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Marktactueel

Stelling: ‘Biologisch heeft geen toekomst in 
Nederland’

a.  Eens. Als Nederlanders zo geïnteresseerd waren in biolo-
gisch, dan was het aandeel nu al hoger geweest. 

b.  Oneens. Biologisch heeft wel degelijk toekomst. Neder-
landers zijn steeds meer geïnteresseerd in eerlijk en 
authentiek eten en dierenwelzijn. 

c.  Biologisch heeft alleen toekomst als de prijs naar bene-
den gaat 

Carl Hoyer, woordvoerder Wessanen ziet wel degelijk toe-
komst voor biologische voeding
“In Nederland neemt de consumptie van biologische voe-
ding nog steeds toe.” Wessanen is ervan overtuigd dat deze 
trend zich de komende jaren voortzet. Wij werken er dage-
lijks aan om te verzekeren dat onze producten gezond en 
betaalbaar zijn, ´én ook nog lekkerder. Naast de groep loyale 
bio-consumenten onderkennen steeds meer consumenten de 
vele voordelen van biologisch, zoals het gebruik van alleen 
natuurlijke ingrediënten. Mede hierdoor zal de consumptie 
van biologisch blijven stijgen.”

Marcel Temminghoff, senior consultant van onderzoeksbu-
reau GfK meent dat de prijs geen beletsel vormt voor de 
consument.
“Biologisch eten is niet te duur. Natuurlijk is het zo dat een 
deel van de Nederlandse consumenten de prijs voor biolo-
gische producten te hoog vindt. Die mensen vinden de prijs 
een heel belangrijk aspect en zijn vanwege hun inkomenspo-
sitie ook genoodzaakt hier naar te handelen. Echter wordt 
zich een substantieel deel van de Nederlanders meer en meer 
bewust van het feit dat voedsel eerlijk, natuurlijk en met oog 
voor dierenwelzijn geproduceerd moet worden. Dat die pro-
ducten iets extra’s kosten, is voor die mensen geen obstakel 
om biologische producten te kopen. Uit het GfK-onderzoek 
de Duurzame Consumptie Monitor blijkt ook dat de groep 
die zich al bewust is van het belang van natuur, milieu en 
dierenwelzijn steeds vaker biologische producten koopt. En 
die beweging zal niet stoppen. 
Wel is het zaak ook de doelgroepen die nu nog niet met bio-
logische voeding bezig zijn, zodanig aan te spreken dat het 
ook voor hen een thema wordt.”

Stemmers op de website kozen vooral voor b. 
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‘Biologisch eten nog te 
duur’ 
Het welzijn van dieren is in 
Nederland de belangrijkste 
motivatie om biologisch te 
eten. Toch eten Nederlanders 
het minst vaak biologisch in 
vergelijking met de inwoners 
van andere Europese landen. 
Deze bevindingen komen 
uit het onlangs verschenen 
European Health & Nutrition-
onderzoek van TNS NIPO. Dat 
Nederlanders het welzijn van de 
dieren op de eerste plaats zet-
ten, blijkt uniek. De rest van de 
Europeanen kiest voor biologi-
sche producten omdat ze deze 
gezonder vinden, gevolgd door een betere smaak en zorg om het 
milieu. Ruim 40 procent van de Nederlanders zegt gevoelsmatig ‘ja’ 
tegen biologisch eten; maar 20procent eet wekelijks biologisch. Als 
Nederlanders biologische producten eten, kiezen ze meestal voor 
groenten (51%), eieren (48%) en vlees (42%), gevolgd door fruit 
(38%), olie (32%), aardappels (25%) en melk (23%). In de rest van 
Europa is de verdeling vergelijkbaar. Het minst laten we ons ver-
leiden door biologische sauzen (4%) en delicatessen (3%). In heel 
Europa is de prijs de grootste barrière voor het eten van biologische 
producten. Een groter aanbod en een betere beschikbaarheid zou 
meer mensen aansporen om biologische producten te gebruiken. 
Ruim 80 procent van de Nederlanders die af en toe biologisch eet, 
zegt vaker biologisch te zullen eten als de prijzen omlaag gaan. Als 
het aanbod groter zou zijn, zou bijna een kwart van de Nederlandse 
bevolking vaker voor biologisch kiezen.

www.tns-nipo.comQQ

Logo’s gaan samen
Een nieuw logo vervangt het ‘Ik 
kies bewust’-logo en het Keuze 
Klavertje van Albert Heijn. Op 
1 maart nam minister Schip-
pers van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) het logo 
voor bewuste voedselkeuze in 
ontvangst. Het ministerie van 
VWS en het Voedingscentrum 
ondersteunen dit logo. Het logo 
maakt het aan de ene kant voor 
consumenten makkelijker om 
een gezonde keuze te maken. 
Aan de kant stimuleert het pro-
ducenten om hun producten 
gezonder te maken. Producten 
die het logo mogen voeren, 
zijn getoetst op de hoeveelheid 
vetten, zout, suiker, energie en 
voedingsvezel.

www.csmglobal.comQQ

“Wilde gans is een uniek 
stuk scharrelvlees, met 
een uitzonderlijk goede 
smaak.”
Adriaan Guldemond, bio-
loog en vogelaar over de 
eetbaarheid van ganzen, 
in: De Pers, 1 maart.

Een stukje gans


