Biologisch is booming, weet Raymond Hertong van BioZorg. Zijn bedrijf verwerkt biologische producten.
‘Mensen willen gezonder eten en onbespoten voedsel, waar geen kunstmest aan te pas is gekomen, is gezonder.’ Bovendien geven biologische producten 10 tot 15 procent meer rendement. ‘Bij vlees zie je amper
verschil tussen gangbaar en biologisch. Door voer, ras en houderij is de kwaliteit sowieso al heel divers.’
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50 kilo spliterwten. Met deze bestelling werd het even stil
aan de andere kant van de telefoonlijn. Kok Raymond
Hertong (39) wilde hiermee 400 liter biologische soep maken.
‘Ze dachten dat ik een geintje maakte.’ Uiteindelijk is de soep
er wel gekomen, maar de reactie is typerend voor de biologische wereld. ‘150 kilo is voor de biologische sector een gigantische hoeveelheid. Men is erg argwanend. Het kost veel tijd
om je betrouwbaarheid te bewijzen.’
Hertong startte begin dit jaar zijn eigen bedrijf: BioZorg, voor
biologische maaltijden. De kok kwam uit de wereld van de
traditionele maaltijdbereiding en ervoer aan den lijve dat de
biologische land- en tuinbouw behoorlijk gesloten is. ‘Terwijl
het voor de vermarkting en afzet van de producten van levensbelang is dat mensen van buiten de sector zich ermee
bemoeien. Zij kunnen sneller schakelen en slaan een brug
tussen ondernemer, vakman en markt. Daar ben ik heilig van
overtuigd. De biologische sector loopt in dit opzicht tien jaar
achter.’
In een industriepand in Haaksbergen maakt hij sinds een
maand kant-en-klaarmaaltijden: aardappelblokjes, pasta’s,
soepen en sauzen en componenten van maaltijden. Tot zijn
klantenkring behoren vooral cateraars, maar ook retail en
horeca. ‘De overeenkomst die de overheid heeft gesloten om
minimaal 60 procent biologische producten in de kantines
aan te bieden, zorgt ervoor dat cateraars op zoek zijn. Zuivel
en brood zijn het eerst aan de beurt, daarna de maaltijden.
Ook verzekeringsbedrijven en banken zullen dit voorbeeld
volgen. Daar speel ik op in.’ Zo telt BioZorg inmiddels zeven
mensen en heeft het een grote speler als Deli XL binnengehaald. ‘Deli XL heeft 80 procent van de markt en een omzet
van 1,3 miljard, waarvan 800 miljoen koelvers. Al willen
zij maar één procent biologisch, dan hebben wij onze handen vol.’
Hoe bent u in het biologische segment gerold?
‘Een zorgboerderij vroeg mij een leuke soep te maken van
wortels en prei. Bij Plurijn Werkenrode in Groesbeek wilden
ze een half jaar lang voor driehonderd mensen een biologische dag invoeren. Het kostte mij elk weekend om die te verzorgen. Alles heb ik zelf moeten uitvinden. Nog geen bind-

middel of saus wordt biologisch gemaakt, dus het was echt
pionieren.’
Dat is toch een kwestie van andere ingrediënten en klaar?
‘Dat dacht ik eerst ook. Maar mijn saus werd zo hard als boter. In biologische producten zit veel meer kracht. Biologische bloem is bijvoorbeeld veel sterker, daar is gangbare
bloem stuifmeel bij.’
Hoe kan dat?
‘Biologische producten zijn minder opgejaagd, ze krijgen de
tijd om te groeien. Ze bevatten minder water en zijn intensiever. Mijn vrouw zegt het al als ze vlees braadt. Van 100 gram

Ik zie geen onderscheid
tussen gangbaar en
biologisch sudderlapje
vlees houd je ook 100 gram over. Bij gangbaar blijft er 80 of
90 gram over. Het betekent dat biologisch meer rendement
geeft, ik denk tussen 10 en 15 procent meer. Dus biologische
producten zijn niet duurder dan gangbare producten. Mensen die zeggen dat ze wel duurder zijn, willen biologisch in
een negatief daglicht zetten.’
Het prijsverschil is voor veel consumenten nog wel een
reden om geen biologisch te kopen.
‘Het prijsverschil wordt in de toekomst kleiner. Gangbaar
wordt duurder doordat alle grondstofprijzen stijgen, terwijl
biologisch een professionaliseringsslag maakt en daardoor
zeker niet duurder hoeft te worden.’
Wordt biologisch booming?
‘Dat is het al. Er zijn steeds meer mensen die gezonder willen

leven. Vooral bij hoger geschoolde tweeverdieners
in de Randstad zie je dat. Ook vijftigplussers zijn
zich meer bewust van gezond eten. Ze werken nog
een paar jaar en daarna willen ze nog lang en gezond leven. Biologisch past in deze levensstijl.’
Is biologisch ook gezonder?
‘Dat is altijd een heel gewaagde uitspraak. Maar
het is natuurlijk wel zo dat biologische producten
geen kunstmest hebben gehad en dat ze onbespoten zijn. En je kunt met je boerenverstand wel nagaan dat het gezonder is om producten te eten
waar geen pesticiden op zijn gekomen. Dat vertrouwen mag je dan ook nooit beschamen.’
Speelt het voor consumenten ook dat het dierenwelzijn beter is?
‘De koks en hoofden voeding met wie ik te maken
heb, interesseert dat niet. Ze weten er ook helemaal niets van. Ze denken dat een biologische boer
geitenwollensokken aanheeft en in het weiland
onkruid loopt te plukken.’
Is biologisch lekkerder?
‘Ja, zonder twijfel. Biologische producten hebben
veel meer een traditionele, ouderwetse smaak. Het
smaakt zoals vroeger. Dat komt ook weer omdat
het niet opgejut is.’
En is biologisch vlees ook lekkerder?
‘Bij wortelen, witlof en prei proef je het smaakverschil meteen. Bij vlees is dat minder het geval.
Wanneer ik een gangbaar en een biologisch sudderlapje naast elkaar leg, zie ik geen onderscheid.
Er zit bij vlees zoveel verschil in diersoorten, voer
en houderij dat er sowieso veel verschil tussen
zit.’
Heeft u van de overheid ook een flinke subsidie
gekregen?
‘Wij hebben 34.000 euro gekregen, inclusief btw,
terwijl onze investering zo’n 700 ton is. Maar daar
zit ik ook niet op te wachten. Ik heb te veel projecten gezien waar veel subsidie naartoe is gegaan,
waar veel voor is vergaderd en overlegd en waar
niets van terecht is gekomen. Wij halen onze omzet uit de markt, dat is wel zo gezond.’
Alice Booij

Afzet biologische sector loopt volgens Ray mond Hertong tien jaar achter op gangbaar

‘Biologisch is ou derwets lekker’
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