
biologische landbouw goed voor biodiversiteit

TOENAME VAN 
MARKTAANDEEL REËEL?

Voor Michaël Wilde is het 
geen vraag meer, eerder 
een zekerheid: de 
biologische landbouw in 
Nederland gaat de 
komende jaren enorm 
toenemen. ‘Nederland 

heeft zich geconformeerd aan de EU-doel-
stelling - de Green Deal van Frans 
Timmermans - om in 2030 een landbouwareaal 
te hebben dat voor 25% biologisch ingericht is. 
Dat percentage ligt nu nog op 3,8%.’ 

Om eerst maar eens wat duidelijkheid te 
verschaffen: wat is het verschil tussen 
biologische landbouw en natuurinclusieve 
landbouw?
‘Biologische producten worden verbouwd 
volgens strenge Europese wetgeving rondom 
milieu en dierenwelzijn. Daarnaast is de 
biologische landbouw gebaseerd op vier 
basisprincipes: zorg, ecologie, gezondheid en 

Naast de reguliere landbouw en de 
‘natuurinclusieve landbouw’, die in 
een vorig artikel te sprake kwam, is 
er de biologische landbouw. 
Maar wat is het verschil tussen 
natuurinclusieve- en biologische 
landbouw? En hoe ziet de toekomst 
voor de biologische landbouw in ons 
land eruit? Momenteel wordt slechts 
3,8 % van de landbouwgrond 
biologisch bewerkt, terwijl het 
aandeel binnen 10 jaar moet stijgen 
naar 25 %. Is dat haalbaar? Een 
interview met Michaël Wilde, 
directeur van Bionext, de branche-
organisatie voor de biologische 
sector. Daarnaast nemen we een 
kijkje op landgoed Sandenburg, 
waar zoveel mogelijk biologisch 
wordt gewerkt, en laten we twee 
biologische boeren aan het woord.
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tekst douwe anne verbrugge eerlijkheid. Producten uit de biologische 
landbouw hebben verder een herkenbaar 
Europees keurmerk en dat wordt in Nederland 
gecontroleerd door Skal. Medewerkers van 
Skal voeren bij boeren en ondernemers 
strenge controle uit, want consumenten 
betalen niet voor niets een meerprijs. Bij de 
natuurinclusieve, ook wel circulaire of 
kringlooplandbouw genoemd, weet je als 
consument veel minder goed waar je aan toe 
bent. Er is geen keurmerk. Dus je weet 
bijvoorbeeld niet zeker of je een pak melk 
koopt van een “natuurinclusieve boerderij”. 
De term is geïntroduceerd door de overheid 
om boeren mee te nemen in de transitie naar 
een duurzame vorm van landbouw, maar het 
is van groot belang dat je ook de markt 
meeneemt in je plannen. De doelstellingen 
van de biologische en de natuurinclusieve 
landbouw, komen overigens grotendeels 
overeen: een gezonde en milieuvriendelijke 
manier van productie.’

Michaël Wilde: ‘De reguliere landbouw gaat enorm veranderen’
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veranderen. Dit moet echt als we iets willen 
doen om de klimaatverandering tegen te gaan. 
Anders creëren we een wereld die niet leefbaar 
is voor onze kleinkinderen. En nee, dat is geen 
links praatje. Dit gaat niet om links of rechts, 
dit gaat over onze aarde. Die is van en voor 
iedereen. Ook voor de boeren. En ook voor de 
consumenten. In Nederland wordt momenteel 
nog maar 3,8% van alle landbouwgrond 
biologisch beheerd. Dat moet in rap tempo 
anders, en dat gaat ook gebeuren. Producten 
uit de reguliere landbouw gaan duurder 
worden door CO2-belastingen of andere 
belastingen. Daarbij, de perceptie dat 
biologische producten zoveel duurder zijn dan 
reguliere landbouwproducten, klopt sowieso 
niet. En natuurlijk moet de overheid een grote 
rol spelen in de transitie naar een biologische 
landbouw. Met slimme campagnes en 
belastingen is veel te bereiken.’

En wat is de rol die Bionext hierin speelt?
‘Wij vertegenwoordigen drie verschillende 
groepen: de biologische boeren, de 
biologische handelaars en de biologische 
winkels. De hele biologische sector dus. We 
spelen vooral een verbindende rol door samen 
te werken met het ministerie van LNV, 
natuurorganisaties en supermarktketens. 
Maar we gaan verder. In het debat over de 
klimaatverandering laten we het belang van 
de biologische landbouw duidelijk naar voren 
komen. Wij denken dat “biologisch” een 
oplossing is voor veel van de maatschappelijke 
uitdagingen van onze tijd, zoals een vergroting 
van de biodiversiteit en de gezondheid van 
leven voor mens en dier.’

Biologische landbouw heeft in veertig jaar 
tijd weinig voet aan de grond gekregen, gaat 
dat veranderen?
‘Nederland heeft zich geconformeerd aan de 

Green Deal van de Europese Unie. Met daarin 
onder andere de doelstelling om in 2030 een 
landbouwareaal te hebben dat voor 25% 
biologisch is. En dat is niet voor niets. We 
putten onze aarde uit. Als je één theelepel 
gezonde aarde neemt, dan zitten daar meer 
schimmels en bacteriën in dan er mensen op 
aarde wonen. Met kunstmest en bestrijdings-
middelen vernietigen we die rijkdom aan 
schimmels en bacteriën. Die theelepel gezonde 
aarde verwaait tot gruis. Het hele stikstof-
probleem is een groot natuurprobleem. 
Doorgaan op een manier van business as usual 
is geen optie meer. De reguliere landbouw gaat 
enorm veranderen de komende tien jaar.’

Hoe reëel is dat als je kijkt naar het 
stikstofdebat en de opstelling van een deel 
van de boeren daarin?
‘Het hele economische stelsel gaat hard 

Op Landgoed Sandenburg is Jeroen van Eijk 
toezichthouder en beheerder over de bossen 
en de velden van het landgoed. Een gebied van 
600 hectare dat zich uitstrekt van de 
zandgronden van de Utrechtse Heuvelrug tot 
aan de kleigronden van de Kromme Rijn. ‘De 
boeren die bij ons de grond pachten, zijn 
vooral melkveebedrijven.’
Op de percelen die Van Eijk en zijn drie 
collega’s van het landgoed zelf beheren, wordt 
nauw samengewerkt met het Agrarisch Natuur 
Collectief Utrecht Oost. ‘We werken niet 
volledig biologisch, maar wel zo duurzaam 
mogelijk. We streven naar een natuurin-
clusieve manier van werken. Op de 
graanpercelen komt alleen ruige mest en de 
kruidenrijke graslanden binnen ons landgoed 
bemesten we helemaal niet. Deze graslanden 
worden alleen gemaaid, waarbij we met 
behulp van een drone van WBE Kromme Rijn 
het jonge wild opsporen.’
De boeren die land pachten van het landgoed 
worden gestimuleerd om samen te werken met 
het Agrarisch Natuurcollectief. Van 

verplichting is geen sprake. ‘Je moet er als boer 
zelf het nut en de aardigheid van inzien. 
Anders werkt het niet. Wijzelf vinden het 
nuttig om mooie bloemrijke akkerranden te 
realiseren op het landgoed. Zo’n 20 hectare 
hebben we ingericht als faunastrook of 
kruidenrijke akker. Het onderhoud is voor 99% 
biologisch.’
Van Eijk denkt dat er binnen elke intensieve 
bedrijfsvoering mogelijkheden zijn om 
aandacht te hebben voor agrarische natuur. 
Een overstap naar een volledig biologische 
landbouw in Nederland is volgens hem lastig 
haalbaar zolang de biologische producten 
duurder zijn dan de reguliere landbouwpro-
ducten. ‘De omslag moet worden ingezet bij de 
consument. Hun gedrag moet veranderen. 
Maar zolang het prijskaartje voor biologische 
producten te hoog is, gaat dat niet lukken. 

De wildstand heeft de afgelopen vier jaar 
geprofiteerd van de bloemrijke akkerranden. 
‘Het haas en het ree vinden er rust en 
beschutting als er gemaaid of gemest wordt. 
Bij tellingen zien we dat terug. De aantallen 
groeien.’

De biodiversiteit op het melkveebedrijf van 
Koos van der Laan uit Kamerik is groter dan op 
de boerderijen die niet-biologisch boeren. ‘Op 
de graslanden die ik beheer groeien nog 
pinksterbloemen, klavers en verschillende 
soorten gras. Het is een manier van boeren die 
bij me past.’
In 1998 maakte de boer uit Kamerik de 
overstap naar de biologische landbouw.  
‘Uit idealisme. Het minder intensief boeren is 
een manier van denken en doen waar ik mij 
prettig bij voel. Mijn vrouw Monique en ik 
boeren met veel aandacht voor het 
bodemleven, de weidevogels en we hebben 
oog en zorg voor natuurlijke slootkanten, 
insecten, landschapselementen, erfvogels en 
amfibieën. Zo staan we dicht bij de natuur.’
Met zijn 80 melkkoeien produceert Van der 
Laan minder melk dan wanneer hij regulier 
zou boeren. ‘Maar ik krijg wel een hogere 
literprijs. En ik heb iets meer prijszekerheid 
dan reguliere melkveehouders.’ 
Desalniettemin kunnen de ‘boze boeren’ die 
distributiecentra blokkeren, op begrip rekenen 

van Van der Laan. ‘Sinds 1988 is de garantie op 
een minimum melkprijs weggevallen. De 
supermarkten hebben beetje bij beetje de 
boeren afgeknepen en voor zichzelf een 
monopolie weten te creëren. Schandalig 
natuurlijk.’
Een massale overstap van boeren met een 
regulier melkveebedrijf naar de biologische 
sector, zoals voorgesteld in de ‘Green Deal’ van 

EU-commissaris Frans Timmermans, ziet  
Van der Laan niet één, twee, drie van de grond 
komen. ‘Natuurlijk ben ik vóór meer 
biologische landbouw, maar dan moet de 
overheid met vergaande dwangmaatregelen 
komen om dit te bewerkstelligen. 
Consumenten komen in opstand op het 
moment dat zij meer moeten betalen voor een 
pak melk of hun karbonade.’

jeroen van eijk, toezichthouder landgoed sandenburg

‘Het is winst voor iedereen’
koos van der laan, melkveehouder

‘Het biologisch boeren past bij me’

De wildstand heeft de afgelo-
pen vier jaar geprofiteerd van 

de bloemrijke akkerranden

Consumenten komen in 
opstand als zij meer  

moeten betalen voor een pak 
melk of hun karbonade
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Biologische telers proberen de omstandigheden 
voor natuurlijke vijanden van schadelijke 
insecten zo gunstig mogelijk te maken

green deal van timmermans
De Green Deal is het programma van de 
Europese Unie (EU) om klimaatveran-
dering tegen te gaan. Met deze Green 
Deal moet Europa het eerste klimaat-
-neutrale continent worden: voor 2050 
dient de EU niet meer bij te dragen aan 
de opwarming van de aarde door de 
uitstoot van broeikasgassen. Eerste 
vicevoorzitter Frans Timmermans is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van 
het programma.
Om de EU voor 2050 klimaatneutraal te 
maken, is er een routekaart 
uitgestippeld met een hele reeks aan 
maatregelen. De Europese Green Deal 
bestrijkt alle sectoren van de economie, 
met name vervoer, energie, landbouw 
en infrastructuur. Om de doelstellingen 
te halen, zijn grote investeringen nodig. 
Jaarlijks zal er naar schatting 260 
miljard euro extra geïnvesteerd moeten 
worden.
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Voor de Nederlandse economie is het van 
belang dat Nederland een sterke exporteur 
blijft van landbouwgoederen. Komt dat niet 
in gevaar als er minder intensief 
geproduceerd wordt? 
‘Waarom zouden wij de baby’s in China van 
melkpoeder moeten voorzien? We kunnen 
beter onze kennis en kunde naar China 
exporteren zodat zij daar zelf koeien kunnen 
melken. Net als we doen met ons waterma-
nagement. En dan hoeven wij ook geen soja 
meer te importeren uit Zuid-Amerika om onze 
koeien te voeren. Soja dat wordt verbouwd op 
grond van het afgebrande Amazonegebied. 
Wat een verspilling en vernietiging is dat!  
Als de Nederlandse landbouw Europa als  
zijn afzetgebied behoudt, is dat meer dan 
genoeg.’ 

Maar om terug te komen op de boeren,  
zitten zij te wachten op weer een verandering 
in hun bedrijfsvoering?
‘Je kunt van boeren niet vragen om groen te 
worden als ze in het rood staan. Ik ben niet 
negatief over boeren in de reguliere landbouw, 
ook zij zitten klem in een systeem van 
productie draaien tegen prijzen die haast 
gelijkliggen met de kosten die ze maken. Er 
moet veel meer waardering komen voor de 
boer: als producent van ons voedsel en als 
beheerder van ons landschap. Maak “Klimaat-
helden” van onze boeren. Als ze minder 
intensief het land bewerken of met minder 
koeien werken en een betere prijs voor hun 
producten krijgen, hoeven er geen boeren  
te verdwijnen. En hebben ze minder stress op 
het erf.’ 

 

Eet je zelf trouwens weleens een stukje vlees?
‘Jazeker. En dan uiteraard biologisch. Of een 
ganzenborst van een gans die is geschoten 
door een jager. Van de jagers die ik ken, weet ik 
dat zij enorm voorstander zijn van een grote 
biodiversiteit in hun veld. Ook zij hebben de 
afgelopen decennia met lede ogen de verande-
ringen in het landschap aan moeten zien. De 
terugval in de natuur, ook van de diversiteit in 
de wildstand, is enorm geweest. Alleen door 
veel en goed samen te werken kunnen we dit 
een halt toeroepen. Of je nu links of rechts 
denkt of progressief of conservatief bent, dat is 
in deze discussie helemaal niet van 
toepassing. Alleen samen is er een wereld te 
winnen.’ •

Rode bieten, pastinaak, prei, erwten, spinazie, 
sjalotten… noem het maar op. Op het 
biologische akkerbouwbedrijf van Gerrit de 
Regt in Dronten wordt het verbouwd. ‘Het is 
arbeidsintensief, maar mooi en gezellig 
werken. Onkruidbestrijding doen we met de 
schoffel. Mede om die reden lopen er altijd veel 
mensen op en rond het erf. Dat geeft reuring. 
De sociale contacten verrijken ons leven.’
De Regt legt uit dat hij de gewassen verbouwt 
op kleine blokpercelen. ‘Dat is voor ons het 
meest efficiënt. Eens in de acht jaar wordt een 
bepaald gewas op dezelfde akker ingezaaid. 
We bemesten de akkers met vaste stalmest, 
afkomstig van biologische geiten- en varkens-
boerderijen.’ 
In 2014 maakte De Regt (op zijn ouderlijke 
boerderij) de overstap naar biologische 
akkerbouw. ‘De teelttechnieken om goed te 
doen voor de natuur, vind ik interessant. Ook 
de afzet is anders. Eentje die voldoening geeft.’ 
De biodiversiteit op het bedrijf in de 
Flevopolder is de laatste jaren met sprongen 
vooruitgegaan. Dat bleek uit onderzoek van 

het ‘Flevolands Agrarisch Collectief’. De Regt: 
‘We zaaien de akkerranden in met bloemen en 
telen veel biologische groenbemesters. Op die 
akkers groeien dan wel tot zo’n tien 
verschillende soorten planten. Uit het 
onderzoek bleek dat het aantal insecten, 
hazen en vogels enorm veel hoger ligt dan op 
de nabijgelegen boerderijen waar regulier 
wordt geboerd. Zelfs de graspieper en de 
veldleeuwerik werden waargenomen.’
Om de biologische akkerbouw te vergroten in 
Nederland, moet er volgens De Regt meer 
gestuurd worden op bewustwording bij de 
consument. ‘De Green Deal van Frans 
Timmermans om boeren te verplichten 
biologisch te gaan werken, kan wel eens 
averechts uitpakken. De consument moet voor 
biologisch kiezen, dan komen de boeren ook 
wel. Zoveel duurder zijn biologische producten 
niet, er is maar een kleine stap te zetten door 
de consument. En dan heb je wel eerlijke, 
gezonde en goed gecontroleerde voeding in 
handen. Wie wil dat nou niet?’
Naast boer is Gerrit ook jager en bestuurder bij 

de FBE Flevoland. ‘Voor grauwe ganzen en 
nijlganzen is het hier een walhalla. We 
verjagen ze zo goed als mogelijk, want soms 
zitten er honderden op een pas ingezaaid stuk. 
In Flevoland mag je geen populatiebeheer 
uitvoeren. Dat is wellicht wel nodig om de 
populatie in te dammen, maar de 
aanwezigheid van de dieren is ook gewoon 
“part of the job”. Acceptatie werkt beter dan je 
enorm erover op te winden.’ 

gerrit de regt, akkerbouwer

‘Biodiversiteit enorm gegroeid door overstap 
naar biologisch boeren’

De consument moet voor 
biologisch kiezen, dan komen 

de boeren ook wel
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Varkens in de wei: voor jagers betekent dat 
intensieve bejaging van hun wilde soortgenoten om 
het risico op AVP zo klein mogelijk te houden

Ouderwets wordt nieuwerwets: 
koeien in een potstal
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