
Ruim 200 bezoekers trok het
symposium ‘Biologisch, dat
smaakt naar méér’ van Aure-

lia! en Biologica tijdens de Nationale
Food Week in maart in Utrecht.
Zowel producenten en leveranciers
van biologische producten als de
overheid en de voedingsmiddelenin-
dustrie waren vertegenwoordigd. Dat

biologisch niet meer automatisch
alternatief betekent, bleek uit de kle-
ding van de aanwezigen: de meerder-
heid droeg een donkerblauw of grijs
kostuum.

Verantwoord
In 2002 is de omzet van biologische
producten licht gestegen en 78% van
de Nederlandse bevolking heeft in
dat jaar wel eens een biologisch pro-
duct gekocht. Deze conclusies uit de
EKO-monitor 2002 werden gepresen-
teerd door Bert van Ruitenbeek,
directeur Biologica. De belangrijkste
redenen om bio te kopen zijn: het is
gezonder, lekkerder, betrouwbaar,

beter voor natuur en milieu en het is
verantwoord voor de kinderen. 

De consumenten van bio zijn veelal
tweepersoonshuishoudens, 55-plus-
sers, inwoners van grote steden en
mensen met een inkomen dat duide-
lijk boven of duidelijk beneden
modaal ligt. De consument heeft een
positieve grondhouding ten aanzien

van biologisch, zo blijkt uit onder-
zoek van het NIPO. Meer dan de helft
van de geënquêteerden onderschrijft
de stelling ‘Biologisch, dat is ook wel
iets voor mij’ en vindt dat biologische
producten in aanmerking komen om
te kopen.

De totale omzet aan biologisch in
Nederland in 2002 wordt geschat op
A 378 mln, dat is 1,6% van de totale
omzet van A 23,6 mrd aan levensmid-
delen via de detailhandel. Het aan-
deel bio in de diverse productgroe-
pen vertoont grote verschillen (figuur
1). In AGF is 3,6% van het totaal bio,
in de categorieën zuivel en brood
bedraagt het 1,9%, in vlees 1,7% en
de categorie overige producten (met
name kruidenierswaren) scoort
0,9%. De Taskforce Marktontwikke-
ling Biologische Landbouw, een ini-
tiatief van het ministerie van LNV,

streeft naar een omzetaandeel van
5% aan het einde van 2004. Of dit
doel gehaald wordt, hangt af van
consumenten, retail en merkfabri-
kanten. Van Ruitenbeek signaleerde
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een toenemende belangstelling van
supermarkten. Zij hebben een markt-
aandeel van 48% in de biologische
omzet. Albert Heijn speelt een
belangrijke rol als voortrekker, maar
ook kleinere winkels zijn gestart met
biologisch. “Biologische merkartike-
len, zoals van Peijnenburg, Bonduelle
en Oerlemans, vormen een stimulans
vanwege hun marketingkracht”, stel-
de Van Ruitenbeek. “Zeker de tv-cam-
pagne van Oerlemans was een positie-
ve ontwikkeling.”

Prijs
Van Ruitenbeek ziet de toekomst zon-
nig tegemoet. “Biologisch sluit aan
bij de trend van maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen. Ook de relatie
tussen duurzaam geproduceerde
levensmiddelen en de gezondheid van
de mens wordt steeds duidelijker. Het
bewustzijn over duurzame landbouw
samen met de activiteiten van de
Taskforce op het gebied van promotie
en ketenmanagement bieden kansen
voor het biologische segment.” 

Ten aanzien van het beleid van LNV
was Van Ruitenbeek kritisch. Volgens
hem ontbreekt een langetermijnvisie
voor de landbouw. Ook zou hij graag
zien dat de overheid via fiscaal beleid
de consument stimuleert om biologi-
sche aankopen te doen: “De prijs van
bio is hoog.” Dit probleem ziet ook
Harry Kramp, Chairman van reclame-
bureau PPGH/JWT Groep en betrok-
ken bij de campagne ‘Biologisch,

eigenlijk heel logisch’. ”Biologisch is
te duur. Of het prijsverschil tussen
biologische en gangbare producten
moet kleiner, of we claimen duidelijke
voordelen voor biologisch. Alleen dan

Uit cijfers van de EKO-monitor 2002 blijkt dat de omzet voor

biologische producten in het afgelopen jaar licht is gestegen. Met

de grootschalige campagne ‘Biologisch, eigenlijk heel logisch’

wordt de consument gestimuleerd om meer biologische producten

te kopen. Uitbreiding van het assortiment aan biologische

producten in de supermarkt en introducties van biologische

merkproducten werken in elk geval drempelverlagend. Alleen de

prijs van biologisch werkt tegen.

Annemarie Barbier-
Schenk

Biologisch voor iedereen!

BIOLOGISCHE PRODUCTEN
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Diverse producenten van biologische levensmiddelen presenteerden

hun producten in het Biologische Paviljoen van de Nationale Food

Week. 

Fig. 1   Het aandeel

biologisch varieert voor

de verschillende

productgroepen (cijfers

uit EKO-monitor 2002).
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omzetaandeel van 5%

voor de belangrijkste

productgroepen aan het

einde van 2004.

‘Goed voedsel heeft z’n prijs’

Biologisch moet ‘gewoon’ worden, voor elke dag

en voor iedereen



is de consument bereid te betalen.” 
Minister Cees Veerman van LNV

stelde daar tegenover: ”Goed voedsel
heeft zijn prijs. De minimale prijzen
in de gangbare sector, zoals in de
pluimveesector, gaan ten koste van
dierenwelzijn en kwaliteit.” Hij pleit-
te voor een andere benadering door
de consument, de producent en de
keten. “Het is een kwestie van nor-
men en waarden. Welke opvattingen
hebben we jegens dieren, het milieu
en elkaar?”, zo vroeg hij zijn toe-
hoorders. Dat biologische producten
duurder zijn vindt hij heel logisch,
de andere manier van produceren
komt tot uitdrukking in de prijs. Op
dit moment besteden mensen 7 tot
8% van hun inkomen aan voedsel en
veel meer aan ontspanning. “Het is
een kwestie van kiezen”, aldus Veer-
man.

Samenwerken
Volgens hem is nog veel winst te
behalen in de ketenaanpak. Dat kan
een groter aanbod en een lagere prijs

opleveren. Samenwerken in de keten
kost echter tijd. De overheid subsi-
dieert projecten in de keten. Veerman
riep de aanwezigen nadrukkelijk op
tot het indienen van voorstellen bij de
Taskforce Marktontwikkeling Biolo-
gische Landbouw (www.biologisch-
convenant.nl): “Voor 2003 is de
inschrijftermijn verlengd tot 1 mei.”

Een heikel punt bij biologische pro-
ducten blijft de aanwezigheid van
ggo’s. Veerman wist daar ook geen
directe oplossing voor: “De aanwe-
zigheid van ggo’s is een feit. Het
scheiden van ggo- en non-ggo-pro-
ducten is technisch gezien feitelijk
onmogelijk. Een oplossing zou zone-
ring zijn: het concentreren van biolo-
gische landbouw. Dit is planologisch
echter nogal ingewikkeld.”

Anders? Beter? Gezonder?
Angelika Meier-Ploeger, hoogleraar
aan de universiteit in het Duitse Kas-
sel en tevens adviseur van landbouw-
minister Künast, boog zich over de
vraag in hoeverre biologische pro-
ducten nu daadwerkelijk anders,
beter of gezonder zijn. Het blijkt niet
eenvoudig om deze vragen te beant-
woorden, omdat veel afhangt van
definities: Om wat voor verschillen
gaat het? Voor wie of wat moet het
beter zijn? Zien we gezondheid als

combinatie van lichamelijk, geeste-
lijk en sociaal welzijn? 

Ze kwam tot de conclusie dat biolo-
gisch in elk geval anders is. Strenge-
re regels bij de productie en de berei-
ding en een aparte kwaliteitscontrole
zorgen voor andersoortige produc-
ten. Ook zijn biologische producten
beter, want bij de bereiding wordt in
mindere mate een beroep gedaan op
natuurlijke bronnen en wordt minder
gebruik gemaakt van hulpstoffen.
Over de extra waarde voor de gezond-
heid was Meier terughoudender.
Hiervoor bestaan geen wetenschap-
pelijke bewijzen, gaf ze aan. Ook zou
een claim als ‘bio = gezond’ een
afkeur van de gangbare producten
betekenen en dat is volgens haar
zeker niet de bedoeling. 

Meier gaf aan dat er wel indirecte
bewijzen bestaan dat biologische
producten gezonder zijn. De belang-
rijkste argumenten zijn dat ze minder
schadelijke stoffen bevatten, zoals
pesticiden en additieven, en juist een
hoger gehalte hebben aan positieve

bestanddelen, zoals secundaire plan-
tenmetabolieten en CLA in melk.
Vanuit de zaal werd de opmerking
over gezondheid genuanceerd. Een
medewerker van De Goede Waar gaf
aan dat biologische dierlijke produc-
ten ook minder positieve eigenschap-
pen hebben. Zo bevatten biologische
eieren meer dioxine en zijn aan de
vrije uitloop van dieren ook risico’s
verbonden.

Gewoon genieten
Hoe overtuig je nu de consument van
de meerwaarde van biologisch? Pierre
Wind, kokoloog, maakte in een
enthousiast betoog duidelijk waar het
om gaat: “Biologische producten zijn
het origineel, de gangbare landbouw
produceert namaak. Het is dus heel
logisch dat we biologisch eten.” Hij
constateerde echter ook dat de huidi-
ge situatie anders is: “Kinderen van
tegenwoordig vinden vruchtenyog-
hurt uit een pak lekkerder dan yog-
hurt met echte vruchten. Zij zijn met
de namaak opgegroeid, dat is hun
‘origineel’.” 

Stefan Peijnenburg, directeur van
Max Havelaar, gaf inzicht in de mar-
keting van deze organisatie. De over-
eenkomst tussen Max Havelaar en
‘biologisch’ is de ideologische ach-
tergrond. Peijnenburg gaf aan dat het
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aandachtspunt van de communicatie
rond Max Havelaar is verschoven van
het ideële doel naar de consument.
De huidige campagne richt zich op
‘Max genieten’ en ‘Max verwennen’.
“Zorg er voor dat producenten op een
rechtvaardige manier worden
betaald, als jij van je koffie geniet.
Dat is de onderliggende boodschap”,
zo legde Peijnenburg uit. 

Harry Kramp, nam de toehoorders
mee in het proces achter de campag-
ne ‘Biologisch, eigenlijk heel
logisch.’ Biologisch gaat over eten en
moet uit het knollenveld, was zijn
eerste opmerking. Daarnaast moet
biologisch ‘gewoon’ worden, voor
elke dag en voor iedereen. “In recla-
me over eten zie je mensen koken of
eten en ervaar je bijna hoe lekker en
gezellig het is. Dat willen we voor
biologisch ook”, gaf hij aan. De com-
binatie van ‘gewoon’ en ‘bijzonder’
moet op een luchtige manier duide-
lijk worden en mensen stimuleren
om daadwerkelijk biologisch te
kopen. 

Via de campagne met tv-spots en
advertenties wordt een groot publiek
bereikt. Of dit ook daadwerkelijk
leidt tot meer biologische aankopen,
is volgend jaar terug te zien in de
EKO-monitor 2003. ■

De campagne ‘Biologisch,

eigenlijk heel logisch’

maakt gebruik van tv-

spotjes, advertenties en

promotiemateriaal in

winkels.

www
Meer informatie over biologisch is te vinden op de volgende sites:

www.platformbiologica.nl, www.aurelia.nl, 

www.eigenlijkheellogisch.nl (consumentensite over campagne),

www.biologischconvenant.nl (site van Taskforce Marktontwikke-

ling Biologische Landbouw).

’Uiteindelijk bepaalt de 

consument het aanbod van biologische producten,

de producent past zich aan’


