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Ondernemerschap en markt

Onderzoeksprogramma
Ondernemerschap en
markt
Programmatitel en looptijd
Ondernemerschap tussen maatschappij en
markt. Looptijd van 2004 tot en met 2007
met een go/no go eind 2005.
Thema’s
- de individuele ondernemer;
- de ondernemer en zijn economische
omgeving;
- de ondernemer en de maatschappelijke
omgeving.
Waarom
De biologische sector staat voor diverse
strategische beslissingen om een verantwoorde groei mogelijk te maken. Daarbij horen
vragen als hoe bewerk je de markt, gaan we
samen met gangbaar of juist niet, hoe richt je
de keten in. Daarvoor is informatie nodig, van
kengetallen van de bedrijven tot de manier
waarop de biologische landbouw in andere
landen functioneert. Het grootste deel van het
programma richt zich op onderzoek voor de
gangbare landbouw.
Uitvoering
LEI, Praktijkonderzoek Plant en Omgeving,
Animal Sciences Group, Agrotechnology &
Food Innovations
Meer info bij
Marieke Meeusen, telefoon 070 335 83 40 of
e-mail marieke.meeusen@wur.nl

Lessen uit het buitenland zijn nodig
Biologische producten vragen om uitleg die
zowel overheid als supermarkten moeten
geven. Dat is een les uit een van de internationale studies die het LEI heeft uitgevoerd.
In dit geval was het de eerste internationale
studie, uit 2002, waar ook PPO aan mee heeft
gewerkt naar de biologische vollegrondsgroenten in Engeland en Duitsland.
Er zijn meer van dat soort studies. Zoals die
naar de biologische landbouw in Denemarken
en naar de biologische kippenhouderij in
Frankrijk. Alle studies hebben gemeen dat het
bedrijfsleven er om vraagt. Het ene land vormt
een concurrent voor Nederland, zoals de
kippen in Frankrijk. Het andere land loopt ver
voorop in de ontwikkeling van de biologische
landbouw, zoals Denemarken.

“Dat soort studies levert een belangrijke
bijdrage aan de biologische landbouw in
Nederland”, vindt Geert Westenbrink,
beleidsmedewerker bij LNV. “Het is zaak om je
te oriënteren, zowel de overheid als het
bedrijfsleven. Je moet toch weten wat de
marktmogelijkheden zijn. Daarom is het een
basisvereiste om dit soort rapportages met
overheidsgeld te stimuleren.” Wel constateert hij
dat deze marktstudies een ‘beperkte houdbaarheid’ hebben. “De markt in Engeland is
naderhand volledig ingeklapt.” Ook het bereik
van de rapporten is beperkt. “Helaas worden
veel rapporten niet gelezen. Maar ik vind dat ze
aan de verwachtingen voldoen. En er komt altijd
wel een stukje in het Agrarisch Dagblad.”

Studie van de buitenlandse biologische markten levert een bijdrage aan de Nederlandse sector

De marktbureaus IRI en GfK verzamelen samen
gegevens over wat en hoe Nederlandse consumenten besteden aan biologische voedingsmiddelen. Met deze informatie komt er periodiek
een beeld van de ontwikkelingen via de Ekomonitor, uitgegeven door Biologica.
Sinds begin 2002 vergaart het LEI hiervoor de
bestedingscijfers van consumenten. Daarnaast
ontvangt het instituut cijfers van de controleorganisatie SKAL over het aantal biologische
boeren en omschakelaars en het areaal. LNV
vindt het volgen van deze cijfers belangrijk en

wilde de monitoring door een onafhankelijk
instituut laten doen. Voor 2002 gebeurde de
verzameling van gegevens door de belangenorganisatie Biologica.
De Ekomonitor bevat de meest recente
informatie over de ontwikkelingen in de primaire
sector en van de consumentenbestedingen. De
cijfers met bijbehorende verklaringen laten
precies zien hoe ver de sector nog van het LNV
doel verwijderd is. In 2004 moet vijf procent
van datgene wat consumenten kopen opgaan
aan biologische levensmiddelen.

Marktbureaus houden bij welke producten consumenten kopen en hoeveel

Model toont mogelijkheden voor
samenwerking
Het ideale biologische bedrijf is gemengd. Het
plantaardige deel levert voer aan het dierlijke
deel waarna dat in de vorm van mest weer
terugkomt in het plantaardige deel. Aanvoer van
mest of voer van buiten is niet nodig. Zo’n soort
bedrijf komt in Nederland niet veel voor. Toch is
dit op een andere manier wel te realiseren.
Bijvoorbeeld door samenwerking tussen bedrijven
in een regio. Het akkerbouwbedrijf teelt dan
voedergewassen voor een varkens- of melkveebedrijf in de buurt. Dat bedrijf voert de mest af
naar de plantaardige bedrijven.
Wel wordt het een nogal ingewikkeld plaatje. Het
ene bedrijf wil alleen rundermest, de ander juist
liever kippenmest, terwijl er in de regio bijvoorbeeld vooral varkensmest is. Alle veebedrijven
willen graag stro, maar zoveel is er niet in de
regio.
Het Praktijkonderzoek van de Animal Sciences
Group en het Praktijkonderzoek Plant en
Omgeving hebben een model ontwikkeld om al
die stromen in kaart te brengen. Het maakt

inzichtelijk welke grondstoffen de bedrijven op
gaan en verlaten, hoeveel stikstof en fosfaat
daarmee gemoeid is en hoeveel geld er in
omgaat. Het model kan verschillende scenario’s
doorrekenen, bijvoorbeeld het scenario dat de
bedrijven zoveel mogelijk biologische grondstoffen in de regio halen. De onderzoekers
hebben het model getest op een groep
biologische bedrijven verenigd in de Biologische
Producentenvereniging Achterhoek (BPA). Hier
bleek dat er nog maar een beperkte samenwerking tussen bedrijven plaats vindt. Er waren
bijna geen akkerbouwers die voedergewassen
voor veebedrijven teelden en de meeste mest
die werd geproduceerd ging de regio uit.
De resultaten van het model laten zien dat er
voor de BPA wel mogelijkheden zijn om meer
zelfvoorzienend te worden. Persoonlijke wensen
van de bedrijven ten aanzien van prijs en
kwaliteit van de grondstoffen bepalen of het
ook daadwerkelijk in de praktijk toepasbaar is.

Door onderzoek
nadenken over
eigen bedrijf
“Meedoen aan onderzoek is altijd goed”, vindt
Gerhard te Voortwis, biologisch veehouder en
akkerbouwer in Winterswijk en lid van de
Biologische Producentenvereniging Achterhoek
(BPA). “Op het moment dat je met een groep
producenten met onderzoekers om de tafel
gaat zitten wordt iedereen geprikkeld om over
de eigen mogelijkheden na te denken.”
De bedrijven van BPA hebben de gegevens
aangeleverd waarmee het onderzoek is gaan
rekenen. Het resultaat is een plaatje waarop
precies te zien is hoeveel voer, mest en stro
ieder bedrijf nodig heeft om volledig biologisch
te zijn en van wie die grondstoffen kunnen
komen. Die cijfers kan de ondernemer zich niet
goed herinneren. Daar gaat het wat hem betreft
ook niet om. “Het is leuk dat het onderzoek dat
soort gegevens nauwkeurig op papier zet. Maar
voor ons is de discussie belangrijk. Als ze het
rapport presenteren, stellen we vragen en wordt
je als producent getriggerd om in beweging te
komen. Dat proces eromheen is haast nog
zinvoller dan de resultaten.”
Toch ziet hij ook wel in dat er weinig te praten
valt als er geen cijfers zijn. “Die cijfers geven
een bepaalde richting aan, al weet de praktijk
echt wel hoe het zit. Dat er een tekort aan mest
is, bijvoorbeeld.”
Waar het uiteindelijk om gaat zijn de oplossingen,
vindt Te Voortwis. Waar hij zelf al een idee voor
heeft: “Wellicht moeten we de bodemvruchtbaarheid op een andere manier op peil houden,
met minder dierlijke mest en meer vlinderbloemigen.”

Te Voortwis: ‘Proces om onderzoek heen is
belangrijk’

De reeks ‘biologischonderzoekbericht’ geeft een impressie van elk onderzoeksprogramma op het gebied van biologische
landbouw en voeding van Wageningen UR. Het is een uitgave van het Innovatiecentrum Biologische Landbouw in opdracht
van het Koepelprogramma Biologische Landbouw en wordt gefinancierd door het ministerie van LNV.
De onderzoeksprogramma’s passen in de doelstelling van de overheid om in 2010 een biologisch landbouwareaal te
hebben van 10%. Meer info: www.biologischelandbouw.net
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Gegevens verzamelen over wat
consument koopt

