoren en/of ontwikkelingen kunnen volgens jou mee- of tegenwerken?

- Steeds weer wordt er gesproken over gangbaar of regulier alsof het om allemaal
vergelijkbare bedrijven gaat. Het ligt veel genuanceerder. Op de gangbare/reguliere
bedrijven kan veel duurzamer worden geproduceerd (vaak binnen concepten) dan op het
doorsnee biologische bedrijf. Dat wordt wel bewezen in de prijsvorming in de supermarkt.
Bijv on the way to planet proof product kan duurder verkocht worden dan doorsnee
biologisch. Kortom biologisch is zijn meerwaarde verloren. (Boer (niet biologisch of in
omschakeling))
- EENS: regulieren bedrijven kan zeer duurzaam geproduceerd worden
ONEENS: biologisch heeft zijn meerwaarde verloren. Concepten kunnen naast elkaar
bestaan en elkaar aanvullen, zelfs van elkaar leren (Boer (niet biologisch of in
omschakeling))
- Niet mee eens. Dit is puur marketing (Boer (biologisch))
- Dus, een biologisch product is bereikbaar voor de consument dat on the way to planet
proof. Des te meer reden om voor biologisch te kiezen en de retail moet de boer gewoon
eindelijk eens een eerlijke prijs gaan betalen (Ketenpartij (zoals
leverancier/verwerker/handelaar))
- Biologisch heeft echt zijn meerwaarde niet verloren. Al zou het alleen maar zijn omdat
het een duidelijk label is, waarvan redelijk veel consumenten weten wat het voorstelt:
er wordt alleen natuurlijke mest en compost gebruikt, alleen natuurlijke
bestrijdingsmiddelen en geen onkruidbestrijdingsmiddelen. Van andere labels als On
the way to planet proof is het voor de consument totaal onduidelijk waar het voor
staat en dit maakt het totaalbeeld voor de consument alleen maar onduidelijk.
(Consument)
- Ja mee eens. De retail kiest voor haar eigen omzet. Snap ik. Wanneer je voor de
planeet kiest kies je voor biologisch en eerlijke prijs voor de helden. (Boer (biologisch))
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- Deze 'tool' is toch bestemd om te kijken hoe we biologische landbouw kunnen stimuleren
en niet als portal voor fake news over dat biologisch minder duurzaam is dan gangbare
landbouw. (Certificering en toezicht)
- Bio landbouw stimuleer je door vertrouwen te geven via de consument dat het
product wordt gekocht. Zolang dat er niet is heeft omschakelen geen zin. (Boer
(biologisch))
Blijven dromen (Overheid)
- Biologisch heeft echt zijn meerwaarde niet verloren. Al zou het alleen maar zijn omdat
het een duidelijk label is, waarvan redelijk veel consumenten weten wat het voorstelt: er
wordt alleen natuurlijke mest en compost gebruikt, alleen natuurlijke
bestrijdingsmiddelen en geen onkruidbestrijdingsmiddelen. Van andere labels als On the
way to planet proof is het voor de consument totaal onduidelijk waar het voor staat en
dit maakt het totaalbeeld voor de consument alleen maar onduidelijk. (Consument)
- Ja het is een te grote zoektocht voor de consument en je vraagt wat uit haar
portemonnee. (Boer (biologisch))
Overheid. Je bereikt echter maar 20% van de consumenten (Overheid)
- Maar waar een wil is, is ook een weg!!! (Onderzoek, kennis en advies)
- Wel nee je kunt via de retail alle consumenten bereiken (Boer (biologisch))
Heel veel tijd en energie bij alle schakels in de keten, heel veel geld (Overheid)
- Bereken ook eens alle huidige kosten van voedselproductie door welke een negatieve
bijdrage leveren aan het natuurlijk kapitaal! (Onderzoek, kennis en advies)
- Idd de huidige voedselproductie kost veel meer dan in de prijs tot uiting komt.
(Consument)
- De transitie van de boeren is makkelijker dan die van de overheid. (Boer (biologisch))
De gemiddelde consument gaat uiteindelijk toch voor de laagste prijs. (Overheid)
- Dat ligt er maar aan wat de consument belangrijk vindt! (Onderzoek, kennis en advies)
- Daarom zouden alle negatieve effecten van de reguliere voedselproductie ook in de prijs
tot uiting moeten komen. (Consument)
- Helemaal eens! Prijs is voor consumenten ontzettend belangrijk. Dat is dus ook
belangrijk stuurelement. Zet dat in door 0% op groenten/fruit in te zetten.
(Consument)
- 1) mee eens dat overheid kan helpen sturen op prijs. Biologisch en vooral
vegetarisch moet goedkoper in verhouding: gezonde en biologische voeding/
producten minder belasten en goedkoper maken. Bereken de werkelijke kosten
van regulier door in de prijs en maak niet duurzaam geproduceerde producten
duurder in belasting, zoals vlees. Werkelijke kosten vind ik kosten die we als
maatschappij als geheel dragen, bijv. Kosten van:
* een verschralende bodem,
* bodemverslechtering door chemische middelen en
'gewasbeschermingsmiddelen' en de wijze van bewerking van de bodem door
zware machines,
* gevolgen voor waterkwaliteit (gewasbeschermingsmiddelen van 50 jaar geleden
spoelen nu nog uit in de sloten),
* kosten van biodiversiteitsverlies.
- 2) overheid verandert de belastingen: op duurzaam geproduceerd verlagen, niet
duurzaam geproduceerd verhogen. Overheden helpen met:
*informatiecampagnes,
*onderwijs over bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit en lokaal en
seizoensgebonden menu,
*stimuleren mensen lokaal te kopen,
18

*overheden zorgen binnen hun eigen restaurants en catering voor geheel
duurzaam, vooral biologisch en zeker vegetarisch en lokaal voedsel. De retail helpt
met betere marges en marketing voor lokaal en duurzaam geproduceerd voedsel.
- 3) een overheid die eens kiest voor de gezonde lange termijn en voor gezonde
bodem en waterkwaliteit en biodiversiteit. Binnen dit kader worden gezonde
keuzes makkelijker gemaakt.
- 4) er zullen voor bepaalde partijen en bedrijven pijnlijke keuzes gemaakt worden.
Maar met lange termijn vooruitzichten kunnen agrariërs /ondernemers prima
inspelen op de veranderende eisen aan hun bedrijfsvoering. Agrariërs willen best
veranderen, schat ik in, met (financiële) hulp en zeker met een redelijke tijdspanne.
Meewerkend is ook dat er steeds meer interesse is in lokaal geproduceerd voedsel.
De boerenwinkels in de buurt doen het best goed, maar mag nog veel meer
meewind krijgen en gepromoot worden. Tegenwerkend:
* Lobbyisten van de reguliere landbouw zijn heel vertragend en er moet veel
gecompenseerd worden (de uitkoopregeling kost veel geld, maar worden de meest
vervuilende boeren gecompenseerd terwijl ze zouden moeten betalen voor hun
vervuiling?).
* De macht van de retail is heel erg groot. Als zij eens hun macht inzetten voor
vergroting van de lokale markt (Groente uit eigen provincie, wijn uit Europa, etc.
Kleinere footprint).
* de vleesconsumptie; s.v.p. Kan de overheid stimuleren dat er geïnvesteerd wordt
in goede alternatieven voor vlees?! (Consument)
- Ja wanneer je niet bereid bent te vertellen waarom die extra geld uit geeft (Boer
(biologisch))
- 1. Via onderwijs en bezoek aan bio boerderijen. Kinderen brengen dit op die manier ook over
op de ouders.
- 2. Lesmateriaal ontwikkelen en leesmateriaal (bibliotheken).
- 3. Overheid die hier geld voor uittrekt.
- 4. Lobbyisten die gangbaar nog steeds als beste zien, houden biologisch tegen.
Wetenschappers/artsen en instanties als Louis Bolk kunnen hun kennis delen om biologisch
te promoten. (Consument)
- 1. Het gaat om een combinatie van manieren, de kracht ligt in de herhaling. Het kan door
consumenten kennis te laten maken met biologische producten in kantines, bijvoorbeeld
overheidsinstellingen. Als het daar ingang heeft gevonden, dan is het voor catering
makkelijker om het ook bij bedrijven aan te bieden. Kan ook op scholen. Kan door meer en
beter te communiceren over wat biologische landbouw inhoudt en dat is veel meer dan
alleen geen kunstmest en geen chemische gewasbeschermingsmiddelen. Het bio keurmerk
moet veel bekender worden.
- 2. Met ons allen. Door de boer in zijn directe omgeving, door de retail op de winkelvloer.
Durf als overheid ook de vele voordelen van bio te noemen, niet alleen in kamerbrieven,
maar ook in alledaagse communicatie. Ook waterschappen en gezondheidsorganisaties
kunnen meer laten horen dat zij voordeel beleven door biologische landbouw/consumptie
bio producten.
- 3. Geld, inzet en lef.
- 4. Tegenwerken de angst om andere bedrijfsvormen die ook werken aan duurzaamheid
achter te stellen. Voor is de factor als je bedenkt dat door voor biologisch te kiezen je
landbouw ondersteunt waarbij er regels zijn voor het hele systeem van landbouw, die regels
door een onafhankelijke instantie wordt gecontroleerd en dat het op allerlei gebied
voordelen oplevert van klimaat, gezondheid, waterkwaliteit, biodiversiteit, inkomen
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landbouwer, verbinding boer-burger, kringloop sluiten, bodemleven enz., enz. (Boer
(biologisch))
- Helemaal mee eens! (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar))
- Eens! (Consument)
- Nog aanvullingen op het genoemde rijtje: verspreiding van kennis ook naar volwassenen
over voedsel via allerlei burgerinitiatieven, moestuinen, Community supported
agriculture initiatieven, korte ketens, retail die zich richt op gezonde voeding/producten,
(Consument)
- Ja de consument wil wel, nu nog wie gaat het doen? De kennis de info en de
transparantie. Daarvoor begin ik met de groene winkelkar! (Boer (biologisch))
- Aanvullingen op rijtje: kennis over bodem, biologisch en regeneratieve landbouw vaste
plek in ook gangbaar georiënteerd agrarisch onderwijs, medische opleidingen (artsen,
diëtisten) (Consument)
- Wie gaat het doen is terechte vraag en gaat veel verder dan weer een subsidie voor een
NGO voor een project. Super dat jij het oppakt en met groene winkelkar begint!
(Consument)
- Een belangrijk verschil is het grondgebruik. Biologisch heeft gemiddeld 25% minder
opbrengst. Biologisch eten betekent dus een morele verplichting voor de consument om ook
25% minder te consumeren (en dat kan, zie de pandemie van obesitas). Indien de consument
niet minder consumeert, dan leidt het kopen van biologisch voedsel tot meer landgebruik en
daarmee dramatisch habitatverlies (in het buitenland). (Brancheorganisatie)
- Bij weersextremen zijn de opbrengsten van bio al vaak beter. Op de lange termijn gaat
het om behoud biodiversiteit en bodemleven, anders is er straks juist veel minder
voedsel. Bovendien zullen we vooral moeten overschakelen naar een meer plantaardig
dieet en minder verspilling. (Certificering en toezicht)
- Eens! (Consument)
- Deze stelling is te kort door de bocht. We zullen ons consumptiegedrag flink dienen te
veranderen naar nieuwe kansen waarden. De klimaatsverandering houdt geen rekening
met de politiek. (Onderzoek, kennis en advies)
- Helemaal mee eens (Boer (niet biologisch of in omschakeling))
- De reguliere landbouw verpest de bodem en het milieu. Dat is pas een gevaar voor
habitats. (Consument)
- Dit is een argument dat alleen maar geldt om niet te hoeven veranderen. 80 van de
oppervlakte wordt gebruikt voor de productie van vlees. En het levert maar een 25% van
de energiebehoefte. Mensen weten gewoon niet waar ze het over hebben en daar dienen
wij voor te zorgen met elkaar! (Boer (biologisch))
- Minder vlees consumeren is de oplossing. Niet om bio op deze manier weer de deur te
wijzen. (Consument)
-

1 jong geleerd is oud gedaan;
2 onderwijs;
3 innovatieprogramma's;
4 positive associaties bewerkstelligen (Onderzoek, kennis en advies)
- Tuurlijk wat leren wij onze jeugd. En wat is transparantie informatie (Boer (biologisch))

- Wil je Bio meer kans geven begint het bij de jongeren. Schoolfruit, kantines en sport alleen
nog maar Bio producten eventueel met subsidie promoten. Het zal nog een aantal generaties
duren voor Bio een mindset is. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar))
- Mee eens. De toekomst start vandaag (Ketenpartij (zoals
leverancier/verwerker/handelaar))
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- Waarom sportkantines? Ook een goed idee natuurlijk. Maar begin echt bij de overheid.
2e kamer, provinciehuizen, ministeries, gemeentehuizen, etc. Alleen nog biologische
catering. Scholen, ziekenhuizen alleen nog biologisch cateren. Het nieuwe normaal!
(Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar))
- Bio kun je in 1 jaar een mindset van maken wanneer we dat met elkaar willen. (Boer
(biologisch))
-

1. Nudging, nationale campagnes, influencer
2. Overheid, retail, catering
3. Integrale betrokkenheid
4. Stugge Retail directeuren werken tegen, kan worden gezien als geen prio, bio als de norm
(dus overal tegen laten komen) kan meewerken, (Onderzoek, kennis en advies)
- Consument de toegevoegde waarde van biologisch duidelijk uitleggen, liefst door een
onafhankelijke "afzender". (Verkoper (zoals supermarkt, speciaalzaak, horeca, catering,
slagerij))
- Retail wil wel meewerken wanneer we ze de win win laten zien (Boer (biologisch))

- 1. Educatie/onderwijs, zoals ik in meerdere antwoorden zie terugkomen. Dat is toch het
eerste wat te binnen schiet bij kennis en bewustzijn creëren. Op school of met
publiekscampagnes bijvoorbeeld. Daarin moet dan ook aandacht zijn wat het nadeel is van
bepaalde (gangbare) productiemethoden; de werkelijkheid is genuanceerd (zoals ik ook
hierboven lees). Volledig bewustzijn van alle nuances is denk ik onhaalbaar voor het grootste
deel van de consumenten, de vraag is dus ook hoeveel je bij hen neer wil leggen.
- 2. Toch weer de scholen (gebeurt ook al veel denk ik), en de landelijke overheid voor
publiekscampagnes.
- 3. Voor bewustzijn en kennisoverdracht is vooral tijd nodig, en inzet van bevlogen mensen.
- 4. Desinformatie, perverse prijsprikkels. Daarbij ook belangrijk om niet te zwart-wit
onderscheid tussen biologisch-en niet-biologisch te maken, uiteindelijk kan dat averechts
werken. (Consument)
- Zeker onderwijs, maar dan wel volledig zijn hierin en ook de nadelen van Biologisch
benoemen o.a. Meer grondgebruik, buitenlandse landbouw bio producten concurrent
van natuur buitenland en nog steeds gebruik van koper in bio landbouw een doorn in het
oog van iedere natuurliefhebber (Boer (niet biologisch of in omschakeling))
- Elke keuze heeft voor- en nadelen maar er is wel een groot verschil tussen de keuzes
onderling en de gevolgen voor voeding en klimaat. We kunnen niet dit
welvaartsniveau in stand houden en tevens het klimaat redden. We zullen anders ons
economisch kapitaal dienen te definiëren. Ook zullen we ons sociaal kapitaal dienen te
herijken. En andere prioriteiten moeten stellen. (Onderzoek, kennis en advies)
- Biologisch kan wel leiden tot meer grondgebruik, maar dan wordt er in NL maar wat
minder geproduceerd. Nu wordt tweederde van de landbouwproductie geëxporteerd.
Dat kan best wat minder. (Consument)
- Ook veel gangbare bedrijven werken heel goed voor onze planeer (Boer (biologisch))
- 1. Voorlichting, in het breedste zin van het woord (NGO)
- 2. Iedereen (NGO)
- 3. Tijd en geduld, maar vooral heel veel herhaling van info, om zo breed mogelijk de kennis
over te dragen
- 4 Ik denk dat de tijd van nu mee werkt, er is veel aandacht voor bio. Lokale producten is
vraag naar, maar de duidelijkheid is lastig, wat waar vandaan komt. (NGO)
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- Dus zorgen dat je daar duidelijk in wordt (Boer (biologisch))
- Ja zo belangrijk (Boer (biologisch))
- Ja inderdaad (Boer (biologisch))
- 1. Bewustwording en inzicht in de voordelen van het consumeren van biologische producten
kan worden gecreëerd via onderwijs (hoe eerder dit begint, hoe beter), meer aandacht in het
nieuws en sociale media (voor een oudere doelgroep), food festivals, farm to bord
rondreizende tentoonstellingen, bezoeken aan biologische boeren voor scholen en
universiteiten.
- 2. Onderwijsinstellingen, gemeenten, NGO's, stakeholders zoals supermarkten en de
biologische boerenvereniging, met ad-hoc steun van de overheid en de EU.
- 3. Er zijn enkele rapporten over de verschillen tussen gangbare en biologische landbouw,
voor- en nadelen. Dit moet worden samengesteld en gebruikt voor het onderwijs. Ook
aanvullend onderzoek is gewenst. Al deze kennis moet beschikbaar worden gesteld en breed
worden gedeeld.
- 4. Een wenselijke ontwikkeling zou zijn dat biologische landbouw het gangbare
landbouwsysteem wordt. Klimaatverandering zal de landbouw in het algemeen uitdagen, dit
vereist dat alle boeren en consumenten overstappen op duurzame productie en consumptie.
Bewustwording hiervan moet prioriteit krijgen. (Consument)
- 1. Verschil tussen biologisch en gangbaar op een hele toegankelijke manier kenbaar maken.
Hierin ook de grootste concerns van de consumenten in meenemen, bijv: over de vraag dat
biologische landbouw niet genoeg kan produceren. Antwoord zit dan juist in het lange
termijn perspectief en de gezondheid van de bodem als fundament voor de toekomst van de
landbouw en ons voedselsysteem.
- 2. Doe dit ook niet altijd alleen via de overheden (overigens wel belangrijk dat hier
terugkomt), maar op de plekken waar mensen hun voedsel zien en kopen. Dit kan dan via
nudging, via bepaalde voordelen van de producten met een uitleg er over, maar ook via
onderwijs voor jonge kinderen. Daarnaast niet reguliere kanalen opzoeken, maar juist via
influencers, interessante en aansprekende documentaires/films op netflix, etc. Etc.
- 3. Toegankelijk communicatiemateriaal met een eenduidig antwoord, een lespakket voor
kinderen in het onderwijs, wellicht zelfs via een pakket voor biologische moestuintjes etc om
mensen zelf te betrekken, maar ook meer onderzoek naar de voordelen van biologisch zoals
ook true pricing en manier hoe hier op in te spelen.
- 4. Samenwerken. Zeker met de mensen die nu wellicht felle tegenstanders zijn; wat zijn de
gemeenschappelijkheden die er zijn? Maar bovendien ook niet de andere manieren van
duurzame landbouw gaan ondermijnen. Werk veel en nauw samen met Planetproof
bijvoorbeeld voor bepaalde boeren die niet kunnen omschakelen naar biologisch, en zo ook
voor de andere duurzame systemen. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar))
- Punt 4 zeer belangrijker, in energie transitie gaan we ook niet in een keer alleen nog maar
fietsen. Duurzame methodes naast elkaar nodig om alle monden te voeden. (Boer (niet
biologisch of in omschakeling))
- Uiteraard is samenwerking de poort naar samenzijn. Alleen de motivatie om dit te
bereiken is slechts nodig. (Onderzoek, kennis en advies)
- De overheid kan veranderend bewustzijn voeden. Maar dient ook zelf veel meer besluiten te
nemen om het natuurlijk kapitaal veilig te stellen. Tel eens alle kosten bij elkaar op die de
huidige manier van consumeren nu en op langere termijn kost en dat ook mee te nemen in
het maken van keuzes. (Onderzoek, kennis en advies)
- Eens! De reguliere voedselproductie kost veel meer dan in de prijs tot uiting komt.
(Consument)
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- Willen is kunnen!!! (Onderzoek, kennis en advies)
- 1. Voorlichting in het onderwijs. Kook- en voedingslessen. Schooltuin.
Voorlichtingscampagnes in media.
- 2. Subsidiëren door overheid. Uitvoeren bedrijfsleven en scholen.
- 3. Advies van bv Bionext en spelers die al bekend zijn op de biomarkt.
- 4. Het belang van biologisch voedsel en voedselproductie goed tot uiting brengen in de
campagne. (Boer (biologisch))
- Ja heel belangrijk en redelijk eenvoudig (Boer (biologisch))
-

1. Educatie en voorlichtingscampagnes, laten zien wat wij doen.
2. Scholen, overheid en de gehele keten, met in het bijzonder de boer.
3. Geld i.c.m. De kennis en kunde van de ketenpartijen.
4. Samenwerking tussen alle ketenpartijen. Sociale media zowel voor- als nadelen. Juiste
berichtgeving op alle communicatiekanalen er is veel ruis. Algehele verduurzaming wordt
steeds meer een mainstream thema en moet dit ook in. Op dit moment staat
voedselzekerheid weer ten discussie ook dat is van invloed. (Ketenpartij (zoals
leverancier/verwerker/handelaar))

- Betaal boeren voor de educatie van kinderen (praktijklessen), studenten, etc. Geef Bionext /
de bioacademy geld voor het ontwikkelen en geven van lesprogramma's. In het buitenland
(bv. Duitsland, Oostenrijk, Slovenië) is in het kader van Erasmus projecten al veel meer
ontwikkeld en tot wasdom gebracht (Certificering en toezicht)
- - Verbied lobby voor agrochemie en bestrijdingsmiddelen (Certificering en toezicht)
- Eens! (Consument)
- 1. Bij alle introducties geldt: bereiken, boeien, binden. Dit zou ik hier ook adviseren. Je kunt
biologische voeding niet opleggen aan de consument. Je moet ze eerst zien te bereiken,
vervolgens te boeien, waardoor je ze aan je bindt. (Onderzoek, kennis en advies)
- 2. Het bedrijfsleven kan dit zelf doen. Advies is om krachten (en dus budgetten) te bundelen
om die consument te bereiken via de bekende wegen zoals massamedia en social media.
(Onderzoek, kennis en advies)
- 3. Hier is met name geld en creativiteit voor nodig. (Onderzoek, kennis en advies)
- 4. Samenwerking, zonder tunnelvisie, kijkend naar andere duurzame industrieën. Als je dit
niet doet, zijn dit gelijk je belemmerende factoren (Onderzoek, kennis en advies)
- Moet dat echt? Wil de consument dat? Heeft de consument daar de tijd voor? Als ik
biologisch koop en ik zie het logo er op staan, weet ik ongeveer wat ik koop en vertrouw
ik erop dat dat goed (biologisch) is. Een onberispelijk keurmerk met (juridische)
meerwaarde is 'key' voor de biologische sector. (Brancheorganisatie)
- Binnen LNV is al lang bekend dat de consument geen rationele keuzes maakt bij de aankoop
van voedsel. Gedragstheorieën laten zien dat vooral de inrichting van de voedselomgeving
en de prijs van producten bepalend zijn voor de keuzes van de consument. Er zullen dus
bindende afspraken moeten worden gemaakt met supermarkten, horeca, catering over de
inrichting van publieke ruimtes. Het gaat dus over het aanbod dat moet veranderen (meer
biologisch en meer plantaardig) maar ook over de inrichting. Supermarkten zijn expert in het
verleiden van de consument; zij hebben dus een grote rol in het bewegen van de consument
naar meer biologisch. Ook horeca en catering zijn essentieel in het aanbieden van biologisch
en plantaardig voedsel. Ook ziekenhuizen, de NS en andere stakeholders die in het bezit zijn
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van publieke ruimtes moeten meegenomen worden in deze transitie en bindende afspraken
met hen gemaakt. (NGO)
- Ik zie veel opmerkingen die gaan over dat we de consument niet moeten betuttelen, en
dat de consument recht heeft op zijn keuzevrijheid. Dat is natuurlijk grote onzin; we leven
in een samenleving waar de consument voortdurend wordt gestuurd en verleid.
Reclames, inrichting van winkels, internet etc. Etc.; alles is ingericht om de consument
zoveel mogelijk naar bepaalde aankopen te sturen. Alleen nu worden ze gestuurd naar
producten die slecht zijn voor de planeet en slecht voor de gezondheid. Het bedrijfsleven
heeft er geen baat bij om dit te veranderen dus de overheid moet hier de opdracht voor
geven. Het wordt tijd dat onze samenleving dusdanig wordt ingericht dat de consument
in staat wordt gesteld om producten te kopen die goed zijn voor onze planeet en
gezondheid. De consument sturen gebeurt al decennialang en het framen als taboe, daar
schieten we uiteindelijk onszelf mee in de voeten (NGO)
- En dan is daar nog de prijs; we kunnen alleen maar naar duurzame en gezonde
producten als deze goedkoper worden en onduurzame en ongezonde producten
duurder. Subsidies op gangbaar moeten overgeheveld naar biologisch. Verder moeten
de externaliteiten in de uiteindelijke prijs berekend worden. Op gangbaar en ongezond
moet een heffing komen. (NGO)
- Eens dat alle kosten in de prijs tot uiting moeten komen, ook de belasting van het
milieu. (Consument)
- We kunnen best wat paternalistisch werken. Ik denk dat loodvrije benzine een goed
voorbeeld is. We laten het keus niet over aan de "consument" om zelf te kiezen tussen
loodbenzine en loodvrije benzine. We hebben iedereen vijf jaar gegeven om over te
schakelen, en in de tussentijd was lood-benzine duurder. Zo kunnen we ook werken met
BIO. Laat chemisch-industrieel voedsel duurder worden (door accijns op gif en kunstmest en
diesel) en laat burgers een beperkte periode overschakelen naar bioproducten. En dan
chemisch-industrieel landbouw gewoon verbieden. Verander subsidies van hectare naar
kwaliteitsproduct. Stimuleer kleinere lokale boeren en producenten. De consument koopt
wat in de schappen ligt. (Boer (biologisch))
- 1 Het biologische landbouwsysteem bevorderd systeemherstel en draagt hierdoor bij aan de
vele doelstellingen, op het gebied van o.a. Klimaat, habitat en vogelrichtlijn, KDW,
biodiversiteit, nitraat, stikstof, fosfaat en kan daarbij een prima functie vervullen in een land
als Nederland (waar niet alles kan). Dit gehele verhaal dient eenduidig te worden
gecommuniceerd en uitgevoerd volgens de IFOAM principes (gezondheid, ecologie,
eerlijkheid en zorg). De consumptiekeuze van de consument kan hierbij het verschil maken.
Er kan dus enkel gefocust worden op de biologische landbouw en de keuze van de
consument. Niet (afgeven) op de gangbare landbouw.
- 2 Iedereen binnen de gehele keten, van consument t/m boer en overheid (bij een eenduidig
geluid).
- 3 Een eenduidig biologisch geluid (geen versnippering en vermenging met gangbare one
issue programma's.
- 4 Op dit moment is het bewustzijn van bovenstaande in verschillende belangrijke biologische
sectoren in de gehele keten aanwezig. Er wordt hierbij uitdrukkelijk naar de overheid
gekeken als keurmerkhouder. I.v.m. De toenemende druk vanuit het buitenland, kan door te
traag handelen van de overheid het momentum zijn gepasseerd. Het bewust maken van de
consument kan hierdoor niet overeenkomen met de behoefte vanuit de keten met mogelijk
tegengesteld effect. De voorbereidende gesprekken met de belangrijke biologische
ketensectoren, zoals Zuivel, Eieren en AGF, dienen daarom nu al plaats te vinden.
(Brancheorganisatie)
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- 1. Onderwijs, nationale campagnes, influencer, nudging
- 2. Overheid, retail, catering, scholen, de gangbare landbouw, consumentenorganisaties;
- 3. Als eerste een scherpe keuze van de overheid die de verschillen durft te benoemen in het
algemeen belang (gezondheid, duurzaamheid) en daarnaar handelt in het algemeen belang.
- 4. Overheid die kosteloos afwentelen laat voortbestaan; overheid die retailers toestaat te
stunten met niet duurzaam en niet gezond; de gangbare landbouw die zich negatief
bejegend voelt, retailerbazen voor wie dit geen onderdeel is van hun beloning, verwerkers
en groothandel die uit zijn op volume per product. Kortom het systeem moet in alle
geledingen aangepast; (Brancheorganisatie)
- 1. Informatie verstrekken over het verschil tussen biologisch en gangbaar. Vooral aangeven
waar biologisch voor staat, wat de doelstellingen en beginselen zijn, dat bedrijven die
biologische producten voortbrengen gehouden zijn aan strenge EU-regelgeving en dat dit
ook wordt gecertificeerd en gecontroleerd.
- 2. Overheid, biologische sector, instanties die actief zijn in biologische sector.
- 3. Goede afstemming tussen de diverse partijen voor een eenduidige boodschap.
(Certificering en toezicht)
- 1. Ik spreek vanuit de NDE-hoek, dus niet verrassend dat ik daar mogelijkheden zie. Natuuren Milieucentra zouden dit deels op zich kunnen nemen. Niet om alleen biologisch te
promoten, overigens. Op dit moment is bijvoorbeeld het kaas maken iets dat kinderen ook
bij reguliere boerderijen doen. De verschillen met biologisch zouden wel in het hele verhaal
kunnen worden meegenomen, ook in de schoolmoestuinprojecten, moestuinbakken,
biologielessen etc. Daarbij benadrukkend: dit ligt niet bij de scholen, die hebben al genoeg te
doen. W.m.b: er ligt een taak voor de belanghebbenden zelf. Zij kunnen hun product
onderscheidend maken. Dat is voor zowel biologisch boeren interessant, maar juist ook voor
de reguliere/overschakelende boeren. 'Biologisch' slaagt hier maar ten dele in: wel hebben
mensen vaag een besef dat het 'beter' is, maar dat is vaak nergens op gebaseerd. Ik heb eens
iemand gesproken die dacht dat in biologische producten nooit suiker zat... Voor de
biologische boeren op zich niet vreselijk, maar wel als je meerwaarde op bijv. Biodiversiteit
wilt overbrengen. MAAR: voor met name individuele boeren is dit lastig. Het zou schelen als
er meer kleinschalig/lokaal werd geproduceerd, en verkocht. Dan heb je 'een gezicht' en kan
je in gesprek, per bedrijf kunt benoemen wat ze doen (nee, we zijn niet biologisch, maar we
beheren wel de bermen biodivers, oid). Ander punt: betrouwbare voorlichting in een
keurmerkenoerwoud. Je wilt (juist gezien bovenstaande) dat de informatie betrouwbaar is.
Wat mij betreft ligt hier een taak voor winkels. De marges voor boeren zijn al laag, laten we
hen niet meer werk verschaffen. Bovendien hebben winkels tegenwoordig hele
marketingapparaten die genoeg weten van communicatie. De check zou dan bij het
Voedingscentrum kunnen liggen.
- 2. Wie kan of kunnen dit doen? Ah. Ik zie dat ik al begonnen was met dit antwoord. Wat mij
betreft nemen winkels de uitvoer op zich. Ze hebben nu al schappen met 'Bewuste' voeding,
groene labels voor biologisch, uitleg op verpakkingen van biologisch-eigen-merk,
Streekproducten, AH geeft al uitleg over biodiversiteit met de (moes-)tuintjes, etc. Ekoplaza
heeft flyers met 'terug naar beter', en 'voor jezelf en de planeet'). Ze geven daar zelfs
voedingsadvies... (nooit geprobeerd). Wat mij betreft zorgt het Voedingscentrum voor
inhoudelijke richtlijnen.
- 3. Wat is daarvoor nodig? Richtlijnen en minstens een handreiking. Evt. Handhaving, info ook
via andere kanalen verspreiden.
- 4. Welke factoren en/of ontwikkelingen kunnen volgens jou mee- of tegenwerken?
Greenwashing, complexe materie, gezondheidshype, digitalisering/desinformatie. (Overheid)
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- 1. Maak duurzame initiatieven zichtbaar laat zien waar je het kunt kopen (op het erf, korte
keten), voor consumenten zichtbaar wat er allemaal al is en waar je het kan kopen.
(Consument)
- Afgelopen jaren is het platform halloboer.nl ontwikkeld om juist dit te laten zien. Precies
ons doel. Echter het probleem is voorlopig om hier een (eerlijk) verdienmodel achter te
krijgen. (Onderzoek, kennis en advies)
- 1. Wat zijn volgens jou manieren om dit te doen? > blijven werken aan bewustwording. Laat
zien waar wat vandaan komt en hoe het wordt geproduceerd inclusief het verhaal erachter.
En start ook vooral bij de jeugd.
- 2. Wie kan of kunnen dit doen? > Via halloboer.nl/kaart kan hieraan een bijdrage geleverd
worden. Via dit platform wordt zichtbaar wie wat en hoe teelt, waar het te koop is en hoe de
keten er eventueel uit ziet. Daarnaast is het mogelijk om via gaming kennis op te doen.
Iedereen kan op dit platform zijn/haar voedselinitiatief aanmelden.
- 3. Wat is daarvoor nodig? > halloboer is ontwikkeld met financiering van overheden, het is
echter moeilijk om uit de kaartfunctie opbrengsten te genereren voor het draaiend houden
van het platform. Dus een valide verdienmodel.
- 4. Welke factoren en/of ontwikkelingen kunnen volgens jou mee- of tegenwerken? >
Informatie niet verstrekken. Elke type landbouw kent z'n voor- en nadelen. Wees zo eerlijk
het hele plaatje te benoemen. Het is uiteindelijk de consument die bepaald. (Onderzoek,
kennis en advies)
- 1. Eerlijke informatievoorziening in plaats van hersenspoelen via reclame voor een gelukkig
leven als je maar op de koopjes jaagt. Strengere regels voor reclame en
informatievoorziening, ook gericht op de klimaat en natuurbelasting: stel bijv. Een schijf van
5 in: goed voor je gezondheid, diervriendelijk, bodemvriendelijk, energievriendelijk,
circulariteit.
- 2. Overheid heeft regie, samen met wetenschap, producent en consument;
- 3. Wetgeving denk ik en een hoop goede wil;
- 4. Meewerken: een paar goede voorbeelden uitwerken en testen, tegenwerken: als het te
ingewikkeld en nauwkeurig wordt. (Consument)
- Geef eerlijke keteninformatie bij de producten. Dit is waar duurzame consumenten behoefte
aan hebben en die nu niet gegeven wordt. Op die manier kan de consument een bewust
keuze maken, niet alleen op prijs maar ook op andere overwegingen (Onderzoek, kennis en
advies)
- 1.Overheid kan True pricing verplichten in de supermarkten. 2.Overheid. 3.Overheid met
visie. 4. Wat tegenwerkt is de drang om te exporteren terwijl de wereldmarktprijs te laag is
om de eco-schade te compenseren. (Financier)
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Thema: verkoopkanalen
Aandachtspunt 2:
Het aanbod van biologische producten moet niet alleen groeien bij supermarkten, ook in de
horeca, catering, slagerijen, groenteboeren, bakkers, tuincentra en de online verkochte
maaltijdboxen.
1. Wat zijn volgens jou manieren om dit te doen?
2. Wie kan of kunnen dit doen?
3. Wat is daarvoor nodig?
4. Welke factoren en/of ontwikkelingen kunnen volgens jou mee- of tegenwerken?

- Het gaat niet groeien in alle kanalen omdat je de meerwaarde niet kunt waarmaken, bio
producten zijn niet standaard beter dan andere. Dit komt omdat de biologische sector de
ogen sluit voor de negatieve kanten van bio. Co2 footprint is niet standaard lager, de N
emissie ook niet omdat de regelementen daar niet voor zijn gemaakt. (Boer (niet biologisch
of in omschakeling))
- Per hectare is foodprint bio wel degelijk lager qua emissies. En het is ook juist om naar
uitstoot per hectare te kijken. En uiteindelijk gaat het om wat houdbaar is op langere
termijn. En dat betekent inzetten op organische stof in de bodem, biodiversiteit etc. Ik
begrijp best dat er nog altijd verzet is tegen een echte transitie in ons voedselsysteem,
maar we zullen zonder gif moeten gaat telen en inzet kunstmest drastisch terugbrengen
en grondgebonden moeten gaan werken. Dat is tot op de dag van vandaag niet wat het
landbouwonderwijs biedt en de lobby van de leveranciers van kunstmest en chemie
draait helaas op volle toeren (Certificering en toezicht)
- 1. Biologisch als norm maken.
- 2. De overheid kan regels instellen.
- 3. Meer boeren die overschakelen en meer consumenten die biologisch normaal gaan vinden
als voedingsbron.
- 4. Mensen die zeggen dat biologisch niet beter is dan gangbaar. Meetbaar maken dat
biologisch voor de grond en dieren een volhoudende landbouwvorm is en gangbaar niet.
(Consument)
- Biologisch is nu nog steeds oubollig maak het sexy en een lekkere uitstraling naar de
consument. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar))
- 1. Prioriteit leggen bij kanalen die makkelijker meebewegen. Meer kleine verkooppunten is
soms beter dan slechts een paar grote. Zorgen dat het vaker terugkomt in het wereldbeeld
van mensen.
- 2. Sales/marketing?
- 3. Overheid met quota van 25% biologisch ook doorvoeren in verkoopkanalen?
- 4. Hogere prijzen schrikken altijd af. Dat verschil moet weggenomen worden. (Onderzoek,
kennis en advies)
- Dit werkt het best als de consument erom gaat vragen, dan gaat de markt echt wel bewegen,
"opleggen" door de overheid gaat niet werken (Verkoper (zoals supermarkt, speciaalzaak,
horeca, catering, slagerij))
- Het is de verantwoordelijkheid van de markt om de consument hier zover in te krijgen.
Supermarkten zijn expert in het beïnvloeden van de consument. De overheid zal de
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marktpartijen een termijn moeten geven en bindende afspraken moeten maken.
Tussendoor monitoren en de markt houden aan de afspraken hoort daarbij. (NGO)
- 1. Onafhankelijke hulp/advies/kracht bij het vinden van het juiste assortiment en de
promotie ervan.
- 2. Onafhankelijke ketelmanagers met budget voor promoties.
- 3. Geld en mensen die verstand hebben van Retail en Out of home.
- 4. De groothandels als tussenschakel, zij vinden het lastig om stappen te nemen wanneer
assortiment niet voldoende verkocht dreigt te worden, maar kunnen wel veel betekenen in
het aanjagen van aanbod in retail en out of home. (Ketenpartij (zoals
leverancier/verwerker/handelaar))
- Certificeringsprogramma voor horeca/catering/etc. Nagenoeg gratis aanbieden (zie
Noorwegen/Denemarken), hiervoor promotie en communicatiebudget vrijmaken en streng
handhaven dat woord biologisch alleen gebruikt als je gecertificeerd bent. Ps. Dit programma
niet bij SKAL onderbrengen. Programma bestaat grotendeels al (zie eko-keurmerk),
(Certificering en toezicht)
- 1. Wat zijn volgens jou manieren om dit te doen? Zonder verdienmodel voor alle schakels in
de keten gaat dit niet lukken. M.a.w. Ketenpartijen moeten met elkaar aan tafel. Het zou
heel sterk zijn als er een stevige aanbieder van biologische producten in Nederland zou
komen. Een coöperatie, een PO of een BO. Bundelen van aanbod dus (en daarmee
vervolgschakels in de keten ontlasten.....die daar vervolgens ook iets voor over
zullen/moeten hebben).
- 2. Wie kan of kunnen dit doen? Bionext zou een project Waardecreatie in Ketens kunnen
starten.
- 3. Wat is daarvoor nodig? Drie relatief stevige ketenpartijen die wil en lef hebben. Productie,
retail en nog één.
- 4. Welke factoren en/of ontwikkelingen kunnen volgens jou mee- of tegenwerken?
Tegen....die zijn bijna oneindig. Mee, zoek de coalition of the willing. Dat zoeken kan bijna
alleen door een onafhankelijke partij met marktkennis gedaan worden. (Brancheorganisatie)
- 1. Zoals een supermarkt ook niet in een keer 100 % biologisch verkoopt (uitzonderingen
daargelaten), geldt dit ook voor andere verkoopkanalen. In vergelijk met zoals men dit in
Denemarken heeft gedaan, kan dit door hier gradaties in aan te brengen. Bijvoorbeeld brons,
zilver en goud. Hierbij is goud 100% biologisch en een lager aandeel bij zilver en brons. De
instap is hierdoor makkelijker en men kan wennen aan het biologisch zijn en consumeren.
Men voelt zich niet direct in een hokje gedrukt, maar ziet wel langzaam de voordelen
waardoor men uit eigen wil het aandeel biologisch vergroot. Belangrijk hierbij is dat we hier
enkel van biologisch uitgaan. Geen vermenging met andere (gangbare) programma's.
- 2 Hier is regie voor nodig. Overheid (als keurmerkhouder) in combinatie met alle biologische
ketenpartijen. Focus hierbij op de grote groeiers.
- 3 Zie 2.
- 4 Door het lage aandeel biologische consumptie in Nederland is hier nog een wereld te
winnen. Door niet het momentum (van nu) te pakken, bestaat de kans dat te laat wordt
geopereerd. Hierdoor zou binnenlandse productie te weinig kunnen profiteren van de groei
van de biologische consumptie binnen Nederland. (Brancheorganisatie)
- 1. Wat: Verkoopkanalen zijn zich er vaak niet van bewust wat de meerwaarde van
biologische producten is en waarom de prijs hoger is dan gangbaar. Daarom moeten ook de
verkoopkanalen (verkopers) weten waar biologisch voor staat, wat de doelstellingen en
beginselen zijn, dat bedrijven die biologische producten voortbrengen gehouden zijn aan
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strenge EU-regelgeving en dat dit ook wordt gecertificeerd en gecontroleerd.
Verkoopkanalen zullen daarmee beter begrip hebben voor de wijze waarop zij het verschil
tussen gangbare en biologische producten moeten aangeven. Dit draagt bij aan een
betrouwbare sector.
- 2. Wie: Overheid, verkoopkanalen, biologische sector, instanties die actief zijn in biologische
sector.
- 3. Nodig: goede afstemming tussen de diverse partijen voor een eenduidige boodschap en
werkwijze bij verkoop (onderscheid gangbaar/biologisch).
- 4. Factoren: ook voor winkels geldt bij verkoop van onverpakte producten een
certificeringsplicht. De kosten hiervoor kan de winkelier afschrikken of ertoe overgaan alleen
verpakte biologische producten te verkopen. (Certificering en toezicht)
- 1. Start met producten die meest milieubelastend en mensbelastend zijn, bijv. bloemen en
sierteelt.
- 2. Overheid en verkopers: beïnvloed de burgers via goed opneembare informatie (reclame
en framen) dat ze gelukkig worden door goede producten te kopen (eigenlijk de omgekeerde
situatie van hoe het tot nu toe werkt, met het framen van veel en slechte producten).
- 3. Inzicht in en informatie over de meest "belastende" producten;
- 4. Te weinig goed aanbod (Consument)
- 1. True pricing verplichten. Dat kan simpel beginnen met alleen het noemen van de echte
prijs naast de prijs die de aanbieder vraagt. Voorbeeld: "Wijn EUR 4 (True Price van deze wijn
is EUR 7)" (Financier)

Aandachtspunt 3:
Alle overheden en semi-overheden moeten in hun kantines meer biologische producten
aanbieden om de vraag naar biologische producten te vergroten.
1. Wat zijn volgens jou manieren om dit te doen?
2. Wie kan of kunnen dit doen?
3. Wat is daarvoor nodig?
4. Welke factoren en/of ontwikkelingen kunnen volgens jou mee- of tegenwerken?
- De keuze is aan deze overheden zelf. Maar voor je dat wilt stimuleren zou toch op zijn minst
een goede studie noodzakelijk zijn voor wat betreft de verschillen op tal van
duurzaamheidskenmerken, en niet alleen bio zou daar in mee moeten kunnen doen. Verder
doen overheden er goed aan om vooral te kijken naar lokale beschikbaarheid (Boer (niet
biologisch of in omschakeling))
- Het begint bij de kleintjes en dat zijn van kleuterschool tot het voortgezet onderwijs.
Naast de Bio voeding ook uitleg met het hoe en waarom op de scholen. (Ketenpartij (zoals
leverancier/verwerker/handelaar))
- 1. Wat zou het mooi zijn als alle (semi) overheden het goede voorbeeld willen geven met een
oprecht duurzaam inkoopbeleid (Inclusief, Lokaal, Zero Emissie, True pricing, circulair,
biologisch). Zeker daarvan is dat de kosten van inkoop zullen stijgen. Beschouw dat als
'subsidie / beloning' voor degene, die goed met onze toekomst bezig zijn. Ook zeker is dat
het (in) directe effect van die "markt" werking veel goed zal doen in de maatschappij.
- 2. Bestuurders van (semi) overheden.
- 3. Leiderschap en visie dat hogere kosten op kortere termijn significant lager zullen zijn dan
de toekomstige kosten voor reparaties.
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- 4. Een transparant actieplan, waarin betrokken kunnen zien wat er wanneer van hen
verwacht wordt (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar))
- 1. Een doelstelling, een meetlat en middelen om de inspanning voor elkaar te krijgen.
- 2. Onafhankelijke ketelmanagers die kennis hebben van de processen in out of home en de
rol van alle ketenspelers in dit proces, van de bestellers/inkopers in de keukens zelf tot en
met de inkoper van de groothandel/toeleverancier van de groothandel.
- 3. Geld, menskracht en kennis.
- 4. De keten t/m het kantineschap is erg lang, er zijn veel beslissers, veel meer dan in retail,
dat vraagt veel aandacht, nl. Voor alle spelers. (Ketenpartij (zoals
leverancier/verwerker/handelaar))
- In bijv. Frankrijk is dit heel succesvol in een aantal departementen. Wel koppeling met
regionaliteit / streekproducten. Koop in bij regionale leveranciers. Tevens training en
opleiding hoe koken met biologische ingrediënten (bv. Koken met het seizoen) (Certificering
en toezicht)
- Een overheid dient het goede voorbeeld te geven. Het lijkt mij dat 100% van het aangeboden
voedsel in publieke kantines biologisch moet zijn. (NGO)
- 1. Leer van Denemarken. Daar heeft de overheid een voortrekkersrol genomen en landelijke
doelen gezet op 80-90% BIO in openbare kantines. Erg goed.
- 2. LNV/Regering kan dit ook hier invoeren.
- 3. Koop lokaal heel normaal. (Boer (biologisch))
- 1 Dit begint door volmondig achter het eigen biologische keurmerk te staan en hierbij
volmondig de voordelen van de biologische landbouw te benoemen. Zonder dit te verpakken
binnen nietszeggende definiëringen. Er is geen duidelijker en onafhankelijker keurmerk dan
het biologische. Door dit vervolgens binnen eigen kantines aan te bieden zet het de
gemeende keuze kracht bij. Het draait per slot van rekening niet alleen om datgene wat in
directe zin wordt verkocht, maar des te meer om de uitwerking van de gebruikers van de
kantines in hun eigen (aangeleerde) consumptiegedrag en de olievlekbeweging die dit met
zich meebrengt.
- 2 Beleids- en uitvoeringsorganisaties binnen de overheid.
- 3 Gericht beleid op productie en consumptie van biologische producten en de
waardering/inpassing van de biologische landbouw binnen Nederland.
- 4 Het volledig tot z'n recht laten komen van de biologische landbouw is hierin belangrijk.
Hierbij past geen vermenging. Puur het biologische verhaal, zonder af te geven op de
gangbare landbouw. Een totaaldoelstelling van bijvoorbeeld eerst 25 % is hierbij prima.
Binnen deze 25 % moet het dan ook alleen maar gaan over de biologische landbouw (in alle
facetten). (Brancheorganisatie)
- 1. Als eerste een scherpe keuze van de overheid die de verschillen durft te benoemen in het
algemeen belang (gezondheid, duurzaamheid) en daarnaar handelt in het algemeen belang
door duidelijke eerlijke regels dat de vervuiler betaalt en de leverancier van biodiversiteit
wordt beloond.
- 2. Buiten de retail en horeca is de omvang gering. Wanneer de doelstelling 25% is zal toch
zeker ook ingezet op een navenant aandeel in de supermarkten. Stel bijv. Voorwaarden aan
de reclame over biologische producten, over schapruimte; Het is aan de overheid om hier
een gelijk speelveld te maken tussen supermarkten.
- 3. Dit moet uiteraard gecombineerd met campagne die erop gericht is dat er om gevraagd
wordt door de consument zie aandachtspunt 1.
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- 4. De overheid die wel doelen stelt maar geen bijpassende maatregelen aandurft.
(Brancheorganisatie)
- Bij aandachtspunt 3: Het directe effect naar de markt van deze maatregel is groot, zowel
direct maar zeker ook indirect. Het is simpel in te voeren door de bestuurders van (semi)
overheden en schoollunches. Het begint bij de kleintjes en dat zijn van kleuterschool tot
het voortgezet onderwijs. Naast de Bio voeding ook uitleg met het hoe en waarom op de
scholen Daar is wel leiderschap voor nodig. Tegenwerking vanwege prijs, discriminatie
naar gangbaar enz. (Brancheorganisatie)
- 1. Een eerste mooie stap zal al zijn als overheden zorgen voor lokaal geproduceerd voedsel in
de kantines en dit dan ook uitdragen, wat bij kan dragen aan de bewustwording van wat je in
je mond stopt. Beperk hierin niet alleen tot gecertificeerde producenten, er zijn veel meer
producenten die op een eerlijke manier produceren.
- 2. Hier zijn echt de beleidsmakers aan zet.
- 3. Bestuurders die ook gezondheid en duurzaamheid weten te waarderen en daardoor de
inkopers meer financiële ruimte te kunnen geven
- 4. Prijsvorming kan tegenwerken en wat mee kan werken is om het venster breder te maken
dan alleen bio. (Onderzoek, kennis en advies)
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Thema: prijs
Aandachtspunt 4:
Het is belangrijk/essentieel om het prijsverschil tussen biologische en gangbare producten te
verkleinen. True pricing en btw-verlaging zijn twee opties die daarbij interessant zijn en die al
veel in de stakeholderconsulatie zijn genoemd. Over beide onderwerpen wordt momenteel al
veel nagedacht, maar zijn er ook andere opties om het prijsverschil te verkleinen?
1. Hoe kan het prijsverschil tussen gangbare en biologische producten worden verkleind naast
de al eerdergenoemde ideeën van true pricing en het verlagen van de btw voor biologische
producten t.o.v. Gangbare?
2. Wie kan of kunnen dit doen?
3. Wat is daarvoor nodig?
4. Welke factoren en/of ontwikkelingen kunnen volgens jou mee- of tegenwerken?

- Er is geen reden voor een generieke ingreep in de prijzen, omdat bio niet in alle opzichten
beter is True pricing wordt dan een politiek keuzeprogramma waar geen enkele boer ook
maar iets aan heeft. Om te kunnen investeren in duurzame productiemethoden moet je
zekerheid voor de lange termijn. Duurzame producten zijn gewoon duurder dat moeten we
democratisch accepteren (Boer (niet biologisch of in omschakeling))
- Mee eens dat voor een duurzamere of biologische teelt meer betaald moet worden. In
Nederland zijn consumenten gewend om heel weinig voor hun voedsel te betalen. Dit
komt ook door vaak een overvloedig aanbod van product. Als we eerlijke prijzen willen zal
ook de consumptie moeten worden gestimuleerd. We zien nu al dat er soms lage prijzen
voor biologisch product betaald worden door een overaanbod. In de winkels zien we dat
niet altijd terug. Door aparte labeling, per stuk verpakt (omdat gangbaar al los wordt
verkocht) worden de kosten in de keten na de boer ook meer verhoogd dan voor
gangbare producten en daardoor ook de prijs in de supermarkt. (Ketenpartij (zoals
leverancier/verwerker/handelaar))
- Dit is echt onzin. Het lijkt alleen maar of biologisch duurder is, doordat in prijzen van
gangbare producten niet alle kosten (voor bodem en milieu) verwerkt zijn. (Consument)
- Inderdaad is er geen reden voor ingreep in de prijzen van bovenaf. Maar eindelijk eens
beginnen met true pricing!!! Er wordt al decennia gepraat over het benoemen van
vervuiling, het benoemen van de stijgende kosten in gezondheidszorg door de bak aan
chemie die landbouw achterlaat in voeding en milieu, maar er gebeurt niets!!!! Benoem
maar eens wat we aan schade achterlaten met ons vliegverkeer, met onze files met
overal 1 persoon per auto, met ons overmatig onnodig kunstmest en mest verbruik, met
de import van produkten van 6 miljoen hectares uit het buitenland, met de enorme input
aan bestrijdingsmiddelen per hectare, enz. Enz. Benoem het allemaal, en zet er een
heffing op die genoeg is om het vervuilde weer schoon te maken!! Is ook niet meer dan
normaal, ieder huishouden investeert toch ook in een bezem of schoonmaakmiddel om
de boel schoon te houden. Als die heffing er is weet ik zeker dat biologisch goedkoper is
dan gangbaar. Kom maar op!!!! (Boer (biologisch))
- Het gaat erom maatschappelijke kosten door te berekenen in de prijs. Als er ook
maatschappelijke kosten zijn voor biologisch dan komt dat vanzelf tot uiting. Mogelijkheid is
om een heffing te leggen op inputs (kunstmest, gewasbescherming, water,
diergeneesmiddelen etc.) (Onderzoek, kennis en advies)
- Eens! (Consument)

32

- Eens! En dat is meteen ook goed voor bevorderen regeneratieve landbouw mee en BD
landbouw. (Consument)
- Dat is alleen rechtvaardig als het de enige meer duurzame productiemethode is. En dat is het
niet. (Overheid)
- Het is maar de vraag of dit kan in een vrije markt. Daarnaast is het dan de vraag of alle
producten uit Nederland komen. Je zal dan het hele voedselsysteem moeten veranderen.
(Overheid)
- Een gesloten markt en een voedselsysteem dat alleen lokaal produceert. Dat laatste is een
utopie als we nu al weten dat we als consument maar ca. 1100 ha productiegrond hebben en
we zo'n 1700 ha consumeren. Gaan we nog meer extensiveren dan zal er nog minder
productie zijn. (Overheid)
- 1. Met positief ingestelde ketenpartners, van boer tot vork, worden afspraken gemaakt om 1
productgroep 100% te vervangen door een minimaal vergelijkbaar, biologisch, alternatief.
Afspraken m.b.t. Omschakeling, productontwikkeling, efficiency, bedrijfseconomische
parameters, wetgeving, controle etc. Zo'n impactvolle reorganisatie van de keten moet
kunnen leiden tot het verkleinden van het prijsverschil tussen gangbaar en biologisch.
- 2. Alle ketenpartners, ieder met een eigen verantwoording, maken een gezamenlijke deal.
- 3. Vertrouwen dat het met elkaar te doen is om dat (gekozen) gedeelte van de keten
langdurig met elkaar te verduurzamen. Bonus voor degene, die meer leveren dan
afgesproken.
- 4. 'N aantrekkelijke gemeenschappelijk commitment voor 'n langere periode voor koplopers
in 'n keten kunnen wellicht een inspirerend voorbeeld vormen voor de middenmoot.
Doorgaan met wat we deden is immers geen optie. (Ketenpartij (zoals
leverancier/verwerker/handelaar))
- True pricing leidt niet per se tot een kleiner prijsverschil, omdat biologisch een lagere
opbrengst heeft en daarmee zorgt voor meer landgebruik. Landgebruik is een grote oorzaak
van CO2-uitstoot in de wereld en habitatverlies (biodiversiteit). Veel verstandiger is om met
een brede CO2-heffing te werken op alle producten. Daarnaast komen veel biologische
producten (zoals exotisch fruit) uit verre landen, want slecht is wegens transportkilometers
en habitatverlies aldaar (denk aan rietsuiker waarvoor regenwoud is gekapt).
(Brancheorganisatie)
- De discussie om naast biodiversiteit ook CO2 en verpakkingen mee te nemen zullen een
steeds groter vraagstuk worden. Lekker van dichtbij en bio producten ver weg waar gaat
de voorkeur naar uit. Door alle kosten weg te halen zowel in de keten als eventueel btw
vrij te gaan verkopen wordt de prijs steeds minder belangrijk (Ketenpartij (zoals
leverancier/verwerker/handelaar))
- "omdat biologisch een lagere opbrengst heeft": dit klopt alleen bij het vergelijken van
monoculturen. We zullen daarom ook meer moeten inzetten op duurzamere
productiemethodes: agroforestry, strokenteelt, pixelfarming, kleinschalig intensief
ecologisch beheerde tuinderijen, etc. Dan ziet het opbrengstplaatje er heel anders uit.
"Landgebruik is een grote oorzaak van CO2-uitstoot in de wereld en habitatverlies
(biodiversiteit)." dit is niet waar als het gaat om biologische (regeneratieve) landbouw.
Helemaal wanneer men kiest voor NGK (niet-kerende grondbewerking), vaste mest, en
agroforestry (bomen/struiken/hagen aanplant), kan het organische stofgehalte in de
bodem toenemen, waarbij er dus geen CO2 uitgestoten maar juist opgeslagen wordt in
de bodem. Ben het wel eens met de CO2-heffing, waardoor voedsel van ver automatisch
duurder wordt. Vlees en zuivel wordt automatisch ook duurder daardoor, helemaal als
het gevoerd is met monocultuur soja (ontbossing > CO2 uitstoot). (Onderzoek, kennis en
advies)
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- True pricing betekent een heffing op alle negatieve effecten van productie en vervoer. Dit
moet één totaalsysteem zijn. (Consument)
- 1. Kortere keten, minder tussenhandel. Minder transport, minder verwerking, minder
verpakkingsmaterialen (oftewel: vervoer en verpakkingen meer belasten). Meer
seizoensgebonden eten en meer acceptatie van afwijkende vormen van bijvoorbeeld
groenten of vlekjes op fruit. Normaliseren van biologische groenten en fruit met de
imperfecties die daarbij komen.
- 2 Overheid en boeren kunnen hier op verschillende manier op sturen. Vooral door te laten
zien dat je lokaal goed kunt eten en dat je een appel met een vlekje of een beestje ook prima
kunt eten. Door rechtstreeks contact tussen klant en boer kan er meer begrip komen. (Boer
(biologisch))
- 1. Verkoopkanalen die zelf het verschil betalen (NIET wenselijk) of samen in een
coöperatievorm met klanten het verschil betalen
- 2. Samenstellingen als de boeren van Amstel/herenboerderijen o.i.d.
- 3. Actieve 'werving' van geïnteresseerden
- 4. Afstappen van de norm, niet alles onder één dak (Onderzoek, kennis en advies)
- 1. Artikellijnen in z'n geheel omschakelen in plaats van een bio product naast een regulier
product te positioneren. Op deze wijze krijg je schaalgrootte en minder derving en kan het
product veel goedkoper en evt. Ook onverpakt worden aangeboden aan de consument.
- 2. Retailers / Out of home aanbieders en hun toeleveranciers
- 3. Geld voor onafhankelijke ketenmanagers/adviseurs welke producten zich hiervoor het
beste lenen.
- 4. Retailers concurreren met elkaar om de prijs van het winkelmandje, dit zal remmend
werken. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar))
- Dit is een suggestieve vraag! Behoud van voldoende levenskansen op deze planeet en in ons
land heeft uiteindelijk een prijs. Deze prijs zal vergoed dienen te worden aan hen die
daarvoor kosten maken. Maar alleen als gezond voedsel en het natuurlijk kapitaal in stand
blijft. (Onderzoek, kennis en advies)
- Door veel meer inzichtelijk te maken wat de gevolgen zijn van de huidige consumptie. Voor
de oorlog in Oekraïne wist niemand hoeveel Euro wij aan Rusland betalen per persoon per
dag. Nu is dat ineens duidelijk en denken we na over alternatieven. Dus blijkbaar kunnen we
ook andere keuzes genereren als de noodzaak en wil maar groot genoeg is. (Onderzoek,
kennis en advies)
- Helemaal eens! (Consument)
- 1. Btw verlagen of vrijstellen op biologisch groenten en fruit. Heffing op
bestrijdingsmiddelen.
- 2. Dit moet de overheid regelen.
- 3. Wettelijke regeling van maken.
- 4. Factoren welke meewerken zijn voorlichtingscampagnes. (Boer (biologisch))
- Eens! Zonder dit soort maatregelen kan je net zo goed als overheid de biologische sector
niet steunen (NGO)
- 1. Heffing op bestrijdingsmiddelen. Scholing duurzaam voedsel produceren. Kooklessen en
voedingsleer.
- 2. Heffing door de overheid. Voorlichten door scholen.
- 3. Hier is geld, organisatie en kennis voor nodig.
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- 4 Meewerken; het moet een blije campagne zijn die uitzicht biedt op een betere wereld voor
onze kindskinderen (Boer (biologisch))
- 1. Door externe factoren/ontwikkelingen (o.a. Beleid, inflatie en vrije markt t.a.v. Grond)
wordt de kostprijs voor zowel regulier als biologisch omhooggedreven. Als toegankelijkheid
van voedsel behouden dient te worden en daarvoor is de prijs belangrijk dient dit naar mijn
mening vanuit de overheid veiliggesteld te worden. De inkomsten van de burgers dienen dan
net zo mee te stijgen, daar is m.i. Ruimte voor verbetering. Dat zou een zuivere vrije
marktwerking (met de juiste ethiek) moeten doen, maar dat gebeurt niet.
- 2. Om te beginnen overheid - reguleren, protectionisme en om het mogelijk te maken
subsidie. Maar geen subsidie om het in leven te houden. Daarnaast alle ketenpartijen, we
hebben uiteindelijk met zijn alle de verantwoordelijkheid.
- 3. Gezond verstand en transparantie (en laten we met transparantie ook in Den Haag
beginnen).
- 4. Polarisering werkt tegen, maar ook bepaalde gedachtestromen als winstbejag.
Transparantie werkt voordelig, want je kunt je verantwoording niet ontlopen. (Ketenpartij
(zoals leverancier/verwerker/handelaar))
- Subsidies verplaatsen van gangbaar naar biologisch. True pricing en heffing op dierlijke
producten (NGO)
- Eens! (Consument)
- Absoluut! (Boer (biologisch))
- Eens! (Consument)
- 1. Leer alle burgers koken met echte producten, zoals droge bonen, aardappels en groente.
Start op de basisschool en ook in het voortgezet onderwijs. Dure producten zijn alle onzinkant-en-klaarproducten van Unilever en vlees. Iedereen kan prima biologisch eten als ze
kunnen koken. Leer van Denemarken waar de biologische sector samen heeft gewerkt met
de vakbond van chef-koks om kantines kostenneutraal laten overschakelen op BIO. (Boer
(biologisch))
- Het gaat op dit moment veel geld verloren doordat biologisch op veel dossiers geen apart
beleidskader heeft. Hierbij wordt juist de primaire biologische sector onnodig op hoge
kosten gejaagd, dat vervolgens eigenlijk door moet worden gerekend richting consument.
Doordat het binnen de biologische stromen vaak om kleinere hoeveelheden gaat, kunnen
deze (onnodige) kosten over minder product worden uitgesmeerd. Dit vergroot het verschil
tussen biologische en gangbare producten op consumptieniveau. Waarbij biologisch op veel
dossiers feitelijk de oplossing is, wordt de primaire biologische sector veelvuldig opgezadeld
met regelgeving om de negatieve gevolgen van de gangbare landbouw te verkleinen. Door
het geheel andere landbouwsysteem pakt dit juist voor biologische bedrijven ook nog eens
extra duur uit.
- 2 Beleids- en uitvoeringsorganisaties overheid.
- 3 Eigen beleid/spoor met eigen biologische maatwerkaanpak voor de biologische landbouw
(ook verderop in de keten). Geen beleid op negatieven gevolgen van de gangbare landbouw,
maar beleid op het versterken van het biologisch landbouwsysteem. Dit geldt ook voor
financieringsvormen van dure Nederlandse productiegronden en biologische
stimuleringsgelden op gebiedsniveau. Door de vele gangbare input van de Nederlandse
gangbare landbouw is het prijsniveau van grond volledig los komen te staan van de
daadwerkelijke natuurlijke (biologische) productiewaarde. De transitiekosten dat hierin
plaats moet vinden, kan niet enkel bij de consument worden neergelegd.
- 4 Hierin geldt voornamelijk een standvastige houding van de koers die we kiezen voor de
biologische landbouw. Tegenslag en tegen lobby mag hierin geen rol van betekenis spelen.
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(Brancheorganisatie)
- Deze twee voorstellen lijkt me een mooi begin. Verder kan de kostenefficiëntie toenemen
door meer kennis. Van de onderzoeksmiddelen zouden minimaal 25% aan biologisch
besteed kunnen worden. Ook interessant is stap voor stap product voor product in z'n
geheel om te schakelen naar bio gericht op schaalgrootte. Met regelgevingsdruk van de
overheid kunnen producten en Retail en alles wat daartussen zit hier keuzen in maken/
prioritaire producten benoemen. Er is wel regelgeving nodig want retailers hebben
kennelijk geen belang bij meer bio. Regels zodat gelijk speelveld ontstaat voor alle
retailers. Overigens gaat deze vraagstelling uit van de winkelprijs. Hierin zijn niet alle
productiekosten verrekend. Beter is te spreken over totale kosten dus inclusief de
maatschappelijke kosten die nu nog worden afgewend naar de buren, de toekomstige
generatie en de planeet waar het gaat om duurzaamheid en gezondheid.
(Brancheorganisatie)
- Wat: bijvoorbeeld: Tegemoetkoming in certificeringskosten. Via GLB meer steun voor
biologische sector. Wie: Overheid. Nodig: Financiering. (Certificering en toezicht)
- Aangezien biologisch al decennia een bewezen model is waarbij chemische vervuiling niet is
toegestaan is het verlagen van de BTW naar 0% een simpele en rechtvaardige stap richting
true pricing. Kies voor waarde(n) i.p.v. Voor belangen. Tevens certificeringskosten laten
betalen door vervuiler (gangbaar). (Certificering en toezicht)
- Verklein de 'yield gap' tussen gangbaar en biologisch. Gericht onderzoek kan hierbij een
grote rol spelen. (Onderzoek, kennis en advies)
- 1. Al is dit een consultatie voor biologische producten toch vind ik dit te nauw. Beoordeel
producten op duurzaamheidsindicaties, bio of niet. Dan kom je toch weer bij true pricing
terecht. (Onderzoek, kennis en advies)
- Als samenleving zouden we primair dienen te beseffen dat het natuurlijk kapitaal de
belangrijkste drager van ons leven is. Daarna komt het sociaal en economisch kapitaal. Deze
drie kapitalen zouden als fundament moeten dienen voor de inrichting van het buitengebied.
Daarna kan er beleid ontwikkeld worden hoe deze drie in het buitengebied vorm kunnen
worden gegeven en wie dit in de praktijk inhoud kan geven. Daarvoor zouden alle belangrijke
actoren in het buitengebied een inspanningsverplichting dienen te nemen om de drie
genoemde kapitaal doelen natuur, sociaal en economisch te bereiken. Al of niet
gouvermentele grondeigenaren en gebruikers zouden een verwevenheid van functies in hun
primaire doelstelling dienen te borgen. En vervolgens tot uitvoering over te gaan en op de
kwaliteit van de drie kapitalen afgerekend dienen te worden. (Onderzoek, kennis en advies)
- 1. Ik zie vaak genoemd: volg Denemarken, kan dat voor dit onderwerp ook? Voegt dat iets
toe?
- 2. Productie en verkoop keten;
- 3. Samenwerken met en leren van andere landen, best practice;
- 4. Goed opletten op verschillen met andere landen, probeer het wiel niet "eigenwijs"
opnieuw uit te vinden (Consument)
- 1. Transparante prijsopbouw voor elke schakel in de keten vermeld op het etiket van
producten die zich daartoe lenen. Bijv. Appelsap.
- 2. Overheid kan dit verplichten voor alle retailers in NL. (Financier)
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Thema: internationale markt
Aandachtspunt 5:
Er moet meer samenwerking komen binnen de EU om de biologische sector te doen groeien,
bijvoorbeeld op het gebied van technologische ontwikkeling, productontwikkeling en promotie
van biologische consumptie.
1. Wat zijn volgens jou manieren om dit te doen?
2. Wie kan of kunnen dit doen?
3. Wat is daarvoor nodig?
4. Welke factoren en/of ontwikkelingen kunnen volgens jou mee- of tegenwerken?

- De bio sector heeft al 40 jaar genoten van extra promotie en vastgestelde prijzen op tal van
terreinen en het gaat niet lukken om de consumptie te verhogen omdat bio wordt ingehaald
door duurzamere concepten die niet bio zijn. Daar is niets mis mee omdat duurzaam voorop
zou moeten staan en niet de achterhaalde bio principes (Boer (niet biologisch of in
omschakeling))
- Wil je dit inzetten zorg eerst voor een uniforme afspraak binnen de EEG wat is Bio teelt
een aan welke voorwaarden moet je voldoen. Dit kan van boven af met de landbouw
vanuit Brussel en de begeleidende instantie uniform te laten werken. (Ketenpartij (zoals
leverancier/verwerker/handelaar))
- Met de wetgeving in de hand lijkt me dat dit al sinds de jaren 90 gerealiseerd is. Iets
anders is het gebruik aan harmonisatie in de interpretatie. Ook m.b.t. Residuen uit de
giflandbouw. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar))
- 1. Een Europees overleg, buiten de gebruikelijke branche organisaties, waarin de expertise
van verkoop en promotie wordt gedeeld.
- 2. De professionals die binnen de diverse lidstaten zich met deze materie bezighouden. Niet
de beleidsmensen, maar marketing en retail deskundigen die dit werk binnen een lidstaat
doen.
- 3. Geld voor dit orgaan.
- 4. Wanneer het te beleidsmatig wordt aangepakt, het uitgangspunt moet de consument zijn
en de kanalen waarbinnen de consument koopt, niet de belangen van biologische partijen.
(Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar))
- 1. Europese afstemming van het agrarisch beleid en een gelijke omstandigheden voor de
ketenpartijen in de Europese landen - gedreven door marktvraag
- 2. Alle ketenpartijen en niet alleen zijn met het grootste belang.
- 3. Een standaard overlegorgaan
- 4. Houdt het praktisch en uitvoerbaar. Regels zijn goed om gelijkheid te creëren, maar te veel
regels zorgt voor een onmogelijk situatie.
- 4. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar))
- 1. Expliciete opdracht aan WUR en HAS en VHL om nieuwe biologische teelten te
ontwikkelen, o.a. Nieuwe rassen van hazelnoot, walnoot, kastanje, hickorynoot en
winterharde avocado. Stuur op meer boeren, kleinere boerderijen.
- 2. NWO, WUR, HAS, VHL, RVO etc.
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- 3. Expliciete langetermijnplan met concrete doelen. Niet fluffy feelgood visies zoals
"Natuurinclusief boeren" wat niets betekent... Eis een bepaalde % oppervlakte BIO van elke
provincie en gemeente.
- 4. Grote spelers zoals Unilever en LTO werken tegen. (Boer (biologisch))
- 1 We kunnen veel leren van de goede en minder goede zaken die in andere landen zijn
ontwikkeld. Samenwerken kan hierbij versterken, maar niet primair. Eerst een goede eigen
focus op de groei van de Nederlandse productie en consumptie van Nederlandse biologische
producten. Dit in samenhang met de Nederlandse biologische ketens van de verschillende
biologische sectoren. Vanuit deze ketenbrede aanpak kan vervolgens gekeken worden of
samenwerking met andere landen van meerwaarde kan zijn.
- 2 Gehele biologische ketens (ketenbreed). Verschillende biologische ketens van verschillende
biologische sectoren kunnen hierbij verschillende belangen hebben. Houdt hier rekening
mee. Niet alles over dezelfde kam scheren, maar oppakken met de verschillende biologische
ketens.
- 3 Duidelijk doelstellingen vanuit de verschillende ketens (incl. De overheid), waarbij duidelijk
wordt waar samenwerking van meerwaarde is.
- 4 We zien veel ontwikkelingen waarbij in verschillende EU-landen gefocust wordt op eigen
productie en afzet. Hiermee samenwerken vraagt om een duidelijk eigen richting voor de
Nederlandse productie en consumptie. Door een duidelijke eigen koers (op ketenniveau in
samenwerking met de overheid) wordt juist samenwerking bevorderd doordat de
effectiviteit (van beide kampen) wordt vergroot. (Brancheorganisatie)
- Stop met ondersteuning van promotiecampagnes voor gangbare producten. Zorg voor
ondersteuning van biologische producten met meerwaarde. Zet in op zaadvaste rassen en op
regionale verbinding. (Certificering en toezicht)
- Om de Nederlandse biologische sector verder te doen groeien zijn de volgende punten van
belang:
* Kennis en serviceniveau van controle autoriteit moet omhoog: voor een verdere groei van
de biologische sector in Nederland is het van belang dat bedrijven terecht kunnen bij een
controle autoriteit die over voldoende capaciteit en kennis beschikt. Bedrijven actief in de
biologische sector hebben behoefte aan een krachtig, efficiënt en professionele controle
autoriteit of autoriteiten die de groei in de ontwikkeling van de bio-sector kunnen
ondersteunen. Alhoewel ook wij kwaliteit boven snelheid prefereren constateren we toch
dat bedrijven nog veel te vaak te maken hebben met onduidelijke en (te) zeer lange
wachttermijnen voor de beslissingen van de controle autoriteit. Een controle autoriteit zoals
SKAL zou snel en inhoudelijk moeten kunnen reageren op vragen van bedrijven die
biologische ambities hebben en of tegen problemen aanlopen. De aanwezigheid van
meerdere controle autoriteiten in Nederland, zoals dat het geval is in andere EU-landen, kan
bijdragen aan een beter serviceniveau en ondersteuning van de biologische sector.
* Scheiding tussen toezicht en certificering: de verantwoordelijkheden voor ontwikkelen van
beleid (aansturing), toezicht en certificering vallen in de huidige praktijk samen onder een
partij (SKAL) terwijl in andere EU-landen een duidelijke scheiding is tussen deze rollen en
welke instanties die rollen vervullen. Het is niet wenselijk dat deze rollen
verantwoordelijkheden onder één partij vallen. Ook Nederland zou een dergelijk
onderscheid moeten maken. Daarnaast ontbreekt het in de huidige opzet aan een
beroepsmogelijkheid voor beslissingen van de controle autoriteit.
* Meer harmonisatie in implementatie en handhaving van EU bio-verordening: om
verschillen in de interpretatie en de handhaving van de EU-wetgeving te minimaliseren, zou
er meer samenwerking en harmonisatie moeten plaatsvinden over de werkwijze van de
verschillende controle autoriteiten in de EU-landen. Dit is ook in het belang van een gelijk
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speelveld voor alle Nederlandse bedrijven actief in de bio-sector.
* De aanwezigheid van pesticiden volledig uitsluiten is niet realistisch: biologische en nietbiologische productie vinden naast elkaar plaats. Hierdoor is contaminatie niet altijd te
voorkomen. Zeker als ook het biologisch landbouwareaal moet en zal groeien lopen we
tegen mogelijke residuen aan die nog in de grond aanwezig zijn. Hierbij moeten we rekening
houden dat voor bepaalde sectoren de grondstoffen vooral van externe EU-markten
afkomstig zijn. De kans dat er nu en in de komende jaren pesticideresiduen worden
gevonden is zeer groot en zal mogelijk zelfs toenemen. Het volledig uitsluiten van de
aanwezigheid van pesticiden of het hanteren van een ‘'zero-tolerance'' beleid is niet
realistisch. Tevens zou regelgeving rekening moeten houden met mogelijkheid van hanteren
van ‘verwerkingsfactoren' zoals die gebruikelijk zijn in de conventionele markten.
(Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar))
- Zoek daarnaast ook de oplossing in Keten-innovatie. (Onderzoek, kennis en advies)

Aandachtspunt 6:
Er moet worden ingezet op zowel de nationale als de internationale afzetmarkt voor
biologische producten.
1. Wat zijn volgens jou manieren om dit te doen?
2. Wie kan of kunnen dit doen?
3. Wat is daarvoor nodig?
4. Welke factoren en/of ontwikkelingen kunnen volgens jou mee- of tegenwerken?

- Er moet worden ingezet op een eerlijk en duurzaam product en niet principieel alleen op
biologisch (Boer (niet biologisch of in omschakeling))
- Men zal veel meer telen naar behoefte en wat de markt nodig heeft. Belangrijk wordt dat
er voldoende product beschikbaar is en niet te veel pieken en dalen. (Ketenpartij (zoals
leverancier/verwerker/handelaar))
- Eens. Er is zoveel en sneller duurzame winst te behalen met een vorm van landbouw
tussen bio en gangbaar in. En daarnaast gewoon ook bio en gangbaar blijven produceren.
Dit om keuzevrijheid te behouden voor iedere portemonnee (Boer (niet biologisch of in
omschakeling))
- Eens. Er zijn veel duurzame wegen voor het produceren van duurzame producten die
goed zijn voor mens, omgeving en de producent. Biologisch is in sommige gevallen de
weg daarvoor maar zou geen doel op zich moeten zijn. (Overheid)
- 1. Kunnen voorbeelden van impactvolle biologische interventies uit Europa op een
hedendaagse wijze voorgeschoteld worden aan Europese captains of industry en hun gevolg.
Interventies als die van bijv. Paul Polman / Marit van Egmond, doen er toe. Die inspireren.
- 2. Toekomstige leiders, die durven en worden gedragen door Europese overheden.
- 3. Oplossingen, die kunnen gaan voor een blijvende, impactvolle, verandering naar een
nieuw "evenwicht".
- 4. Over eigen schaduw heen springen en samen willen werken in de keten (Ketenpartij (zoals
leverancier/verwerker/handelaar))
- 1. In Nederland meer aandacht voor smaak en herkomst, minder 'dozen schuiven'.
Nederland op beurzen en in communicatie als goede herkomstbron neerzetten.
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- 2. Brancheorganisaties van biologisch en hun activiteiten op beurzen, samen met
bedrijfsleven (zie Denemarkten op de Biofach).
- 3. Ondersteunende middelen van de overheid.
- 4. Een eenduidige boodschap is nodig, niet allemaal eigen geluidjes, maar een krachtig
Nederlands geluid dat duidelijkmaakt dat we duurzame biologische productie heel serieus
oppakken. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar))
- 1. Dit kun je het beste door partners doen die bekend zijn op die markten (Boer (biologisch))
- 1. Er moet ingezet worden op regionale productie en regionaal in Europa is al snel
internationaal. Uiteraard wil je het product direct aan de buurman verkopen, maar door
volumes of doordat er naar bepaalde delen geen vraag is wordt het al snel internationaal.
- 2. Ketenpartijen want die hebben allen een belang. Politiek t.a.v. Voedselzekerheid.
- 3. Een gelijk en eerlijk speelveld. Concrete definitie van regio en minder ruimte voor
nationale invulling.
- 4. Verdere verduurzaming, geopolitieke omstandigheden (Ketenpartij (zoals
leverancier/verwerker/handelaar))
- 4. Iets wat tegenwerkt is dat de CA's en CB's niet op dezelfde wijze omgaan met de
wetgeving. Zodoende kan in NL iets zijn biostatus verliezen en in FR gewoon door worden
verkocht. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar))
- 1. De nationale markt is de belangrijkste. We moeten voedsel en mest niet over de wereld
slepen. Internationale handel krimpt naarmate diesel op raakt in de komende decennia.
Daarom is de export-focus van LNV gedateerd. We moeten minder kilos en meer kennis
exporteren. Kruiden in plaats van melk. Zaad in plaats van producten.
- 2. LNV breed beleid, uitrollen via RVO.
- 3. Visie is nodig. Bouw op de "Limits to Growth", die dit jaar 50-jaar bestaan viert!
- 4. Multinationals werken tegen. Beperkt toegang aan ministeries voor hun lobby. (Boer
(biologisch))
- Mee eens. Nationaal/regionaal en zonder verdienmodellen van de multinationals.
(Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar))
- 1. De waarde van Nederlandse biologische producten is op vele fronten (kwaliteit,
productieproces, borging en doorontwikkeling) van uitmuntende kwaliteit. Door dit vanuit
de verschillende biologische ketens in combinatie met een eenduidig onderbouwing van de
meerwaarde van het biologische landbouwsysteem te communiceren, kan dit voor zowel de
nationale als de internationale afzetmarkt positief worden ingezet. De meerwaarde van de
Nederlandse biologische producten is hierbij veelal groter dan reeds bestaande buitenlands
privatelabels.
- 2. De verschillende biologische ketens van de verschillende biologische sectoren in
samenhang met de overheid.
- 3. Een perfecte samenwerking door de overheid met de verschillende biologische
ketensectoren.
- 4. Het gaat hier uiteindelijk om het in z'n kracht zetten van individuele ketenpartijen. Dit kan
dus ook alleen maar in samenspraak met deze biologische ketenpartijen. Het ‘hoog over'
opereren vanuit de overheid of een ketenorganisatie die enkel biologische verenigingen
vertegenwoordigd gaat hierbij niet werken. Dit moet echt van ‘binnen uit' in overleg met de
verschillende biologische ketensectoren, gecombineerd met het eenduidige biologische
verhaal. (Brancheorganisatie)
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- Aandachtspunt 5: De samenwerking binnen de EU zou zich in de eerste plaats moeten
richten op regelgeving die in de verschillende landen is afgestemd ten gunste van bio in
het schap. Dat geldt zeker ook voor het voorlichten aan de - a.s.- consument. Zoals
schoollunches. (Brancheorganisatie)
- Een belangrijk punt voor de afzet van bio producten is de onderscheidbaarheid. Maak
duidelijk waar bio zich op onderscheid. Maar de bio sector moet dit ook waarmaken en
kunnen onderbouwen. Bijvoorbeeld op prestaties m.b.t. Biodiversiteit of door een
onderscheidbare betere kwaliteit van het product. Er liggen bijvoorbeeld mogelijkheden op
het gebied van smaak en inhoudstoffen. Er zijn bijvoorbeeld duidelijk beter smakende rassen
(bijvoorbeeld voor peen) op de markt dan nu in bio worden toegepast. De productie van
kilo's is nog steeds het belangrijkste. (Onderzoek, kennis en advies)
- Natuurlijk zijn kilo's belangrijk. Daar bepaal je je saldo mee. Met een lagere hectare
opbrengst moet je kiloprijs weer omhoog. Hoe vang je dat op? Prijsverschil bio gangbaar
wordt nog steeds vaak als te groot genoemd. (Boer (biologisch))
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Thema: omschakelen
Aandachtspunt 7:
De kosten van omschakeling mogen niet alleen voor rekening komen van omschakelende
boeren/tuinders.
1. Wat zijn volgens jou manieren om dit te doen?
2. Wie kan of kunnen dit doen?
3. Wat is daarvoor nodig?
4. Welke factoren en/of ontwikkelingen kunnen volgens jou mee- of tegenwerken?
- Biologisch worden alleen geeft nog voor de lange, nog voor de korte termijn een beter
economisch toekomstperspectief voor de individuele boer. Accountants bevestigen dit keer
op keer. Wel leg je jezelf en hele bedrijfsvoering vast voor de toekomst wanneer je
omschakelt. Het gevolg is dat er relatief veel stoppers zijn onder de bio boeren.
Omschakeling zorgt voor belemmeringen op innovatie en verdere verduurzaming (Boer (niet
biologisch of in omschakeling))
- Als we kijken naar de teelt van vruchtgroenten in Nederland wordt er al biologisch
geteeld. De enige discussie is dat Scal Nederland vind dat de plant in de volle grond moet
staan. In Denemarken mag het op andere soorten teelt en is ook Bio. Soms kan men teelt
al versimpelen door regels aan te passen. Kosten blijven relatief in samenhang met het
oogst volume. Wat heb je nodig om je rendement te halen volume of subsidie.
(Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar))
- Dit is onzin, er zijn juist veel minder stoppers onder de biologische boeren, biologische
boeren zijn jonger en hebben een relatief groter bedrijf, zie de EU-data. (Ketenpartij
(zoals leverancier/verwerker/handelaar))
- Ontheffing staatsteun in Brussel (Overheid)
- Rijk en de EU (Overheid)
- Zak met geld (Overheid)
- Enkel zak met geld zal niet werken. Liever geld voor een vraag gestuurde productie en
daardoor lange termijn zekerheid voor de omschakel boer. Ik hoor nu collega's die terug
schakelen naar regulier omdat er geen markt perspectief is (Boer (niet biologisch of in
omschakeling))
- De overheid kan wel geld uitgeven door binnen alle eigen organisaties van de overheid
alleen nog biologisch te cateren. Het goede voord geven en tegelijkertijd de vraag
stimuleren. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar))
- Markt (Overheid)
- 1. Kosten van omschakelen zijn als investering, kennis verstrekken maar niet te veel subsidie
om balans te houden in vraag & aanbod. Garantiefonds voor investeringen om de stap
makkelijker te maken.
- 2. De overheid
- 3. Een platform dat samenwerkt met bedrijfsleven om kennis te verstrekken, dit kan branche
organisatie Bionext zijn met hulp van bedrijven die zelf veel kennis kunnen inbrengen.
- 4. Overheid en banken moeten hierin samenwerken. (Ketenpartij (zoals
leverancier/verwerker/handelaar))
- Uiteindelijk gaat het allemaal om lange termijn perspectief bieden. Wat zijn de voordelen?
Het moet op lange termijn rendabel zijn en blijven, en een overheid moet hier een garantie
voor geven dat: als een boer kant Z op gaat, dit ook daadwerkelijk de goede zet is. Niet dat
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boeren na 4 jaar te horen krijgen dat dit niet meer wordt gesteund. Zet in op lange termijn
zekerheid, ik zou het niet gooien op het "voor rekening komen voor". Maar juist: als de
incentive inbouwen dat het echt op lange termijn hoe dan ook meer rendabel is om wel om
te gaan schakelen, omdat het op de lange termijn niet rendabel is om door te blijven gaan as
is. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar))
- 1. Wat versta je onder kosten omschakelen? Geef een gratis berekenen van omschakelplan
aan ieder bedrijf.
- 2.Er zijn een aantal adviseurs hierin actief. (Kees Water en DLV)
- 3. Eenmalige vergoeding door overheid.
- 4.Markt moet niet overvoerd worden. Vooral consumentenzijde is belangrijk (Boer
(biologisch))
- 1. Worden de verdiensten ook verdeeld na de omschakeling? Omschakelen is een
investering naar een toekomstig verdienmodel. Die omschakeling zit in de prijs evenals de
positieve gevolgen van die omschakeling voor dier en milieu. Er zijn genoeg ketenpartijen die
begeleiden om naderhand gezamenlijk er geld aan te kunnen verdienen, op die wijze worden
er al kosten verdeeld.
- 2. Ketenpartijen want die hebben allen een belang.
- 3. Gebeurt al.
- 4. Verdere marktvraag zal de bereidheid van ketenpartijen alleen maar doen toenemen
vanwege het gezamenlijke belang. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar))
- 1. Eens met de stelling. Een boer in omschakeling moet een extra beloning krijgen.
Transparante ketens dragen hieraan bij. Verduurzamen betekent een andere manier van
samenwerking. Dit is voorwaarde voor slagen en succes. Als boeren geen extra vergoeding
krijgen voor inspanningen gaat dit niet slagen. Doorberekening van kosten is de enige
manier. Product wellicht certificeren als "bijna bio."
- 2. Alle schakels in de keten moeten hier een bijdrage aan leveren en bewust zijn van de extra
kosten.
- 3. Een betere, transparante manier van samenwerken in de keten, digitalisatie, true costing
zijn hulpmiddelen.
- 4. Als de "handel" blijft opereren zoals huidig dan gaat dit niet slagen. (Ketenpartij (zoals
leverancier/verwerker/handelaar))
- 1. Industrieel-chemisch landbouw is een "asbestprobleem", een gemeenschappelijk gemaakt
probleem, dat we gemeenschappelijk moeten gaan oplossen. Maak een pot geld klaar met
een bedrag per hectare en geef het uit aan iedereen die biologisch boert elk jaar. (Ook aan
hen die al zijn overgestapt). Zo kan je de overgang economisch aantrekkelijk maken. Spreek
mensen aan op het doden van insecten en daardoor vogels. Spreek mensen aan op het
vernielen van drinkbaar grondwater. Dat komt vooral door chemisch-industrieel landbouw.
2. LNV/regering moet geld in een pot zetten. Kennis over de vernieling van onze
leefomgeving moet aandacht krijgen in curricula op basisscholen en in het voortgezet
onderwijs. OCW/regering kan communicatie baseren op het wetenschappelijk model
"Planetaire Grenzen". (Boer (biologisch))
- 1 Het belang van omschakelen richting biologisch zal een onderdeel dienen te zijn van de
totale transitie van de Nederlandse landbouw. Transitie is geen kleinigheid. Omschakelen
naar de biologische landbouw ook niet. Het is hierbij van belang dat zowel omschakelaars als
al bestaande biologische bedrijven worden gewaardeerd. Deze waardering zal vooral uiting
moeten hebben in het in z'n kracht zetten van deze biologische bedrijfsvoeringen. Dan krijgt
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het geïnvesteerde vermogen optimaal rendement. Omschakelingssubsidies moeten hierbij
maar mondjesmaat worden ingezet. Eerder kan gedacht worden aan een goede inpassing in
gebiedsbeleid, met financieringsvoordelen, landschapsgronden, biologische
beheerpakketten en beleid (algemeen en op dossierniveau) dat is toegespitst op de
biologische landbouw (eigen spoor/maatwerkaanpak). Geen regelgeving en stimulering op
one issue problemen die juist het biologisch systeem (en daarbij de biologische
bedrijfsvoering) ondermijnd.
- 2 Alle overheidsorganen. Hierbij is het nodig dat bij alle overheidsorganen het belang van de
inpassing van de biologische bedrijfsvoeringen wordt onderkend.
- 3 Een duidelijk koers op apart biologisch beleid. Zowel op regelgeving, stimulering en kaders,
waarbij op gebiedsniveau biologisch als prima inzetbaar landbouwsysteemkeuze kan worden
ingezet en gewaardeerd.
- 4 Er is op dit moment nog te veel focus op individuele opgaven. Zowel in beleid als
gebiedsontwikkeling. De waarde van het biologisch landbouwsysteem komt bij alle opgaven
bovendrijven. Als deze waarde beter bij alle overheidsorganen bekend is, kan stimulering
vooral op het biologisch systeem worden gericht. Hierbij wordt een biologische
bedrijfsvoering beter mogelijk en daarbij op de juiste wijze gestimuleerd.
(Brancheorganisatie)
- Het belangrijkste advies dat hier kan worden gegeven is 'Leer van het verleden'
Omschakelsubisidies zonder marktontwikkeling werkt niet. Let dus heel goed op de markt
en niet alleen de binnenlandse. De Nederlandse bio boer is voor een deel nog erg afhankelijk
van export. In de periode 2000 tot 2010 zijn marktverkenningen gedaan en
omschakelrapporten geschreven. Maak gebruik van deze kennis.. Het gaat bij omschakelen
niet alleen om de omschakelkosten maar ook om de lange termijn kosten en baten. De lange
termijn markt en marktprijs zijn hier belangrijk maar kijk ook nadrukkelijk naar de beloning
voor ecosysteemdiensten. Als daadwerkelijk onderbouwd kan worden dat bio op het leveren
van ecosysteemdiensten daadwerkelijk beter presteert, dan kun je ook voor die diensten
gaan belonen. Dit kan een relevant lange termijn perspectief zijn voor de omschakelende
boer. De beloning voor ecosysteemdiensten kan overigens net zo relevant zijn voor de
gangbare landbouw. (Onderzoek, kennis en advies)
- Ondersteun omschakelaars in het proces van gangbaar naar bio. Faciliteer maken van een
goed omschakelplan, ondersteun financiering nodig voor omschakeling, voorkom
liquiditeitsproblemen en help bij het ontwikkelen van de afzet. Dat lijkt me een rol voor de
overheid, die heeft of kan hier instrumenten voor ontwikkelen. Voorwaarde om gebruik te
kunnen maken van (financierings)instrumenten is een financieel gezond
bedrijfs/omschakelplan. (Onderzoek, kennis en advies)
- 1. I.p.v. Geld verspillen aan uitkopen agrariërs die middelen inzetten voor agrariërs om hen
de omslag mogelijk te maken en voor het bevorderen van de vraag door verlaging BTW,
bewustzijn bij consumenten.
- 2. Overheden en brancheorganisaties.
- 3. Stip op de horizon door de politiek (alleen nog maar geld naar sector voor transitie en
echte toekomstbestendige landbouw), veel meer middelen inzetten om te laten zien dat het
kan en hoe onder agrariërs en voedseltransitie (Consument)
- Het uitgangspunt moet zijn dat dit een maatschappelijke kwestie is dat gedragen moet
worden door boer, keten en consument. (Onderzoek, kennis en advies)
- Let ook op consequenties voor boeren als ze bomen willen integreren in de bedrijfsvoering;
Agroforestry en voedselbossen. Vaak zijn boeren huiverig omdat het consequenties kan
hebben voor de subsidie (gecombineerde opgave) en voor het risico dat het land wordt
omgezet in natuur i.v.m. De herplantingsplicht. Dit is afwaardering van de grond en maakt
44

dat boeren huiverig zijn voor het aanplant van bomen. Bomen zijn goed voor klimaat en
biodiversiteit maar vormen nu een te groot bedrijfsrisico. De provincie kan (individueel of
collectief) vrijstelling geven van de herplantingsplicht! (Boer (biologisch))
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Aandachtspunt 8:
Alle partijen in een voedselketen moeten met elkaar het commitment aangaan om om te
schakelen naar biologische producten.
1. Wat zijn volgens jou manieren om dit te doen?
2. Wie kan of kunnen dit doen?
3. Wat is daarvoor nodig?
4. Welke factoren en/of ontwikkelingen kunnen volgens jou mee- of tegenwerken?
- Dit kan alleen wanneer je de voedselproductie nationaliseert en van bovenaf bepaalt wat het
'volk' mag eten. (Boer (niet biologisch of in omschakeling))
- Wat de overheid wel kan doen (voorbeeld is Denemarken) is alle overheidscatering
(rijk/provincie/gemeente, etc.) Verplicht biologisch te laten zijn. Maar ook catering in
ziekenhuizen schoolkantines, etc. Hierdoor komen meer mensen in aanraking met
biologische producten wat uiteindelijk ook kan lijden tot meer biologische vraag in de
supermarkten. Zonder consumptie heeft het geen enkele zin om meer te gaan telen.
(Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar))
- Een gesloten land (Overheid)
- Iedereen van zaadje tot op het bord (Overheid)
- Een gesloten markt (Overheid)
- Internationale handelsverdragen, prijs producten, beschikbaarheid grond, meer duurzamere
productiewijzes, ruimte om ook uit de grond telen te erkennen als biologisch (Overheid)
- Als men met alle partijen bedoeld van zaadje naar karbonaadje kun je veel bereiken. Alle
schakels hebben een belangrijke rol van zaad, teelt, oogst, Retail en uiteindelijk de
consument. Iedereen heeft hier een bijdrage in dan alleen is succes verzekerd.
(Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar))
- 1. Laten zien dat iedereen een deel oppakt > op elkaar kunnen vertrouwen.
- 2. Banken die financiering aangaan of retailers die afzet garanderen.
- 3. Korte keten systeem (Onderzoek, kennis en advies)
- 1.Dat kan alleen tot stand komen door een vragende markt. Een vragende markt kan worden
gecreëerd door een convenant waarin partijen hun medewerking toezeggen en de overheid
middelen ter beschikking stelt.
- 2. Overheden en brancheorganisaties
- 3. Overheidsmiddelen en inzet.
- 4. Middelen schieten al snel tekort als het gaat om gedragsverandering van de consument,
deze middelen dienen ruimschoots aanwezig te zijn. (Ketenpartij (zoals
leverancier/verwerker/handelaar))
- En vraag gestuurde productie bij de bio boer, met een prijs/ afname garantie (Boer (niet
biologisch of in omschakeling))
- Dan dient de consument zich er ook bewust van te worden dat het qua
klimaatsverandering "vijf over twaalf" is. (Onderzoek, kennis en advies)
- 1. Boeren samenwerken met verwerker in soort producenten club.
- 2. Boeren met verwerkers handel winkelier (Boer (biologisch))
- 1. Gebeurt al. Ketenpartijen hebben een belang aan aanvoer om te voldoen aan de
marktvraag.
- 2. Ketenpartijen
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- 3. Ondersteuning van de overheid in de zin van dat het niet wordt gezien als kartelvorming.
4. Verdere regulering, te veel wetgeving. (Ketenpartij (zoals
leverancier/verwerker/handelaar))
- Hoe dan ook, ketensamenwerking is cruciaal. Zonder directe betrokkenheid van de
afzet/retail gaat dat niet lukken. Overigens, het gaat altijd om meerdere (en soms
concurrerende) ketens. (Brancheorganisatie)
- 1 Vooral niet door alle biologische ketensectoren over dezelfde kam te scheren (ondanks het
eenduidige biologische geluid). Elke biologische ketensector heeft haar eigen frequentie. Dit
is niet erg. Door gebruik te maken van voorlopers (grote groeiers) en deze optimaal vanuit de
overheid de faciliteren (geld) kan efficiënt binnen de gehele keten het inzicht in het belang
van het biologische landbouwsysteem groeien. Hierdoor vormt zich vanzelf, uit intrinsieke
overwegingen, het belang van ketenpartijen om (geheel) om te schakelen naar biologische
producten.
- 2 De verschillende biologische ketensectoren in samenspraak met overheid.
- 3 Goed eenduidig biologisch beleid in samenspraak met de verschillende biologische
ketensectoren. Hierdoor is er een eenduidig geluid dat de juiste uitwerking heeft binnen de
verschillende biologische ketensectoren.
- 4 Zie 1. (Brancheorganisatie)
- Maak afspraken met iedere schakel in een voedselketen over de inspanning die ze gaan
leveren om omschakeling een succes te maken. Geen 'verplichte' percentages, maar gerichte
inspanning die iedere schakel gaat doen om de marktvraag voor biologische producten te
stimuleren. De vraag bepaald uiteindelijk het succes. (Onderzoek, kennis en advies)
- Als samenleving zouden we primair dienen te beseffen dat het natuurlijk kapitaal de
belangrijkste drager van ons leven is. Daarna komt het sociaal en economisch kapitaal. Deze
drie kapitalen zouden als fundament moeten dienen voor de inrichting van het buitengebied.
Daarna kan er beleid ontwikkeld worden hoe deze drie in het buitengebied vorm kunnen
worden gegeven en wie dit in de praktijk inhoud kan geven. Daarvoor zouden alle belangrijke
actoren in het buitengebied een inspanningsverplichting dienen te nemen om de drie
genoemde kapitaal doelen natuur, sociaal en economisch te bereiken. Al of niet
gouvermentele grondeigenaren en gebruikers zouden een verwevenheid van functies in hun
primaire doelstelling dienen te borgen. En vervolgens tot uitvoering over te gaan en op de
kwaliteit van de drie kapitalen afgerekend dienen te worden. (Onderzoek, kennis en advies)
- 1. Voorstel is om in Nederland één of enkele ‘Bioregio's' te ontwikkelen. In een omschreven
Bioregio wordt met behulp van gerichte interventies versneld toegewerkt naar 100%
regeneratieve, biologische landbouw (RBL) met de focus op een gezonde bodem,
biodiversiteit, een gezonde mens en een gezond boerenbedrijf. Hierbij worden partijen
betrokken in de sectoren landbouw, natuur, voeding en gezondheid (l/n/v/g). De regio wordt
daarmee een proeftuin voor een vernieuwende samenhangende aanpak in deze vier
sectoren. Gedacht kan worden aan een gebied van bv 500-1000 km2, waar bij voorkeur
voortgebouwd kan worden op al bestaande initiatieven. In Fryslân wordt momenteel
onderzocht of daar een Bioregio kan worden ontwikkeld. Interventies kunnen bijvoorbeeld
zijn:
* A. Stimuleren versnelde omschakeling boeren naar RBL met gerichte
voorlichtingsprogramma's
* B. Stimuleren verkoop lokale RBL-producten zoveel als mogelijk in korte ketens
* C. Stimuleren versnelde omschakeling catering zorg-, overheids- en onderwijsinstellingen
naar 100% producten uit lokale RBL
* D. Leefstijlprogramma's voor consumenten met aandacht voor lokale, onbewerkte en
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schone producten
* E. Extra aandacht voor (de brede meerwaarde van) RBL in alle niveau's vakonderwijs
(l/n/v/g)
* F. Extra aandacht voor gezonde voeding, samenhang l/n/v/g in alle niveau's van het
algemene onderwijs
* G. Stimuleren gericht onderzoek naar effecten van deze aanpak op bv gezondheid, bodem,
milieu, stikstof, biodiversiteit, inkomen boeren, steeds op basis van True Cost Accounting en
True Pricing (TCA/TP)
* H. Attenderen van recreanten en toeristen op de USP's van de Bioregio
* I. Samenwerken met andere Bioregio's nationaal en internationaal.
2. Wie?
* A. Regio LTO, Bionext, NAJK, voorlichters, regionale en landelijke overheden
* B. Streekboer, lokale buurtmarkten, retail, horeca
* C. Cateraars, hoofden keukens van de genoemde instellingen
* D. Zorgverzekeraars, zorgverleners, Ver Arts en Leefstijl
* E. Vakonderwijs l//n/v/g
* F. Regulier onderwijs alle niveau's
* G. Onderzoeksinstellingen bv Louis Bolk Instituut, WUR, Inst Positive Health, Experts
TCA/TP
* H. Toerisme en Recreatiesector
* I. Bionext, Organics International, Regeneration International, div regioverbanden. (zie voor
de presentatie https://toekomstbestendigboerennoordnederland.nl/terugkijken/ en dan op
13 oktober, 3:54:50) (NGO)
- Breng de lange termijn de voor- en nadelen voor alle partijen in kaart. (Onderzoek, kennis en
advies)
- Benader dit integraal in plaats van optimaal. Iedere schakel in de keten zou verantwoordelijk
moeten zijn voor de hele keten. (Onderzoek, kennis en advies)
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Thema: grond
Aandachtspunt 9:
Voor biologische boeren is het van groot belang dat landbouwgrond niet verdwijnt voor het
gebruik voor zonne(panelen)velden en andere bestemmingen.
1. Wat zijn volgens jou manieren om dit te doen?
2. Wie kan of kunnen dit doen?
3. Wat is daarvoor nodig?
4. Welke factoren en/of ontwikkelingen kunnen volgens jou mee- of tegenwerken?
- 1 dit is bij uitstek een taak van gemeenten. Zij moeten net zoals bij natuurbestemming geen
zonnevelden of uitbreiding van natuur toestaan in het bestemmingsplan op landbouwgrond
(biologisch of niet) (Boer (niet biologisch of in omschakeling))
- Landbouw als belang meenemen in gebiedsontwikkelingen waarbij de toekomstige
agrarische structuur goed moet worden meegewogen. De zonnepanelen op landbouwgrond
moeten ook niet gesubsidieerd worden. Zonnepanelen op daken van ook landbouwopstallen
zou in een gebied dan mogelijk moeten zijn en gemakkelijk worden gemaakt voor de
ondernemers. (Overheid)
- Of topic Zonnepanelen op gebouwen = verzekeren erg duur. Overheid pak dit op. Helaas
spreek ik uit ervaring. Nationaal fonds voor verzekeren gebouwen (Boer (niet biologisch
of in omschakeling))
- Samenwerkende overheden in samenspraak met de landbouw en betrekken andere
stakeholders (Overheid)
- Systeemdenken, lange termijn visies, duidelijke regels waarin ook de belangen van het
agrarische gebeid worden meegewogen (Overheid)
- Korte termijn denken. Aantrekkelijke subsidieregelingen voor investeerders (Overheid)
- Dit geldt voor de hele agrarische sector; dit is geen specifiek bio punt. Dus breed houden.
(Brancheorganisatie)
- Je kunt de Bio teelt een beschermde status geven en percelen hiervoor gaan aanwijzen.
Een oplossing kan ook zijn om Wieringermeer dicht te gooien en hier bio teelt van te
maken. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar))
- Door de grond honger voor woningen en bedrijven stijgen de prijzen van landbouwgrond
heel erg fors. Hierdoor is het onmogelijk om door te groeien naar een rendabele omvang. De
rente en aflossingslasten kunnen het rendement op de investering niet dekken. Voorbeeld:
Door overheidsingrijpen in de markt is de grondprijs in 1 jaar gestegen van 125.000 naar
170.000. Leuk voor de stoppende boer, maar de biologische groeier kan dit echt niet meer
betalen. (Boer (biologisch))
- 1. Zonnepanelen verplaatsen naar daken meer dan genoeg ruimte voor
- 2. Gemeenten, landschapsarchitecten
- 3. Logisch nadenken (Onderzoek, kennis en advies)
- Verkoopprijs grond is veel te hoog. Rendement kan alleen als grond uitgemergeld wordt.
Grond die eenmaal bio is niet meer terugschakelen. Geld is tot nu toe leidend op de
grondmarkt Duurzaamheid weer belonen.
- 2. Energie besparen i.p.v. steeds meer gebruiken. Overheidsregels of faciliteiten.
- 3. Zonnepanelen eerst op daken (Boer (biologisch))
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- 1. De overheid moet dit veiligstellen. Verduurzaming is goed en noodzakelijk maar moet de
voedzame grond niet verdringen evenals voedselzekerheid. Zonnepanelen kunnen prima op
daken.
- 2. De overheid! Lange termijn visie en strategie.
- 3. Gezond verstand en een goede systemische benadering
- 4. Verkeerde mensen op verkeerde posities waardoor verkeerde beslissingen worden
gemaakt voor langer termijn. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar))
- Het is voor iedereen van belang dat landbouwgrond niet bedekt wordt onder zonnepanelen
die ook op daken kunnen liggen. Zonneparken op landbouwgrond is criminele
veronachtzaming (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar))
- 1. Zorg ervoor dat boeren eigenaar zijn van alle landbouwgrond. Nu wordt steeds meer
grond opgekocht door bedrijven (ASR) en vermogende particulieren die alleen winst en
monopolisme aanjagen. Zet een max-grens van bezit van grond voor particulieren en maak
het onmogelijk voor bedrijven om grond te kopen. In de VS is Bill Gates de grootste
landbouwgrondeigenaar, en dat is een slechte ontwikkeling. Dat moeten we hier weren!
- 2. LNV en Regering moet de boeren actief steunen met wetgeving rondom grondbezit, vooral
landbouwgrond.
- 3. Brede kennis over eigendomsrecht is nodig - en de problemen rondom het neo-feudale
systeem die nu wordt opgetrokken. Pachtwet is laatst verslecht ("geliberaliseerd") en dat
moet teruggedraaid worden.
- 4. Het grootkapitaal probeert meer macht te krijgen over onze landbouwgrond. Als we niet
oppassen zijn we straks horigen. (Boer (biologisch))
- 1. Dit begint met de juiste waardering van het biologisch landbouwsysteem. Door het
systeemherstellend vermogen en de positieve uitwerking op verschillend (gebieds)opgaven
kan de biologische landbouw prima als keuze worden ingezet. Dit kan in meer of mindere
mate worden gestimuleerd, maar moet daarbij in ieder geval niet worden ondermijnt door
individuele opgave oplossingen. Het biologisch systeem hoort hierbij centraal te staan
waardoor het optimaal en integraal kan bijdragen aan de verschillende (gebieds)opgaven.
Belangrijk is hierbij dat deze keuzemogelijkheid en de positieve bijdragen bij iedereen
(boeren, grondeigenaren en overheden) bekend is. Dit zal de keuze voor
zonne(panelen)velden en andere bestemmingen automatisch minder logisch maken.
- 2. De Overheid heeft hier een belangrijke rol in.
- 3. Duidelijk biologisch beleid en volmondige waardering van het biologisch
landbouwsysteem, waarbij de voordelen op gebiedsniveau worden uitgedragen en
gestimuleerd.
- 4. Individuele geldelijke belangen van particulieren en grondeigenaren. Hiervoor is onder
punt 3 genoemde zaken zeer nodig. (Brancheorganisatie)
- Visie en regie vanuit de landelijke overheid en de lagere overheden. Niet alleen maar de
markt voor zich laten werken omdat dan de projectontwikkelaars bepalen hoe het land er uit
gaat zien en hoeveel landbouwgrond en natuur er nog overblijft. Landelijke regie is
noodzakelijk. (Boer (biologisch))
- 1. Alle land- en tuinbouw kwaliteitsmerk geven (zoals in Duitsland) en dan alle grond boven
een bepaald kwaliteitsniveau oormerken als alleen te gebruiken als teeltgrond.
- 2. De overheid.
- 3. Tijd en geld.
- 4. Schaarste aan voedsel kan dit positief beïnvloeden. Welvaart zal dit negatief beïnvloeden.
(Onderzoek, kennis en advies)
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- Als samenleving zouden we primair dienen te beseffen dat het natuurlijk kapitaal de
belangrijkste drager van ons leven is. Daarna komt het sociaal en economisch kapitaal. Deze
drie kapitalen zouden als fundament moeten dienen voor de inrichting van het buitengebied.
Daarna kan er beleid ontwikkeld worden hoe deze drie in het buitengebied vorm kunnen
worden gegeven en wie dit in de praktijk inhoud kan geven. Daarvoor zouden alle belangrijke
actoren in het buitengebied een inspanningsverplichting dienen te nemen om de drie
genoemde kapitaal doelen natuur, sociaal en economisch te bereiken. Al of niet
gouvermentele grondeigenaren en gebruikers zouden een verwevenheid van functies in hun
primaire doelstelling dienen te borgen. En vervolgens tot uitvoering over te gaan en op de
kwaliteit van de drie kapitalen afgerekend dienen te worden. (Onderzoek, kennis en advies)
- 1. Denk goed na over welke grond voor welk doel het meest geschikt is. Kleinschalig en
integreren in metropolen rond de steden zodat we het ervaren als onderdeel van onze
woonomgeving.
- 2. Overheid en wetenschap.
- 3. Landelijke en regionale plannen, voorbeelden uit andere landen;
- 4. Meewerken: onderdeel maken van leefomgeving en toegankelijk houden. Tegen:
grootschaligheid is lastig maar dat moeten we denk ik overlaten aan grotere landen
(Consument)
- Belangrijk aandachtpunt voor voedselbossen en agroforestry: Verleen vrijstelling van
herplantingsplicht en voorkom afwaardering van de grond naar natuur. Veel boeren zijn
huiverig voor het planten van bomen in verband met consequenties voor subsidie en voor
afwaardering van de grond. De provincie kan hier iets aan doen. (Boer (biologisch))

Aandachtspunt 10:
Alle overheden moeten bij het verpachten van eigen grond een preferente behandeling geven
aan biologische producenten.
1. Wat zijn volgens jou manieren om dit te doen?
2. Wie kan of kunnen dit doen?
3. Wat is daarvoor nodig?
4. Welke factoren en/of ontwikkelingen kunnen volgens jou mee- of tegenwerken?
- Dit is discriminatie. Eigenaren kunnen op beperkte schaal eisen stellen aan het gebruik van
de grond (grondkamer heeft hier regels voor) Deze eisen gaan niet over Bio of niet, maar
concreet over toepassing van bepaalde middelen. (Boer (niet biologisch of in omschakeling))
- Dat kan alleen als er een lange termijn pacht op zit en het past in het gebied dat aansluit op
de huiskavel van de biologische ondernemer. P (Overheid)
- Overheden (Overheid)
- Laat de overheid ook eens BIO worden, bio in onderhoud openbaar groen en onderhoud
gebouwen, wegen, natuur (bossen onderhouden met dieseltrekkers) (Boer (niet
biologisch of in omschakeling))
- Systeemwerken en maatwerk (Overheid)
- Termijn van pachten, grondsoort, samenstelling gebied, marktvraag (Overheid)
- Misschien moet je breder gaan denken en de kennis van Bio teelt gaan delen met landen
waar nog veel ruimte is om Bio te gaan telen. Hier zoude we een soort partnerships mee
aan kunnen gaan. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar))
- 1. Ook laten zien dat overheden dan mee willen werken aan het verdienmodel. Biologisch
boeren is op veel vlakken wenselijk dus de gemeente staat in het krijt van de boer.
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- 2. Overheden en banken ter financiering ook als een boer bio wilt uitbreiden (Onderzoek,
kennis en advies)
- 1. In pachtwet regelen. Fiscale voordelen voor bioboeren. Gronden in handen van overheid
en alleen aan bioboeren verhuren. Fiscale voordelen voor verpachters indien bioboer
huurder is.
- 2. Regels door overheid.
- 3. Daar is inzet en wil voor nodig.
- 4. Tegenwerking uit hoek intensieve boeren en LTO (Boer (biologisch))
- 1. Als dit de voorkeur is van de overheid, dan waarom niet? De boer kan een SKAL-certificaat
overhandigen en daarmee bewijzen dat de grond ook biologisch wordt bewerkt/gebruikt
- 2. Overheden i.c.m. SKAL
- 3. Wetgeving
- 4. Polarisering binnen de agrarische sector (Ketenpartij (zoals
leverancier/verwerker/handelaar))
- 1. Door in eerst instantie volmondig de waarde van het biologisch systeem te onderschrijven.
Hierdoor wordt het belang gezien van de waarde van de biologische bedrijfsvoering op het
eigen bezit en de meerwaarden voor opgaven en doelstellingen voor deze gronden. Het
systeemherstel van een biologische bedrijfsvoering is hierbij voor alles van toepassing,
waarbij continuïteit en waardering een onderdeel zijn van een preferente behandeling
richting biologische producenten.
- 2. Alle grondeigenaren.
- 3. Eenduidig beleid waarbij de waardering van het biologisch landbouwsysteem wordt
onderschreven. Hierbij is stimulering en (biologisch) pachtbeleid op elkaar afgestemd
(financieel en juridisch).
- 4. Stimulering is tot nu toe veelal gericht op one issue opgaven waarbij financiële
vergoedingen worden ingezet. In de praktijk zien we, dat deze financiële vergoedingen
sturender zijn dan het daadwerkelijke systeemherstel. Biologische producenten vissen
hierdoor nogal eens achter het net, worden tegengewerkt door individuele en
systeemverstorende restricties of worden geconfronteerd door pachtopzeggingen (b.v. door
TBO's). (Brancheorganisatie)
- Dat geldt ook voor gronden op zee voor de biologische kweek van zeevruchten;
(Brancheorganisatie)
- Als je verpachter kun je verbieden dat er bestrijdingsmiddelen worden gebruikt en dat de
grond niet in kwaliteit achteruit mag gaan. Het is te overwegen om daarbij verbetering van
de grond te belonen. De huidige situatie is vreemd dat je als verpachter accepteert dat er
slecht wordt omgegaan met de grond. Dat zou je als verhuurder in een andere context ook
niet accepteren. (Boer (biologisch))
- Helemaal mee eens. Bodem is maatschappelijk kapitaal. Wees ook een goede
verpachter. Overheid, scherp de regels aan zodat alle verpachters goede eisen stellen aan
hun pachters. (Consument)
- Als samenleving zouden we primair dienen te beseffen dat het natuurlijk kapitaal de
belangrijkste drager van ons leven is. Daarna komt het sociaal en economisch kapitaal. Deze
drie kapitalen zouden als fundament moeten dienen voor de inrichting van het buitengebied.
Daarna kan er beleid ontwikkeld worden hoe deze drie in het buitengebied vorm kunnen
worden gegeven en wie dit in de praktijk inhoud kan geven. Daarvoor zouden alle belangrijke
actoren in het buitengebied een inspanningsverplichting dienen te nemen om de drie
genoemde kapitaal doelen natuur, sociaal en economisch te bereiken. Al of niet
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gouvermentele grondeigenaren en gebruikers zouden een verwevenheid van functies in hun
primaire doelstelling dienen te borgen. En vervolgens tot uitvoering over te gaan en op de
kwaliteit van de drie kapitalen afgerekend dienen te worden. (Onderzoek, kennis en advies)
- Die preferentie zou gekoppeld moeten zijn aan een visie voor het gebied waarin bijvoorbeeld
leefbaarheid, toerisme, educatie en omwonenden een plek en vervolgens moeten
voortvloeien uit een gebiedsgerichte aanpak. Dit is vervolgens kaderstellend voor biologische
en circulaire landbouw. Dit is een integrale aanpak en vergt een holistische mindset.
(Onderzoek, kennis en advies)

Thema: onderzoek
Aandachtspunt 11:
Er moet meer budget beschikbaar komen specifiek voor biologisch onderzoek en deze sector
moet expliciet worden benoemd in onderzoeksprogramma's en -calls. Veel deelnemers aan de
consultatie wensen dat er meer biologisch onderzoek wordt gedaan. De stakeholderconsulatie
heeft al veel ideeën voor onderzoek opgeleverd o.a. Op het gebied van duurzaamheid, de keten
en de consument. We zouden ook graag onderzoeksvragen in beeld willen hebben voor de
afzonderlijke biologische sectoren (plantaardig en dierlijk). Al deze onderzoeksvragen vormen
namelijk mogelijke bouwstenen voor de kennisagenda biologisch die we vanuit LNV willen
opstellen.
1. Welke onderzoeksvragen spelen er volgens u in de verschillende biologische sectoren? Wilt
u ze benoemen voor de sector waarmee u bekend bent?
2. Welke organisaties kunnen volgens u het beste dit soort onderzoek uitvoeren?
3. Op welke wijze kunnen volgens u partijen uit de sector en/of keten het beste worden
betrokken bij onderzoek?
- Er bestaat geen biologisch onderzoek. Je onderzoekt bepaalde processen om van daaruit het
voedselsysteem te verbeteren. Dit onderzoek moet onafhankelijk gebeuren alleen gebaseerd
op wetenschap. Bio of niet mag geen enkele rol spelen. (Boer (niet biologisch of in
omschakeling))
- Er bestaat wel degelijk ' biologisch onderzoek'. Dat is namelijk onderzoek dat plaats vindt
binnen de biologische productiemethode. Onderzoek dat plaats vindt binnen de reguliere
methode is vaak niet bruikbaar. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar))
- Te veel onderzoek gebeurt met gebruik van bestaande instituten. Eerst dient bij deze
instituten veel meer kennis en implementatie daarvan verankert te zijn in het behoud van
het natuurlijk kapitaal. Bestaande instituten hier voor inzetten zal onvoldoende bijdragen
aan dit doel. (Onderzoek, kennis en advies)
- Veel onderzoek naar meer duurzame productiemethoden is zowel voor bio als voor
gangbaar toepasbaar. Maar een sommige methoden/toepassingen zijn eerder relevant
voor biologisch omdat men geen instrumenten (zoals kunstmest en synthetische
bestrijdingsmiddelen) om de zwakten van het gangbare productiesysteem te corrigeren,
zoals een lage weerbaarheid tegen ziekten en plagen en tegen weersextremen.
(Onderzoek, kennis en advies)
- 1) Biologisch onderzoek is voor het overgrote deel 'gewoon' onderzoek dat zich richt op
bodembeheer en plantgezondheid. De scheiding tussen bio en niet-bio onderzoek heeft geen
toegevoegde waarde. Slechts voor een klein deel is er een specifieke bio vraag.
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- 2) pas dit in bij relevante partijen die reeds actief zijn voor onderzoek, zoals zuivelnl voor de
zuivel en BO Akkerbouw voor de akkerbouw.
- 3) met de genoemde brancheorganisaties. (Brancheorganisatie)
- Kennisvragen voor biolandbouw vergen toch een andere insteek dan voor gangbare
landbouw omdat er vaak vanuit keten wordt gekeken en naar marketing mechanisms en
niche systemen wordt gekeken. Tevens is er een systeembenadering nodig omdat veelal
i.p.v. controlemaatregelen een pakket van ondersteunende en interactieve maatregelen
benodigd zijn die vaak context specifiek zijn. Ik denk specifieke NGO zoals het LBI en
groene kennisinstituten op hbo-niveau. De WUR staat veelal te ver van de praktijk om
echt direct relevant te zijn maar draagt wel bij aan algehele kennisontwikkeling die de
sector uiteindelijk ook verder helpt. Door het vormen van kenniskringen en
innovatiegroepen rond centrale thema's (Onderzoek, kennis en advies)
- Voor een deel is dit zo, maar voor een ander groot deel is het bijna onmogelijk om geld te
vergaren voor onderzoek binnen de kaders van de biologische landbouw. Voor die kennis
moeten we vaak naar Vlaanderen en andere landen waar dat onderzoek wel plaats vindt.
Dit is een beetje belachelijk. Een deel van het onderzoeksbudget zou voor biologisch
gereserveerd moeten worden willen we verder komen met biologische landbouw en
productie. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar))
- De meeste bestaande onderzoeksinstituten hebben er mede voor gezorgd dat de huidige
situatie zo is. Het heeft geen nut deze ook weer in te zetten voor de transitie naar een
andere voedselproductie. Daarvoor zijn anders opgeleide en maatschappelijk bewuste
onderzoekers voor nodig. Met de huidige onderzoekers gaat dit niet voldoende lukken en
zal blijken dat we over decennia nog niet voldoende de koers hebben gewijzigd.
(Onderzoek, kennis en advies)
- Het gaat niet om de onderzoeksinstituten maar om de onderzoekers. Alle
onderzoeksinstituten (LBI, WUR, CLM etc.) Die zich met de ontwikkeling van duurzame
landbouw bezighouden hebben veel zeer maatschappelijk bewuste en bevlogen
onderzoekers die met volle energie en passie werken de ontwikkeling van duurzame
landbouwmethoden voor zowel biologisch als conventioneel. (Onderzoek, kennis en
advies)
- 1. Wat is feitelijke voordeel van biologisch boeren voor NL? En voor het klimaat? Wat maakt
de prijs duurder dan de gangbare prijs > gewoon lelijk uitleggen.
- 2. WUR? Kritische media voor media aandacht: biologisch is dé oplossing, maar we doen het
niet.
- 3. Demobedrijven (Onderzoek, kennis en advies)
- 1. Het gaat wat ver om hier specifieke vragen op te sommen, maar er zijn er velen van en ze
zijn bekend bij de ketelgroepen van Bionext. Waar het vooral om gaat is dat er specifiek
budget wordt gereserveerd voor onderzoek ten behoeve van de biologische landbouw en
voeding, gedaan binnen de kaders waar deze spelers mee te maken hebben. Bijvoorbeeld in
biologische stallen of op biologische gronden.
- 2. De ketelwerkgroepen van Bionext kennen de onderzoeksvragen. De loketten voor
onderzoek zouden een % van hun budget voor bio moeten reserveren, als een verplichting
vanuit de overheid om kwaliteit en productie in bio te verbeteren, teneinde het areaal te
vergroten en de kostprijs te verlagen.
- 3. Deze ketelgroepen kunnen worden gebruikt voor consultatie voor onderzoeksvragen die
bij bepaalde onderzoeksprogramma's kunnen worden uitgevoerd. (Ketenpartij (zoals
leverancier/verwerker/handelaar))
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- 1) -vergelijk opbrengst bio en gangbaar bij wateroverlast en bij droogte. In monoculturen is
de productie van bio t.o.v. gangbaar lager, maar is dit ook zo tijdens weersextremen? Geeft
bio meer voedselzekerheid in deze tijden waar weerextremen steeds vaker voorkomen? Onderzoek regeneratieve begrazing voor specifieke situatie in NL. In de USA is hier al
onderzoek naar gedaan. Wat is de potentie in NL om middels veehouden atmosferische
koolstof in de bodem op te slaan? Vlees produceren met netto 0 CO2 uitstoot. Op welke
schaal is dit haalbaar in NL? - Welke effecten heeft het mobiel houden van pluimvee (geen
zwarte, maar altijd begroeide uitloop) op de milieu impact? (stikstof uitstoot en uitspoeling)
Tot op welke schaal is dit haalbaar? (max. aantal kippen per locatie).
- 2) WUR, in samenwerking met bijv. Louis Bolk Instituut, regeneratieve begrazing: Savory
Institute.
- 3) Onderzoeksvragen opstellen in samenspraak, input geven mogelijk. Praktijkproeven op
boerenbedrijven / demobedrijven. (Onderzoek, kennis en advies)
- 1. Welke onderzoeksvragen spelen er volgens u in de verschillende biologische sectoren?
Biologische veehouderij: risico's uitloopgebruik pluimvee / varkens beheersbaar houden,
bewaking diergezondheid met beperkte middeleninzet (maag- darmwormen, bacteriële
infecties, et cetera), meer inzetten op robuuste dieren.
- 2. Welke organisaties kunnen volgens u het beste dit soort onderzoek uitvoeren? Louis Bolk
Instituut, Faculteit Diergeneeskunde UU, WUR, Gezondheidsdienst voor Dieren.
- 3. Op welke wijze kunnen volgens u partijen uit de sector en/of keten het beste worden
betrokken bij onderzoek? Samenwerking met ketenorganisatie Bionext, netwerk van
veehouders via Louis Bolk Instituut, kennisvragen ophalen in de praktijk, aansluiting bij
lopende/recent afgeronde projecten (Onderzoek, kennis en advies)
- 1. Niet kerende grondbewerking. Vruchtwisseling. Ongewenste kruiden bewerken.
- 2. Uitvoeren door de boeren in de praktijk met de modernste machines ism fabrikanten
machines.
- 3. Kennis netwerken boeren en adviseurs op gebied biolandbouw (Boer (biologisch))
- 1. Specifieke aandacht voor bio is nodig om ook de onderzoeksvragen binnen bio voldoende
aandacht te geven. Onderzoeksvragen kunnen via de keten- en themagroepen van Bionext
worden opgehaald, waarbij van belang is te kijken naar de financiering van het onderzoek.
Private cofinanciering vanuit een kleine sector is weinig realistisch. Juist onderzoeksvragen
die zich richten op het landbouwsysteem zijn van belang.
- 2. Uitvoering door partijen zoals WUR, UU, KUN, HAS en zeker ook Louis Bolk Instituut. Pas
daar ook de onderzoeksfinanciering op aan, dus begin niet bij voorbaat met WR-capaciteit.
- 3. Geef ruimte voor de gebruikelijke aanpak in bio, namelijk participatief onderzoek, echte
cocreatie, en durf dan ook de boer als onderzoeker niet alleen in te schakelen maar ook
fatsoenlijk daarvoor te belonen. Participatie in onderzoek is voor een boer geen hobby, maar
is gewoon tijd van een ondernemer die zij/hij ook aan zijn eigen onderneming had kunnen
besteden. En kennis ingebracht door boeren is weliswaar onbetaalbaar maar hoeft daarmee
nog niet gratis te zijn. (Onderzoek, kennis en advies)
- 1. Carbon footprint, smaak, positieve effecten op dierenwelzijn en milieu, verdiencapaciteit
2. Onafhankelijke universiteiten/onderzoekers i.c.m. Ketenpartijen.
- 3. What's in it for me? Het verkrijgen van diepgaande inzichten, ook om onderzoek mogelijk
te maken werkt co-creatie. Positieve benadering o.b.v. De uitgangspunten. Geen verborgen
agenda's dat creëert wantrouwen. (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar))
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- De cruciale vragen voor de biologische sector liggen op het vlak van:
1. Gezondheidsclaims,
2. Bijdrage aan klimaatopgave en
3. Bijdrage aan opgave biodiversiteit.
Het beeld is dat dit allemaal wel goed zit, maar er komt een moment dat je het moet
aantonen (1. Zeer discutabel/niet aantoonbaar, 2. Afhankelijk van sector en 3. USP?)
(Brancheorganisatie)
- Onderzoek naar de houdbaarheid van de huidige landbouw ten op zichte van nieuwe
vormen van landbouw zoals voedselbossen of andere vormen van agroforestry. Nu wordt
vaak nog beweert dat reguliere landbouw efficiënter is dan biologische landbouw maar dat
komt omdat niet alle kosten worden meegerekend en alleen naar korte termijn wordt
gekeken. We moeten naar landbouwvormen die niet afhankelijk zijn van fossiele
brandstoffen, niet afhankelijk van bestrijdingsmiddelen, niet afhankelijke van import en
export, klimaatbestendig zijn, bijdrage aan het verminderen van de klimaatverandering,
bijdragen aan de vergroting van de biodiversiteit en de bodem verbeteren in plaats van
verslechteren. Dat moet de focus zijn van onderzoek naar de landbouw van de toekomst.
(Boer (biologisch))
- Absoluut! Erg belangrijk! (Boer (biologisch))
- 1. Gebruik het perspectief van de "Planetaire Grenzen" - de biofysische grenzen van de
planeet die we binnen moeten blijven om een beschaving te kunnen behouden. Chemischindustrieel landbouw is de grootste bedreiging voor onze beschaving. De vier belangrijkste
globale problemen zijn: Overbemesting N, Overbemesting P, Biodiversiteitsverlies en Erosie.
Pas daarna komt klimaat. BIO is beter voor alle deze vier hoofdproblemen. Onderzoek is
nodig om te kwantificeren welke voedsel het beste is voor ons gezondheid, EN het beste
voor de planeet. Ik ben zelf groot fan van noten. Dieselvrije teelt, mogelijk zonder kunstmest.
Goed voor biodiversiteit. Etc. Etc. Etc. Meer onderzoek naar de Nederlandse situatie is nodig!
2. LNV, Louis Bolk, WUR, HAS, VHL samen met LUMC, AMC kunnen de expliciete vraag
krijgen om "gezond voedsel binnen de grenzen van de planeet" te onderzoeken en
ontwikkelen. Samen met LANCET/EAT en goodlife4all/Leeds.
- 3. Visie en focus is nodig. Niet enkel kijken naar CO2, maar breed kijken naar gezondheid van
de leefomgeving en van de mensen. 4. Belemmeraars zijn bedrijven zoals bayermonsanto,
Unilever (kant en klaar troep), VION, cocacola, Heineken... (Boer (biologisch))
- 1. In de biologische melkveehouderij wordt op dit moment vanuit managementmaatregelen
stikstof gewerkt aan de Biomonitor. Een monitorings- en beloningssysteem dat het
biologische systeem centraal stelt. Verbeterpunten worden daarbij vanuit het biologisch
systeem aangepakt en kan daardoor voor individuele biologische bedrijfsvoeringen tot
verschillende oplossingsmogelijkheden leiden. Vanuit deze optiek zal er veel
vervolgonderzoek nodig zijn. Veel gangbaar onderzoek is vanuit een individuele
probleemstelling uitgevoerd. Niet voor de biologische bedrijfsvoering, laat staan vanuit het
biologisch systeem. Punten die hoogstwaarschijnlijk vanuit de Biomonitor verder onderzocht
zullen moeten worden is de relatie van het goed werkende biologische systeem met klimaat,
CO2, veenoxidatie, biodiversiteit, Nitraat (grondwater/oppervlaktewater) etc. Door hier een
goed beeld van te krijgen kan hierdoor het biologisch systeem verder worden versterkt, met
nog meer positieve effecten op de verschillende individuele opgaven. Naast dat de
Biomonitor op dit moment ontwikkeld wordt voor de biologische melkveehouderij, zou het
ook goed zijn dat de Biomonitor voor de biologische teeltbedrijven ontwikkeld gaat worden.
- 2. Uitvoering van onderzoek zal altijd een combinatie dienen te zijn van onderzoeksbedrijven
en sectororganisaties. Voor de huidige Biomonitor ligt de directe aansturing bij WUR, Biohuis
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en de Natuurweide. Naast WUR is er ook veel kennis over de biologische landbouw aanwezig
bij het Louis Bolk Instituut.
- 3. Via biologische sectorpartijen. Hierdoor blijf je dicht bij de praktijk, waardoor de
effectiviteit wordt vergroot. (Brancheorganisatie)
- De onderzoeksvraag is wat de consument prikkelt of hindert of beweegt bij het
aanschaffen van voedsel en hoe de biologische sector hierop kan inspelen.
(Brancheorganisatie)
- Geen opmerking (Certificering en toezicht)
- Voor de plantaardige productie zijn een aantal onderzoeksvragen te benoemen die voor bio
momenteel het meest relevant zijn en daar het eerst zullen worden opgepakt. Maar op
termijn zijn deze thema’s net zo relevant voor gangbaar. Het gaat hier om de weerbaarheid
tegen ziekten en plagen en tegen weersextremen en om de potentie van landbouw om bij te
dragen aan een hogere biodiversiteit. Ziekten en plagen zijn de belangrijkste opbrengst
reducerende factoren voor de biologische landbouw. Er dient (nog) meer aandacht te
komen voor de ontwikkeling van resistente en/of weerbare rassen. Daarnaast dienen de
mogelijkheden worden verkend om het totale systeem meer weerbaar te maken.
Verschillende vormen van gewasdiversiteit lijken hier een bijdrage aan te kunnen leveren. De
kennis over de toepassing van gewasdiversiteit staat echter nog in de kinderschoenen.
Verder blijft bodembeheer een belangrijk thema. Hoe kunnen we tot een optimale
bodemkwaliteit komen? De kennis over bodemstructuur en alternatieve vormen van
grondbewerking mag hier wel een impuls hebben. Een andere grote uitdaging voor bio
(maar eigenlijk net zo goed voor gangbaar) is de bevordering van biodiversiteit. De huidige
biosector presteert gemiddeld ca 30% beter dan gangbaar. Die biodiversiteit is uiteindelijk
ook een belangrijke productiefactor, op de korte termijn in relatie tot weerbaarheid tegen
ziekten en plagen maar op de lange termijn als basis van het hele voedselsysteem en
ecosysteem. Ook hier kan de toepassing van (gewas)diversiteit een belangrijke rol spelen,
naast de aanleg en het management van niet productieve elementen als sloten en
akkerranden. Om zowel een beter bodembeheer als de toepassing van gewasdiversiteit
mogelijk te maken zal ook nadrukkelijk gekeken moeten worden naar de huidig beschikbare
mechanisatie en technologie. Innovatie op dit terrein kan een beter bodembeheer en de
toepassing van meer diversiteit beter mogelijk maken. (Onderzoek, kennis en advies)
- Bio en gangbaar hebben deels dezelfde 'agenda', bijvoorbeeld het robuuster maken van de
teeltsystemen. Voor een aantal aspecten is het belang van bio op korte termijn groter, zoals
robuuste/resistente rassen. Geef deze aspecten prioriteit in het onderzoek. En wijs niet op
voorhand onderzoeksinstellingen aan voor dit onderzoek maar geeft de beste voorstellen de
voorkeur. Open inschrijving (Onderzoek, kennis en advies)
- 1. Onderzoek naar verschillen in (micro)nutriënten in biologische, regeneratieve landbouw,
BD, permacultuur en gangbare producten Onderzoek naar waarom bio en andere vormen
van duurzame landbouw in Duitsland en andere EU-landen wel succesvol zijn en wat we daar
in NL van kunnen leren. Onderzoek hoe i.p.v. uitkoop de gelden te benutten om het agrariërs
mogelijk te maken om te schakelen. Onderzoek naar het in kaart brengen van de kwaliteit
van de landbouwbodems om te bepalen welke landbouwgronden er dus niet moeten
worden opgeofferd aan woningbouw/plaatsen zonneparken/natuur
- 2. Onderzoeken. Laat het doen door onderzoeksinstituten die al jaren bezig zijn met
duurzame landbouw.
- 3.Betrek in de onderzoeken organisaties die bezig zijn met duurzame landbouw en betrek
agrariërs bij vraagstelling van het onderzoek en geef hen ook een veel prominentere rol.
(Consument)
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Thema: onderwijs
Aandachtspunt 12:
Groene/ agrarische opleidingen moeten biologische landbouw meenemen als vast onderdeel
van het curriculum en zich niet alleen oriënteren op gangbare landbouw.
1. Wat zijn volgens jou manieren om dit te doen?
2. Wie kan of kunnen dit doen?
3. Wat is daarvoor nodig?
4. Welke factoren en/of ontwikkelingen kunnen volgens jou mee- of tegenwerken?
- Verzuiling anno 2022 niet doen!!! We onderwijzen de nieuwe boeren in allerlei
landbouwmethodes en leren hen op te zijn naar nieuwe ontwikkelingen specifiek bio
onderwijs levert boeren op met oogkleppen, nog (Boer (niet biologisch of in omschakeling))
- Dit aandachtspunt is niet de huidige realiteit, zie Aeres Warmonderhof. De aandacht is er al.
(Brancheorganisatie)
- Beide stromingen uitleggen zonder waardeoordeel want is historie, progressie etc.
(Onderzoek, kennis en advies)
- Helemaal mee eens. Voor beide landbouwmethoden valt wat te zeggen. De toekomst zou
ook meer gebaat zijn bij 1 duurzaam landbouwsysteem en niet bij verschillende
systemen. Een duurzame landbouw met respect voor mens, bodem en natuur die
gezonde voeding produceert (Ketenpartij (zoals leverancier/verwerker/handelaar))
- Helemaal mee eens! (Consument)
- De toekomstige voedselproducent produceert in een omgeving waar hij het natuurlijk
kapitaal optimaal in stand houd. Gebruik van grond dien beheer te zijn met het behoud van
het natuurlijk kapitaal. Dat heeft een prijs die uiteindelijk vergoed dient te worden. Het
onderwijs dient daarom nog meer verweven te worden met andere onderwijsinstellingen in
de samenleving. Maar onderwijs vanuit de bebouwde omgeving dient verbinding te
stimuleren. We moeten van wij en zij naar, SAMEN!!! (Onderzoek, kennis en advies)
- Mee eens! (Consument)
- De groene opleidingen zijn niet groen genoeg en niet breed genoeg om het natuurlijk
kapitaal veilig te stellen. Alleen het veiligstellen van het natuurlijk kapitaal zal tot een
robuust voedsel en buitengebied leiden. (Onderzoek, kennis en advies)
- 1. Onderwijs verplichten dat basis biologisch landbouw moet zijn Dus de rode draad.
- 2. Docenten bijscholen en boeren er ook bij betrekken.
- 3. Hier is kennis en vooral motivatie voor nodig.
- 4. Tegenwerking van de gevestigde orde en erfbetreders. (Boer (biologisch))
- 1. Standaard opnemen in lespakket.
- 2. Scholen zelf, gesteund door overheid.
- 3. Bewustwording en beschikbaarheid van lesmateriaal.
- 4. Positief overheidsbeleid werkt mee. Ontbreken van lesmateriaal werkt tegen, maar
praktijkbezoeken kan i.s.m. Ketenpartijen altijd. (Ketenpartij (zoals
leverancier/verwerker/handelaar))
- 1. Baseer de opleiding in ecologie. Gebruik wetenschappelijke modellen zoals "Ecologisch
Voetafdruk" of "Planetaire Grenzen" en bekijk verschillende teeltsystemen met die bril. Laat
de studenten de waterkwaliteit en insecten monitoren naast BIO/Natuur/chemisch
landbouw studeren. Dan zien ze zelf wat werkt. BIO is niet duurzaam. Het is niet duurzaam
genoeg. Het is een stap in de goede richting.
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- 2. Scholen zelf, gesteund door WUR/Louis Bolk met lespakketten. 3. Kennis bij de leraren 4.
Chemische industrie (Bayer Monsanto etc.) is erg machtig en heeft een sterke lobby.
Moeilijke tegenstander.... (Boer (biologisch))
- Lastig, ik zit niet in de agrarische opleidingen. Ik splits 'm dus niet uit, maar pak 'm samen
met het volgende aandachtspunt. Vanuit NDE Leiden zou ik wel willen zeggen: niet alleen
MBO/HBO/agrarisch, dit is belangrijk voor het hele onderwijs, dus ook voor biologie op
PO/VO, voor aardrijkskunde, economie etc. En ook voor andere onderwijspartijen: denk aan
IVN, musea, boerderijen zelf, zoals al boven genoemd WUR en Lous Bolk, (v)mbo's, hbo's
(van commerciële economie tot de pabo) en de universiteit (zie verwijzing hierboven naar
onderzoek door studenten). In Leiden hebben we een duurzame basisvorming meegenomen
en deze nemen onze onderwijspartners (voor PO/VO) stapsgewijs op in hun lesaanbod. Het
onderscheid biologisch/regulier zit hier overigens niet expliciet in. Een dergelijke
samenwerking zou voor andere onderwijslagen ook een optie kunnen zijn. (Overheid)
- 1. Niet eenzijdig focussen op biologische landbouw maar op de BODEM. En hoe bodems
gezond te krijgen standaard opnemen in het agrarische onderwijs en daarbij ook meenemen
regeneratieve landbouw, BD, permacultuur.
- 2. Door wie: onderwijs, BD/Permacultuur/Biologische agrariërs en deskundigen.
- 3. Nodig: onderwijsinstellingen die dit nu echt gaan omarmen en daarbij worden
ondersteund door middelen vanuit overheden.
- 4. Wat werkt er mee: urgentie bodem (nog 40 oogsten te gaan) en urgentie klimaat. Wat
werkt er tegen: lobby, hardnekkige mantra's die niet kloppen, media die te weinig laat zien
dat en hoe het wel kan en het onderwerp bodem niet/nauwelijks agendeert. (Consument)
- Als samenleving zouden we primair dienen te beseffen dat het natuurlijk kapitaal de
belangrijkste drager van ons leven is. Daarna komt het sociaal en economisch kapitaal. Deze
drie kapitalen zouden als fundament moeten dienen voor de inrichting van het buitengebied.
Daarna kan er beleid ontwikkeld worden hoe deze drie in het buitengebied vorm kunnen
worden gegeven en wie dit in de praktijk inhoud kan geven. Daarvoor zouden alle belangrijke
actoren in het buitengebied een inspanningsverplichting dienen te nemen om de drie
genoemde kapitaal doelen natuur, sociaal en economisch te bereiken. Al of niet
gouvermentele grondeigenaren en gebruikers zouden een verwevenheid van functies in hun
primaire doelstelling dienen te borgen. En vervolgens tot uitvoering over te gaan en op de
kwaliteit van de drie kapitalen afgerekend dienen te worden. (Onderzoek, kennis en advies)
- 1. Onderwijspakketten samenstellen met gelijk bruikbare informatie voor de instellingen.
Pool van gastdocenten met eigen specifieke kennis samenstellen.
- 2. Bionext, Bioacademy met steun vanuit overheid.
- 3. Vooral geld denk ik, want de kennis is er al wel.
- 4. Ontwikkelen van lesprogramma zal geen probleem zijn. Misschien zal niet elke school er
aandacht aan kunnen of willen besteden. (Onderzoek, kennis en advies)
- Het is voor iedere Groene opleiding allereerst noodzakelijk dat ze zelf met een gedragen visie
komen op het gebied van biologische landbouw. Vanuit die visie zullen de opleidingen dan
zelf hun programma ontwikkelen waarmee ze zichzelf relevant maken voor een lichtgroene
toekomst. (Onderzoek, kennis en advies)
- 1. Het vak filosofie in het basispakket voor elke student. (Financier)
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Aandachtspunt 13:
Opleidingen in food (MBO en HBO) moeten kennis over biologische landbouw en biologische
producten opnemen als verplicht leerdoel in hun opleiding.
1. Wat zijn volgens jou manieren om dit te doen?
2. Wie kan of kunnen dit doen?
3. Wat is daarvoor nodig.?
4. Welke factoren en/of ontwikkelingen kunnen volgens jou mee- of tegenwerken?

- Niet doen. De praktijk leert dan iedere boer eigen keuzes maakt op basis van interesse,
financiële mogelijkheden en toekomstperspectief. Duurzame landbouw kan een leerdoel
zijn, maar nooit bio alleen. (Boer (niet biologisch of in omschakeling))
- Graag doen via vernieuwing van het onderwijs - voor mbo via CIV Groen. Voor het hbo graag
coe Groen gebruiken. (Brancheorganisatie)
- Ik geloof niet in verplichtingen voor studenten maar wel initiatieven om meer
bewustwording en kennis bij docenten te bewerkstelligen en meer betrokkenheid van
docenten bij innovatienetwerken en brancheorganisaties (Onderzoek, kennis en advies)
- De opleidingen dienen vanuit het ankerpunt voor behoud van het natuurlijk kapitaal plaats
te vinden. Daarbij gaat het dan niet primair over welke stroming of richting de goede is, maar
om het behoud van het natuurlijk kapitaal. (Onderzoek, kennis en advies)
- 1. Bijscholen huidige docenten en opleiden nieuwe docenten met als rode draad biologisch
voedsel. Lessen in voedingsleer en koken.
- 2. Dit kunnen de huidige scholen doen.
- 3. Dat de scholen inzetten op duurzaam voedsel als basis.
- 4. Een belemmering kan zijn docenten die niet mee willen werken (Boer (biologisch))
- 1. Goed onderwijs laat de verschillende mogelijkheden zien en laat mensen zelf keuzes
maken. Je moet daarom ook laten zien dat er alternatieven zijn, maar dat het een niet
slechter of beter is.
- 2. Scholen en overheid i.s.m. Ketenpartijen.
- 3. Geld om het mogelijk te maken samenwerkingen tussen ketenpartijen en opleidingen.
- 4. Scholen die niet bereid zijn dit te doen, omdat ze het niets zien in biologisch. Ketenpartijen
die niet transparant willen zijn en geen inkijkje willen geven. (Ketenpartij (zoals
leverancier/verwerker/handelaar))
- Het komt vanzelf (verplicht) wel in de kwalificatiestructuur voor het mbo. Maak je geen
zorgen, dat wordt geregeld (en door de overheid vastgesteld). In het hbo is meer ruimte,
maar ieder hbo dat de relatie onderwijs-bedrijfsleven koestert, en dat doen ze allemaal,
zal aandacht besteden aan alle vormen van land- en tuinbouw. Verplichten is een beetje
betuttelen. (Brancheorganisatie)
- Geef de studenten meer kennis rondom gezondheid en de duurzaamheidsuitdagingen zoals
biodiversiteitsverlies, overbemesting en erosie. Laat ze beleven hoe verschillende
teeltsystemen dit beïnvloedt. Bezoek een voedselbos, bezoek BIO-boeren en telers, bezoek
chemisch-industrieel teelt. Laat ze de biodiversiteit en waterkwaliteit kwantitatief meten.
Dan kunnen ze zelf betere keuzes maken. (Boer (biologisch))
- Het is onvoorstelbaar dat bio niet als vast onderdeel in de hele opleiding meeloopt, alleen
al vanwege het leerzame van de vergelijking. Er ligt hier een mooie opgave voor het
orgaan dat Curricula vaststelt. Nog een laatste punt: wat betreft algemene communicatie:
Ik moet bekennen dat ik wel de vragen maar niet de respons van anderen heb gelezen
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voordat ik mijn reactie opstelde. De gekozen methode (prima overigens) nodigt daarvoor
uit wanneer de tijd beperkt is. Daarom een verzoek over het concept eindresultaat nl. Het
concept actieplan: Voordat het de lijn ingaat en stap voor stap stolt, zou ik het op prijs
stellen om het geheel in zijn samenhang nog eens te beoordelen en daarop een reflectie
te geven. Dat kan via een laatste stap consultatie maar beter zou zijn om - na corona hiervoor een fysieke bijeenkomst te doen waarbij een 'laatste ambtelijke consultatie'
wordt gedaan. Misschien ook om de laatste dilemma's voor te leggen.
(Brancheorganisatie)
- 1. Wat: zowel voor de biologische sector als voor de instanties eromheen, zal het effectief
zijn wanneer toetreders tot de arbeidsmarkt enig idee hebben van verschillen tussen
gangbaar en biologisch. En voor meer specifiek onderwijs gaat de kennis over biologische
landbouw, biologische producten inclusief over biologische productie
(voortbrengingsproces).
- 2. Wie: overheid, onderwijsinstanties, biologische sector, instanties die actief zijn in
biologische sector.
- 3. Nodig: onderwerp opnemen in het lesprogramma. (Certificering en toezicht)
- Biologische landbouw is een van de middelen om de onderstaande doelen te bereiken. Als
samenleving zouden we primair dienen te beseffen dat het natuurlijk kapitaal de
belangrijkste drager van ons leven is. Daarna komt het sociaal en economisch kapitaal. Deze
drie kapitalen zouden als fundament moeten dienen voor de inrichting van het buitengebied.
Daarna kan er beleid ontwikkeld worden hoe deze drie in het buitengebied vorm kunnen
worden gegeven en wie dit in de praktijk inhoud kan geven. Daarvoor zouden alle belangrijke
actoren in het buitengebied een inspanningsverplichting dienen te nemen om de drie
genoemde kapitaal doelen natuur, sociaal en economisch te bereiken. Al of niet
gouvermentele grondeigenaren en gebruikers zouden een verwevenheid van functies in hun
primaire doelstelling dienen te borgen. En vervolgens tot uitvoering over te gaan en op de
kwaliteit van de drie kapitalen afgerekend dienen te worden. (Onderzoek, kennis en advies)
- Goede contacten met de verschillende instellingen is heel belangrijk, maar vooral ook
docenten die erachter staan en zich hierin willen verdiepen. (Onderzoek, kennis en advies)
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