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Gezamenlijk werken aan groei
Addy Rissêeuw: 'Biologische landbouw moet zich profileren op eigen kracht'

'De belangenbehartigín8 udn de óiologtscfte latrlbouu, .dl lornrcel Dorden

ingebed in de LTo organísdlíe'. Dít zegt Addy Risseeuu', .rccronnandSer open

teeLten van LTo-Neàerland. De &'erkgroep Bioloeiscfu Latdbouu, hinnen LTo

wordt een vakqrcep en knjgt hiemrce de stdtus van een .rerlor ,\íecr uitu/isseiinS

bínnen LTo-Nederknd en nrssen de geruestelijke organisaties en meer samen-

werkiry met de biolog,ische sector moet leíden tol een errenu'icirr(ge Sroei rln

uraaS m aaibod van het bioLo9ivhe product.

nor 
in oossr. her wePkllad voor de

\ . raArànsche ondememêr  da t  word t

uitgëgde. door LTO Nederland, is
regenwoordig aandacht voor issues die
de biologiscbe se.tor aangaan. zo was

er onlàngs àandàchtvoor de prcblema

tiek van de seizoenárbeid, wantvoor de

arbeidsintensieve biólogische secto. is

het steeds vàker een probleem om aan

voldo€nde en beraalbale seizoenwer

kers te komen Risseeuw, sectoma

nager olen teelten van LTO Nederland,
js van mening dat personeelstelon in

roenemende mateeen plobleem zal zijn

van de groeiende biologische sector.

Een van de kw€sties waar 1,TO in Den
Haag aandachtvoor zal ragen, want

steeds vaker komt LTO op voor d.
belansên va. de bjolosische secror.
RisseeDw: 'ln Nederland is arbeid erg
duur.ln her buitenla.d zieje darber
fi nancieel aantrekkelijker wordt
gemaákt om seizoênarbeiders te werk

BIW-radeí
'vanuitonzeledenvoelenwij steeds va

ker de dtuk on te saan sanenwerken ,
zegr Risseeuw. 'Sommigen zijn zowel lid

vanLTO alsvan de!ëdëralievan Biolo'
gischeBoeren {rBB) endatis nieteffi

cië.r.' Risseeuw constateert dat gangba.

re boeren en hun biolosische collesa s
elkaarsteeds sêrieuzer nemen. 'De gang-

bare sectoiziët dat dë biologische land.

bouw Seen endagsvlieg is. De biolosi

sche seciorheeft zi.h duidelijl bewezen.

op zijnbeun zetdebiologische seclor

zich ook steedsminderaf tegen desans

baresector. wantdebiologische sector

is !iel sebaal bij een massale overstap
naar een biolosische werkwijze, màár

heeftmeervoordele. bjj een€venwichli

sesrcei. Ruzi€s om bijvoorbeeld be

smettins van !hltopbÈora van nàburi
ge percelen behoren grotende€ls rot het

verled€n.' Een menraheitsverandering

di€ volsens Riss€euw noodzáIelijk is orn
goed sàóen tekunnenwe.ken. samen

werlen houdt ook in datje respecl hebt

voorell<aàrs werkwijze. Dat b-"tekeDt dat

de biolo8ische làndbouw zich niet moet

lronleren ten kosre vàn de gangbare

landbouw doorte zessen: wijzijn

schooD en zij zijnvies. Debiologische

sector is ver genoeg om zich te kunnen
pronleren op eiEen kracht, zonder daar

bij afbreuktcdoen aan de sansbare sec

tor Hetgaatom dc toonzetting. Prak

tisch berekent dit bi jvoorbeeld dat de

biologische secror geen maatregelen

moetvooEtellenom E(O prcductenin

een laag BTw rarief le krijeen, want

daamee wordt de gaDgbare sector be

Risseeuw benadrukt dat beide sectoren

veel van elkaar kwnen leren. 'De gang

bare sector heeft de afzetgeprofessióná
liseerd en met die ewaring kan dê biolo

sischê sê.tor zij. voordeel doen. Biologi

sche bestnjdi.s va. zjekten en plagen

wordt veel roegepast door gangbàft le

lers. zij hebben hetp.inc,pedeels uitde

biologische lddbouw óverSenomen.

LTo ziet de biologiscbe laDdbouw als

een s!ecilieke lardbouwsector tn€t een

iDovatieve ordememin€seccst. Wij o.

deBchlijven de doelsiellirs van de rese.

nl8 om emaarte strcvcn dat'n 20r0 op

tien procent vaD hct landbouwareaal

bioloEisch geieeld word1. Maar daarb,j

moetikzeggen datiktien proc€nteen

anÈitieus cijfervind. Het absotut-" cetal
vind ik mjnde. belansnjk dan de intentie

dje die tien pmcerrxitstraalt.'

Door het geld dat minist€. Brinkbórst in

het Pi,cn van Áanpal beschik baàf heeft
gesreld kan LrO meercapacneí inzetren

voor belangenbehaíi8ins van de biolo
gische secror. was dèbiologische sector

tot op heden ondersebràcbt bijdeL'ro

we.ksruep !iologis.he randbouw, in de

toekomsr zal dat ee! LTo vakgroep zijn

en za1 de voou itter deel Saan uitmaken

vanhetb€stuu.vàn de Land en Tuin

bouworganisade. ook zal er stnctureel

m€er uitwisselinS overbioloeische land

bouw komeDlussen de zestien sedorcn

die in LTo Nederland zjjn vertesen

woo.djgden tussen de gewestelijke or

sànisàLies onderliDg, die momenieel al

sahenwelken in een team waarin ook de

IBB deelneemt. LTO werkte altrjd al sa

men met de FBB en zalin deroekomsr

ook intensiev€r gaan samelwerken met

Platfom Biologica. Risseeuw: 'Het is

een Boede zaak als de vooEitleF
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Doon bos van LTO m Beckec vd Biolo-
gi€ gêzmenli* Dadbuit€n tEdeD. Dit
zou Doeien leiden tot eeD verdeE grcei
va d€ biologische Bcto. in Nèderlad.'

ziet Risseêuw geen onoverloDelijkè
veEchilleD tssen dê beide secrou,
wat ee! constmctieve samenwerkiDs in
de weg kd staan?'VeÉchiller zie ik
vooÉl in dê o{tuur. Wij zullen moêtên
wemeD ad elkaars werlwijze. De rBB
is vm oudsher gewend om aUeeD te ope
Ëren, teMijl wij ars Lro geweDd zijn
om met s{toEn va! diveNe pluinage
om de tafel te zitten.'OoI zier Risseuw

seen onove*onelijke verschillen iD de
twestie vd gmo'vrije productie. E. zijD
itmeB ooL veel gdgbaE boeEn die
gentechrij willd produceren. Dat
tomt weliswad voort uit @n nucbtere
en zaleliJ:ke adpal om de consueDt te
willen volgên en minder uit een pinci

piêle keuze, mad praltisch Lomi hei op
hetzelfde ner, aldus Risse€uw. rrl|ou-
delijk ziet bij vooral ovêr€enlomsi€n.
'Wjj willeD beide pmmoiie en groei van
de biologische sector eD beidê bes€ffen
wij dat dit alles Doselijt is i! een
br€€d ketenverbed.'

LTO maakt, s@eD Eet Biologica, de Ra'
bobáil q Llw, deel uit vd eeD tasÈ

Êrce die is ingesteld on ad de slag te

Aaa! met de uitvoelirg vd het Pld vd
Adpat. Een vàn de actiepmten is om te

8ad werten aan weDwichtige afspra
kd v@r 6lle schalels in de biologische
ketm, met als doel een geleidelijke gnei
vd waag en aanlod vd hel biologi
scàe pmduct. Risseuw: 'IIet hêêft wei
nig zin dat het aetal biolo8ische b@
En alrastisch toenemt, teMijl het af
zerkdaal hiercp onvoldoende is
afgestemd. Oot willen wij èaoor zorSeD

dêt er en wenwichtige inzet is van de
middelen voor de diveBe sêctoreD. De
s@lor is gebaat bij continuiteit en largè
termijn af spraken. Supena*ten doen
grote invest€ringen en willen weteD
waar zij aan toe zjjr. Biologische boereD
willen meer d@ sansbare boeren zicht
hêbben op afepralën voor de lange ler-
nijn. Eoewel een onschaLelende boer
ahjd berseld zal moeten betalm,
brengt ovëEtáppen op een biologische
werkwijze in de periode van offchate-
ling be.Lrijfsísico's met zich dee. Eet is
om die Edd dat wij het vaD INV voor-
barig vinden om na 2@1 ie stoppen met
de stihuledagsEgering Biologisch€
Prcductie. Overbmggingsgeld€n bli.jv€n
beldgÍijk- Bovendi€n stroott het niet
met het streven vd INV naar tien pm-
ceDt biologische la!.lbouw in 2010. Dil
zulldwij ddookzekdbij deminbtlr
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