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De biosector is wereldwijd in volle expansie;
Vlaanderen zet een tandje bij voor omschakeling

Bio zoekt Vlaamse
melkveeboer
De biologische melkveehouderij biedt kansen die in Vlaanderen
onvoldoende worden benut. Dankzij de huidige melkprijs van 38
cent kan de productie van biologische melk voor een volwaardig
inkomen zorgen. Selectie op diergezondheid is noodzakelijk voor
een succesvolle omschakeling naar biologische productie.
tekst Guy Nantier

B

iologische voeding is het snelst groeiende segment in de voedingsindustrie. Bioproducten worden niet langer
voorgesteld als louter biologisch: marke-

teers benadrukken graag de bijkomende
kwaliteiten als gezond, fair trade, ecologische verpakking en lokale productie.
Bio is niet alleen wereldwijd in opkomst

Selectie in de bioveehouderij vooral op robuustheid en gezondheid

(kader), ook in Nederland en in Vlaanderen neemt de consumptie van biologische producten jaarlijks toe. In beide
landen is in het afgelopen jaar sprake
van een groei in consumentenbestedingen voor biologische voedingsmiddelen
van meer dan tien procent.
De vraag naar bioproducten zoals biologische melk is in Vlaanderen zelfs groter
dan de huidige productie, zo blijkt uit
recente marktcijfers. Momenteel zijn er
24 melkveehouders die gezamenlijk in
Vlaanderen 6,1 miljoen kg biomelk produceren. De biologische landbouw biedt
de Vlaamse landbouwers kansen die op
dit ogenblik onvoldoende worden benut.
Daarom gingen belangenbehartigers
Boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat en BioForum een samenwerkingsprotocol voor omschakeling aan
(kader).

Selectie op robuustheid
Sinds 1 januari 2009 is een nieuwe Europese bioregeling van kracht. ‘Voor de
melkveehouderij is er op hoofdlijnen
weinig gewijzigd’, vertelt Ignace Deroo,
ingenieur en bioconsulent bij Boerenbond. ‘De biologische melkveehouderij
impliceert een grondgebonden produc-

Biologisch wereldwijd niet te stuiten:
groeiend areaal, groeiende markt
In 2007 bereikte het biologische areaal
wereldwijd een totale oppervlakte van
30,4 miljoen hectare. Vergeleken met
2006 betekent dat een groei van 1,5
miljoen ha. De groei was het sterkst in
Latijns-Amerika en Afrika. De toename
in deze landen vertaalt zich op productniveau in een groter aanbod van
tropisch fruit, katoen, koffie en cacao.
Ruim 40 procent van het areaal biologische landbouwgrond ligt in Oceanië.
Europa en Latijns-Amerika volgen met

tie en gebruik van alleen dierlijke mest.
Dit beginsel zit ingebakken en zal dat
ook blijven.’ Op het vlak van diergezondheid blijven preventie en het gebruik
van homeopathische middelen de uitgangspunten. ‘Een knelpunt is dat er
weinig homeopathische middelen zijn
voor diergeneeskundig gebruik en dat
dierenartsen weinig kennis hebben van
deze middelen’, aldus Deroo. ’Waar voorheen twee gangbare behandelingen per
dier en per jaar werden toegelaten, is dit
door de nieuwe verordening verruimd
naar drie behandelingen.’
Op het gebied van diergezondheid wordt
de selectie veelal vergeten, stelt Deroo.
‘Alle melkveerassen zijn geschikt, maar
lang niet alle individuele dieren van een
ras passen in een veehouderijsysteem
dat biologisch produceert.’ Hoogproductieve dieren zijn in elk geval geen aanrader volgens Deroo, vanwege de mastitisproblematiek en de hoge kostprijs van
biokrachtvoeder. ‘De selectie in de bioveehouderij moet daarom gericht zijn op
robuustheid in plaats van op productivi-

Bio bevorderen
De Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat en BioForum ondertekenden een samenwerkingsprotocol
waarin afspraken staan om de omschakeling naar biologische landen tuinbouw in Vlaanderen te bevorderen. Dit gebeurt via het project
‘Bio zoekt Boer’, dat financieel
wordt gesteund door de Vlaamse
overheid.
Boeren en tuinders die vragen hebben over het project kunnen via mail
bij Sofie Hoste terecht: info@biozoektboer.be.
www.biozoektboer.be
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achtereenvolgens 24 en 16 procent.
Voor wat de marktcijfers betreft noteert Organic Monitor, het internationale marktonderzoeksbureau voor de
biologische landbouw, een waarde van
meer dan 46 miljard dollar in 2007. Dat
betekent een groei van 15 procent tegenover 2006 en een groei van 203 procent sinds 1999. De verkoop van bioproducten wordt voor 97 procent
gerealiseerd in Europa en Noord-Amerika.

Per 1 juni versterkt Joop Kersten (44)
de directie van CRV. Met de benoeming van Kersten als directeur Financiën en Organisatie is de directie van
CRV weer compleet.
Kersten, woonachtig in Ravenstein,
was tot voor kort financieel directeur
bij het internationale garnalenbedrijf
Heiploeg Holding. Daarvoor was hij
financieel directeur bij Hendrix Genetics en Vion. Hij heeft in die functies veel ervaring opgedaan in het
aansturen van het financieel management binnen internationaal
werkende bedrijven.

teit. Als selectie binnen de veestapel niet
wordt meegenomen in het geheel lukt
een omschakeling van gangbaar naar
biologisch niet. De ideale biomelkkoe?
Die produceert mijn inziens niet meer
dan 7000 liter melk per jaar.’

Omschakelingsperiode
Valt er met de productie van biomelk
wel een volwaardig inkomen te realiseren in Vlaanderen? ‘Absoluut’, antwoordt Deroo stellig. ‘De afzet is
geregeld via de coöperatie Biomelk
Vlaanderen. Momenteel wordt een basisprijs van 38 cent per liter uitbetaald. Dat
ligt flink boven de prijs van gangbare
melk, maar er is dan ook geen koppeling
tussen de prijs van biomelk en de prijs
van gangbare melk.’
Veehouders die willen omschakelen van
gangbaar naar bio moeten zich wel realiseren dat het een proces is van enige
duur, zo waarschuwt Deroo. ‘Er zijn drie
elementen die moeten omschakelen: de
veehouder en zijn gezin, de dieren en de
grond. De omschakelingsperiode van
plusminus twee jaar is lastig om door te
komen omdat je de productie nog niet
als biologisch kunt verkopen. Anderzijds
zijn er twee belangrijke financiële stimuli bij omschakeling: de akkerbouwen graslandpremie en de overheidssteun
voor investering zoals de ombouwing
van stallingen. Ook is er een eenmalige
premie voor begeleiding bij de omschakeling. Eenmaal op de rit is er een volwaardig inkomen te halen.’
Bio barst van ambitie, zo luidt de conclusie. Steeds meer grote verwerkende bedrijven starten immers een biologische
lijn in hun streven naar meer duurzaamheid. Op deze producten zal vanaf 1 juli
2010 verplicht een Europees logo zijn afgebeeld dat herkenbaar en typerend is
voor de biologische sector. l

Joop Kersten

Cees Wensing

Op 71-jarige leeftijd is overleden
Cees Wensing. De briljante dierenarts werd al jong decaan aan de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.
Dat betekende de start van een imponerende carrière als hoogleraar en
bestuurder. In 1987 werd hij directeur van het Centraal Diergeneeskundig Instituut, dat onder zijn leiding in 1993 fuseerde tot ID-DLO.
Wensing vervulde naast zijn officiële
functies veel adviserende taken, vaak
voor de ministers van Landbouw in
perioden waarin besmettelijke ziekten de Nederlandse veestapel bedreigden of troffen.
Rob Bonnier en Jacques Van Outryve hebben recent afscheid genomen als externe leden van de raad
van commissarissen van CRV vanwege het verstrijken van de zittingstermijn. In hun plaats zijn Bernard
Uyttendaele en Mark Vernimmen
benoemd.
Bernard Uyttendaele (45) heeft in
België, Frankrijk en Nederland leiding
gegeven aan financiële afdelingen
van verschillende internationale bedrijven. Mark Vernimmen (54) heeft
een internationale carrière op het gebied van personeelsmanagement en
consultancy. Met de benoeming van
Uyttendaele en Vernimmen is het
twaalftal van de raad van commissarissen weer compleet.
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