Biologische stilstand
LNV stelt biotechnologie ter discussie op Eko-congres
Het marktaandeel van biologische producten is nog ver weg van de beoogde vijf procent. Hoe de sector vooruitgang kan boeken, werd tijdens
de Eko-dag besproken. Het ministerie van LNV opperde het mengen
van bioproducten en de inzet van biotechnologie.

W

at is de manier om een marktaandeel van vijf procent te behalen?
Over die vraag buigt de biologische sector
zich al enige tijd, maar de oplossing blijkt
niet eenvoudig. Uit de cijfers van Biologica,
de ketenorganisatie voor biologische landbouw en voeding, blijkt dat het aandeel
biologische producten afgelopen jaar
slechts met 0,1 procent is gestegen, waardoor deze productgroep in 2005 twee procent van de markt besloeg. De doelstelling
van de overheid om de consumenten aan
het einde van 2007 vijf procent aan biologische producten te laten besteden lijkt hiermee nog ver weg.
Tijdens het Eko-congres in De Steeg presenteerde Biologica het Eko-monitor-jaarrapport, waaruit bleek dat de meeste distributiekanalen een licht stijgende omzet hadden. In het grootste afzetkanaal, de supermarkten, daalde de bio-omzet echter van
237,7 naar 229,6 miljoen euro.
‘De cijfers die de biologische sector nu presenteert, zijn niet echt reden voor een
feestje’, concludeerde Renée Bergkamp, directeur-generaal bij het ministerie van
LNV. Vanwege de verhindering van minis-

Peter Blom:
‘Biotechnologie is een
‘end of pipe’-oplossing’
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ter Veerman werd zijn speech door Bergkamp overgebracht. Ze benadrukte dat een
minimaal marktaandeel van vijf procent
en een areaal van tien procent noodzakelijk zijn voor de biologische sector om op
eigen benen te staan. ‘De tijd van makkelijk ontwikkelen is voorbij, nu moeten de
ongebruikelijke wegen gezocht worden.’

Bijmengen met bio
Een van Bergkamps opties om de afzet te
vergroten bestaat uit het opnemen van biologische producten in de bereiding van
algemene voedingsmiddelen. Op het etiket
zou dan te lezen moeten zijn dat bijvoorbeeld 40 procent van het product op biologische wijze tot stand is gekomen. ‘Dit
geeft wel het risico dat de consument het
geloof in de biologische producten verliest’, merkte Bergkamp op bij de uitleg
van dit concept. Niettemin gaf ze aan dat
LNV positief staat tegenover deze ‘bereid
met’-methode.
Peter Blom, directievoorzitter van Triodos
Bank, noemde deze hybride producten een
regelrechte bedreiging: ‘De consument wil
geen “met dertig procent biologisch”, de
biologische consument wil honderd procent biologisch.’
In een poging de duurzame landbouw te
stimuleren haalde Bergkamp ook het onderwerp biotechnologie aan. Als voorbeeld
gaf ze de ontwikkeling van een fytoftoraresistente aardappel waarmee het gebruik
van fungiciden gehalveerd kan worden. ‘Ik
begrijp dat de biologische sector deze initiatieven niet direct kan omarmen, maar
kijk er wel met nieuwsgierige ogen naar.’
Ze vulde aan dat LNV positief staat tegenover de ontwikkelingen op het gebied van
biotechnologie, mede door de snelle milieuwinst die te behalen is.
Met haar pleidooi om open te staan voor
nieuwe ontwikkelingen kreeg Bergkamp
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de aanwezigen op de achterste benen.
Blom: ‘Biotechnologie is echt een “end of
pipe”-oplossing. Ik krijg sterk de indruk
dat LNV nu probeert om de gedachten
langzaam vrij te maken voor biotech.’ Vanuit Biologica gaf voorzitter Arie van den
Brand een andere draai aan de discussie:
‘Als LNV graag ongebruikelijke onderzoeken wil, dan zien wij meer in aanvullende
informatie over de genen. Wanneer we
daar meer over weten, kunnen we eenvoudiger nieuwe rassen veredelen of fokken
op basis van de kennis van oude rassen.’

Kloof met gangbaar gedicht
Veel aanwezigen zullen op weg naar huis
de nodige nieuwe gedachten hebben gehad, want Bergkamps vragen reikten tot
aan de basis. ‘Hoe moet de biosector omgaan met zijn pioniersrol?’, vroeg ze zich
af. ‘Deze rol heeft de gangbare landbouw
ook een duurzamer karakter gegeven. De
doelstellingen van biologisch en gangbaar
liggen steeds dichter bij elkaar.’
Van den Brand ergerde zich zichtbaar aan
deze conclusie: ‘De manier waarop deze
speech gebracht wordt, geeft de indruk dat
de gangbare landbouw er al is. Dit geldt
wel voor een paar voorlopers, maar het
grote peloton in de gangbare landbouw
heeft ons begrip van duurzaamheid nog
niet tussen de oren.’
Christel van Raay

