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Brinkhorst:
'Omschakelingsregeling nog
niet van de baan'

Debat in De Rode Hoed: bekende gezichten en bekende verhalen

'De supermd*ten wijzen naar de fabrikanten, de fabrikdhten
wizen op hun beurt naar de boeren en Milieudefensie heeft
altijd gelijk: Zo scheste LTo-voorzitter Cerard Doornbos de
teneur vdn het debdt over biologische landbouw in Nederland.

g

onderdas 25 oktober wd
her wee, zo vel ïjdeis hd
door MilieudeÍènsie seoF

bekende argumenten van stal
gehààld. Maar ook werd b ou en
dan en kijkÈ in de keuken s€se-
ven. Zo €xperimenreer Unilevei in
de Êuropes landen waar de consu,
ment welwam loopr yoor biolo
g6ch (niet in Nederlmd) mer h€t
biologkch con.epr en wil Alb€Í

H€ijn beÍ welbioloskche A mer,
ken verkopen,ts de markr srote! n,

tádbouwminister kurens lu Brink
ho6! oeldde in zijn inleiding dat h€r
en hbel is dÍ hij zich n;erbu inspan
nen v@r een ventere onde6teunióg >

saniseerde debat B@r, Brinkhosr,
fab'ikant... \vie zorsi er voor EKO
in het landi in de Rode Hoed i.
Ámsrerdah waco d€ bekendc
ge,ichren te zien en werden de



ven de biologis.he secror in Ned..-
lmd. Mu ok dc consument moet
hoognodig an de tand sr@ld woF
dcn, nerkk hij oP. Keh van ,jn b€,
i@g wd dar in Nederlmd de anbod-
gerichrê lmdbouw plats moer maken
voor ee. vm.ggerichtê làndbouw- 'Tot

op akere hoost€ sreunen rc d. biolo
gisch€ sector, mar @k die ftbr z,i

producr heeft imme6 gcn aant@n-
bare meMaarde, v;ndr hii. 'Bij tunc-
tional foods kun je ten oinste nog
zgSen dat het goed is voór d€ g@nd-
he;d, mtu bij en biol%ish product
kun je atlan mar ies Egs€n d( de
prcdo.d€wijz. Hd verhal achter
her product ontbreekt en dar haakr
h€r moe;lijk de onsumenr over de

bo€r€n die willen omshakelen is er te
wcinig financièle zkerheid. Hij pldr
daarcm vmr her in sund houden m
de subsidid. Van Ruirenbeek is bang
dar Nederlànd de b@t g&t missn.
Hij @nsGteerr dai de ndkt voor bio'
logischeproducten wereldwijd g'Git,
maar dat Nedcrhnd achterblijft.
Ook Ni6le Bát{ï€r m Milieudefe n-

moetco wennen aan de ruchtvan de
nurkr. De subsidie al waaehijólijk
in 2002 wo'den beèibdigd,wani
'sreun leidt totoverchonen, aalswe
dir ook in d€ resuliere landbouw h€b,
b€n gsi.r', maàrecndefinitiwe be-
slksinghieroy€r is nog nier genomen
en 6 aftankelijl van de dàiuri€ . De
miniitcr noemt d€ bioloSische land
bouw een voorbccld van syÍeminno,
vatie, dic ook de r€suli€rc lindbouw
in ccn be€rduurume richtingÍuM-
Hij seloori .og Íeeds in dedo€krel-
linSdat in 2004 vijfp'ócent van de
consuh€nrenb€sredingcn àn biop'o,
ducren zullen woden beÍeed.

Claims moeilijk te maken
Tiny Sande6 van Càmpinavindt de
markeringvan hcr biolosisch próducr
maàreen laÍi8eaak. Het hiologish

Írep te ftkken, vindt Sanden. On-
zir!'vindt Bcrvs Ruir€nbeek (Bio-

logica). HetbiologiÍh produ( n wél
v€iliger. denk aan pesicid€n.' V,n
Ruirc.bek is van meninSd!r dc dis
cussi€ ov€r voedselvólideid te b€,
perkt wo'dt ecvoerd. Desch€iding

tuseó de kwe$ies mili.ueó gand-
heidYindr hij ku.stmaris. ookce-

ard Doornbos is ov€ dgdvandeho

se.e kwliten v.n het biolosisch pro-
dud, mar'cl.ids zijn mcilijl rc
máken , rldus d. LTO yoorzrte.

Niet snel genoeg
Doornhos consurccn dat buitenland-
sc aÍneners va3k een hoge'e priisbie

d€n en zo de relcr n,c$ zek€rheid over

dc af/.t gevcn. Losis.h dusdat veel
Nederlands€ Èle67ich op de Europe,
semÍk.icnrcn, vindt hij. Voor dc

sie gar hct allcm.al niers.els€noes.

Bikker r;cht haar pijlen voonl op d.
supemarkien. Die @uden de boeÈn

teweinigakerhdd odrr€nr de aËet

gdeó. Mar Sanden vindr hei an il-
luie dar en retlilcr de prinaire f tor

dic?akerheid al bieden. Balker vindr

ook dat supermarkteo te weinig biolo

gischcprodr.ren in hun dsoÍtim€nt

hebben. Volgens de meesÍ rdente tel
li.g van Milieudef€nsie (najar 200 I )
be$áat herbio-asoÍim€nr nu un gc-
nriddeld 56 EKO-pbduci€ó. nos

geen balf ptocent van het totaal rantrl
van vi jfri€nduizend prcducÍcn d.t een

oiddelgrote Nederlandse supermrrkr

in h€rNoÍiment h.cti. Ook hct bio
rsso(imcni v.n koploper Alb€rr

Heiin (semiddeld I l3 EKo-prcdlc-

ten) k nogvccl!cklcin, vindt Bet ker
LconrineGdtvan AlbeÍ H€ijn rea-



s*rt hieropdoor teL3ecn dar
Nederland e€n klein la.d is en de
supemarkren ook r€larief ktein zi jn ió
opperl*r€. Buitenlands€ supq
mà*ren -werAlbert Heijn Íeqsr
nee wodt vers€leken rcals het tran,
* Carrefour er het Brnsc T*co eo
Sainsbu.y hebben wel tor ach!hoó-
derd bioproducrcn in de schappen,
waaronder producten die dechÍ
lop€n. AlbeÍ Heijn heefr duidelijk
een volumebehadedng, consrareeir
Doornbos. CÀsr, De Hánrenvra€ is
doorslasgdcnd. vij invesÈÍen vel in
her biGssoÍin,ent, voerer cahp€nc
en besteden vel áandacht áo com-
municaricov€. her biolosischepro,
ducC. Ni€r het pesoneel (her verloop
6 sróot en dedskundid€id bcperkd
mur de ktanrcnedic en de inteoeÈ
srevanAlbeft Hdjr hebb€n ecn be-
langrijke rol als ioformáriebron voor

A-merk moet innoveren
Afspnkcn mero.dcr h*r hct Cen,
traal Bureau kvensmiddclenhandcl,
CBL, hadden mo€rcn lciden rot nee.
rhapruimte voor L'iologische p.oduc
ren, dar vooralsnog is die heel be
perkr, vindt Balkei Nosftn kiók in
de kabdwur Milieudefcnsiezi.h op
ichris her geËeven d.t demeseA
hskd, zÈrÈrushoudend ziih m{

hct ,nroduceren var ecn biologirche
variant. Peijnenbursis€en van de we!
nigebedrijveó die wel een biologische
%nanr (van ontbitkoek)op demrkr
heeft sebrachr. Het iniriadef pasÍ in
de lijn dar bol aóA merl moei in,
spel€n op trends en venler moer inóo
vden" ast Johêo Loklontvan Pêij,
n.óbu.s. Het hefr Peijnenburs eh-
ter vel moeir€ gekos de r€uilen ov€r
te haleó de biokoek in huD dsni,
hentop te neme^, voe$ hij e.aan toe.
'De 

À merk.n rjn in heralgedeen
erg terughoudend mer de inrrodud;e
van en biologirbevaimC, rgtook
vinny de]ong van heÍ CBL. Volgens
D€ Jong kán de straesie vàn een bio,
lo$ch hdsmerk soed same. saa'
net de veikoop van de bioloSirhe %,
danrvan een A he.k.AlbeftHeijn
vi.dtd.rde markr nu nos re kl.io on
mee! da. éér biol'sischeva'iant mn
te bieden cn h!ldr hc! voorlodg nog
op pDducten onder de vlag v.n het €i,
gen bioloSish huismerl.
Ch.is Dudlh vàn Unileververreltover
veGchillende mislukkingen met her
t ioprodu( 26 jaar Beleden hefÍ
Unilryer (o.a.lglo),ich sesÍort op de
markt voor di€pvriesproduden in
Oostenrijk, mar is d.àr inmiddehge
Íopr. Ook dc veikoop van biolosi,
schemárgfin€ in Zweden isgeflopr.
Dutilh: \x/ij dpcid€nr€.en in de

landen war wij ftn sror€ vrás ver-
mcnren en war i1e consmerrcn b€,
reid tjd mer te bebien. In Neder,
land hee& Uóilever duu.@ gcpro,
duceede visrickr op de markr
gebrachr, mad de edarins is hier dar
duumheid gen moricf is voor dc
consume.ren', aldu Duiilh.

Ellende
Vm Runenbeek co Doornbos bena-
drul]en b.ided dár de Nederlader
v€el r. weinis beralt voor zijn voe,
ding. Doorobos: Deellende is dat
mtbu€ers correcÍe prijren tnden,
niet te venalen is nàr de n..kr. Vol-
gens Van Runenbeekjs vo€dselveilig
heid alleen t€ bqerk$elligeo mer €en

ecd€ prijscn betuklcnheid in de
k€ten. De doo€eschor€n liberatise,
'iogyande handel werkr nierm< aan
d€ oploss;ngvan realisdsche prijkó
voor landbouwproducren. Doorn,
bos: V€el prcbl€men word€n nieÍ
door de markropgelosi darzijn we
nu wel achre. De WTO n daanan
een goed voorbeld. De vra4 n nu:
Yáar grijp je i.lrJíarkk jcde
grens? E mer w€lke insÍumenr.n?
I& bu hiershagen open discussie

B.inklorsr geeft en dat de kwesrie
van eeh duuame landbouwvoonl
doorde Europes€ landcn op de agen
da van de wereldhandelsconferende
wordisekr. MàÍ de on rwillelings-
lande. hebben andcre priorirenen.
BalkerwenÍ dicht€r bijhuis re blij,
ven. ,k wil .kpElen, rulMd LTO
wil zij bij de miniÍerpleiren voorh€t
behoud vm dc ohschakelingsr€se-
ling. En Milieudefensie z:J de super
márkr€n blijveó volsen. Finland, Bel-

sië en Denema'ken be$uderen mo
oenteel de nogelijkheid van een
Bl v'vrijstcllins op heÍ bioproduct,
dank,ij lobblry.rk ven herCBL,
meldr De iongop de valreep. D€ mi
nister besluitren íone hetdebar mer
de m€dedeling dar hij eruan ovdrdgd
is dat deconsumenr in 2004 tjfpro
ccnt an her biolosisch product zn
b€sred.n. En de omscbak€linssreee
liog is nos n;erdeÍlnidefvln de ban,


