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top vijíin Eoropa behoren we in
absolute en relatioe zin nog larg
niet. Nederlind is een poppc.lud
ir de,in ván teÍitorium, maar onz
srerke knren liggen op her gebied
van de ltennisinfra*ructuor cn
bcdrijfsvoerins. Dat zei landbouw-
hinister Brinkho6l ove' de posirie
vaÍ de NededandÈ biolognche sec
tor djdens hd jarlijke EKo{on'
gres, dat dit jaar werd georganiseerd
ondeí de nom EKO; ccn kwcsrie
van kjaen. Mar her is de Yras of
hieruit vooral de Nederlandse zelf-
ve@kerdheid sprekt, d;e e vaak
de kop opstekt als we onre presta-
ris verselijk€n met die van de ons
omribg.nde landeó. Want
Ncderldd hoort qua biologische
reaalsrcotre in abslute,in bij de
latsr. vie. en prijkt in relàriev€ zin
hàtYeMege de rii@ vtrrtien EU-
landeo. Nederland k:n nog vcel kan
lcren vàó h€t bunenhnd, aldus de
minister, en fiij doelt h;erme. op
Oos(.nriik, Dencmerkeó en Groor

Brittanniè. lnOo$endjk
stagneert de groci, or

ndanks de posricv€ berich

bNhcid.n blijlcn. Tor de

a  P f '
*J rsurteerdener

nelkderschotten. Brin[ho6r b.na'
drukr d.r @k de biolosi*he bGr
ten gsone oódêrn€ner is' en sub-
sidies ma. ,l te va,k hun doel voor

Superme*ten aan kop
Van G@t-Brirtanni. p.ijst B.in-
khost de iniriadaen tu de super-
ndkr€n. TeÍos. SaiEbury.n M!.ks
& Sp.rer hcbb.n eran v@rÈk
keorol. Hij is dao ok blij met verge-
lijkbare initiatieven in Nede'land, D-
ais de unpik van Albe.t Heijn. Her
supermarktkanaal is vorig jaàr hêt be
lansrijlste aËe*,na,i v@r biol%i-
sche productcn in Ncdcíod goior
den, b mêldr Biolosio in de EKO-
Moniror (j@nppon 2001). Ri!
Bckero ovcrhudigde Brinkhom de
ÈrsÈ jaarlijke EKo-Monitor MeÍ
ei omet v.n € t t0 m;ljen ziin de
sup.rmdkien dê n{uuNoedinsswin-
kels (€l4t milj@n) vooàijsesrKfd.
V@. 2002 woidt v€Mchr dar € I 80
miljoen Yia de supermdkÈn en €
I 55 milj@n via de n:ruuwoedirgs-
brmche wordt afg*i Deto$iêoh-
dÍeêgin200l het bijnaen L*rÍ
tot€35t milj@n.ÁlbcÍr Heijn
ocldt dát tj de afselopci viÍ jaar de
omztvan bio hebben zienvervijtuou-
digen. B nkhoretconstrteert drt er
voor de biologisches€aorin Ned€r-
land€en nieuwe fae isangebroken,
nu ook de supoo.rkteneo anderc

sbe b<irijven op ËKo ,jn inge-

Na ed ldgdurigê op€tutellins vm de
Oruchakelingsregcling Biologischc
Prcducrie (dit ja.h I julitor I ok-

tober) zál de hidister de reselins
evdue@n. Hii wil het irstrument

op zijn eFctivheit en pêÍ Ktor

Minder praten, meer doen
Brinkhorst op EKO-congres:'Nederland kan nog veel leren'

Tijdens het jaarlijks door Aurelia! gzorgan-
seerde EKO-congres, ditmddl in deJaarbeurs t2
Utrecht oP 5 mda\ waren r*lamebureaus en
marketeers gelul<kig niet zo dominant ddnwezíg
als in vorige jaren, Concrete plannen (keten-
ddnPak varkenshouderij) en cifers (EKO-
Monittr jdarrdryort 2O0t ) weden gepresen-
teerd. Posítieve beichten aals een succesvolle
bio-zuivelbranche, een areadl van inmíddels
1,9 procent en het blíjvend geloofin de vijf pro-
centdoelstclling in 2004 zetten de toon.



Ekijkcn. AJs de regel;ng echt onmis'

,ebliikrwil hij erfree d@rgaan. De

<etenanpak aals die nuplaasvindt

);nnen de varkeoshouderii viDdt

lrinlhorst een voorbeld van hij de

/ooÍuitgàíg ;n dc scctor g@g ziet (zie

rck Lkoland 2002/2). Na herhaatde

)pmerkiÍgcn un de za,t ofhij àts mi'

lÈÈr i€h kan do€n an deprijsÍel-

iog van hct hioprcduct, merkt hij op

Ltdnonmogelijkn. De BTVis Eu-

opets gercgeld en vmwege de vtije

narki zou het onv.mijdelijkzijn dal

:r via een rchterdeur weer goedkope

loducten binnen komen als regulier

luuddwordt. De doelsrellins vijf

)rocent bio in 2004 veMácht hij re

ralen. Hijhopt dat de empagne,

":l.ller in juni dit j&r hei stártschot

al woiden Segwen €n die al dmÈ

op€n tot 2004, deconsumen(duide'

ijk zal maken wat het vmrdeel is nn

EKO.

De moment-consument
Decampagneai in op de nieuwebio-

:onsomenr: de momenÈcoósument,

rertelt voozitter Dick Onrust m de

rp initiaiefvan LNV opgerichreT$k

FoG MekronMikkeline Biologi*he

tindbouw. Demensn st@ open

voor het biologische prcdlct en de

potentie is groot, aldusOnrus.'De

:amp.enc, die tien miljoen Euro gààt

kosren, al be*aan uit konlopendeen

cpvallcndc acrics die per rctor in'

houd kriisen. Niefu ationele, maar

:notionele argumenten zullen de bo

mentderdeÍrcep te rckken. De

vemachting n dat de nieuwe consu'

nantgrccp in 2004 al uirgrocic. n,ar

vijfprocenr (in200l wsdat óoEën

proccnt), inclusief de vorhoede is dat

ll,5 pÍGent in 2004.

v,lgens Ben vm Ruitenbek (Biologi-

c.) moc( dc Íouwe EKo-klant niet

€rsetcr woilen. Hijmant rotv@F

zi.htish€id bij het onMikkeleó van

lllcrlci niclwe prcducren, b,ts kanÈ

eó kldÈnàilti jden, dicvaàk en gril

van de mr*rhlijlen rzijn€n hun pc

pulaiten 'oorilGdànkcD hcbben aa'

het voedselschandaal van het moment.
'Itcons!mcnr 

b!€inÍ,ijn EK(hocht

bij ve6', atd$ Vai Rurenbeek. Hij

bemdrukt het bdmg van consumptie

J

van eigen bodem, en ópecr dÍ @
lsszmerhdd in de vergetelheid is
genakr. Ook warschuw een enthou-
siaÈ maarb@rgdev.n Ruit .beek
v@r rhefsrci bij een te snelle onr
wikkeling v.n de rcro. Ats vmrbeld
noedt hij de impoft un biologish
vocr Per slot w rekening is het
biol%isch Hrijf in het id€ate sdal

Eiozuivel blijft groeien
Een biologisch produc dat de afge

lopcn iacn an spectaculaire src€i
ha-li doorgemakt en wurvan dc af-

Et nog steds srceit (22 prccent in

2001 rot an m.rktàandel van 3, 1

prcent) is zuivel.'levijl de regulierc

markt voor versc rnelltproducten stag'

neeft . Consumenrcn kigcn binoc.

dit segment vooral voor de brisprc

ducten, isdecrvariogvan loop K,lk'

sma, directeur Cmpina Melkunie

Nedenlnd. De verkoop tr melk,

karn€melken yoghu( lmpt,ls een

rein t€Nijl de omd v.n biologische

@te de$€G in v€.s€lijkióg hierme

€.s ktein n ma' wel cnige grcei veF

roonr. CampinaM€lkuói€, dàt Me

derd.van deNede mdse zuiv€lmaÍkt

in handen heeft, belevert hetsupeF

marktlanaat ondet de merknm

Groene Kcen her na$uno€din8ska'

naet onder de nerkn.am Zuiv$ Zui-

vel. Cmpinauponeert de helfrvan

de biologhche boter; 7t pGcnt van

de kaasprcductie wordt aan lluitsland

verkochÍ. Dc n,arpíijsvrn 0,38 sul'
den perlirerb;ologisbe mdk gaat

vor een derde nu de vehouder, een

derde naar de retailer en en derde

nar Cmpina. K"l[$á veNicht dat
met dchuidige gcivan Minrigprent
perjaarhd narkrundel in2004 5,4
procent zal bedrasen. Alben Heiin zit al
op den proccnt, dulsij hd q?e k-leni
vanAH, aldu Katkma.
l:ndclijk ligt her omretadeel biologi-
sch€zuivel op 2,5 prccent, meldt d€
EKo'Monitor 2001. In het Èpport is
vor de divers wtoren de sand mn a-
kcnin200l aaígcgden, met h€t mg op
de vijfprocendoelselling in 20M. Jim'
oet overigeos dat de prognos mr de
kom€nde jaÉn in her stafdiagrD onÈ
brekei en d6 de stri nar vijiprent
nier inzichtelijk wodt gemàákt. \vat vle6
betreli Í6t de pluimv@tor (0.9 prc'
cent) het lugst. volgens Van Rutenbek
dm. dê ênorme pÍii$e^chillen tussn

Sugb@ en bio. De biologi$he consu-
neni is erd.r e! rundvl€det€r (ollm-

@ndel 3,9 pr@nd dan an vskenseter
(oma(..ndeel 1.3 prccent). Merderc'
cebte afspnken die zijn 8em,.kt tusn de
dclnemend€ pdd,en ean h.t conve.ad
'Opschaling Biologirhe Vrkenshoude-
rii',wárinAlbcrt Hdjn en PI6afnme
ván biovarkensld sddderen, wordt
vijfproent in 2004 mk voor dtr sdor
h,.lber, vertelr Èn eorhouiste Maurirs
Staerink, ket€nm€er biologisch kts
keNls. tuti. in pláah m ptuen, is
zijn mofto. Dagv@uitt rKesMijntn
íuit ook bij Stwerink afnet de vraag
warhijbu dcn als hijde poÍ tu lmd-
bouwminisrerin her nieuve kabinet@u
bekteden. Steerink kst de Éselgding
voor biolog;chc boeren tewillen veàe'
tecn. In veel se%ll€n is dê eFectivneit
yandehuidig€ 'egels ver te zoekeb, iszijn
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