Kees van Beek: ‘De boer zit dicht bij de beleving. Hij kan de consument warm maken voor biologische landbouw.’

‘Biologische boeren moeten zelf reclam
Hoe krijg je de consument zover dat hij zich vierkant achter biologisch schaart? Dat is de
vraag waar Kees van Beek en Uli Schnier mee zitten. De een als teler, de ander als voorzitter
van de Task Force marktontwikkeling biologische landbouw. De Task Force richt zich tot nu toe
vooral op de supermarkt. Tot ongenoegen van Van Beek die een grotere rol wil voor de boer.

Radeloos worden de biologische telers er van.
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met ronddartelende varkens niet werken. Con-

aan het vechten bent, vinden telers van het
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teler in Zevenbergen, is de maat vol. Het wordt

uitleggen hoe de productiewijze werkt is óók
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Task Force ‘Biologisch eigenlijk heel logisch’

>> Van Beek: ‘Voor groente is het juist
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Meer informatie over het initiatief de biologische boer te betrekken bij de promotiecampagne:
Judith Gerretsen, PPO, t 0320 291 623, e judith.gerretsen@wur.nl
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Uli Schnier: ‘De boodschap die de biologische boeren willen brengen, kunnen wij zelf niet uitdragen. Wel kunnen we aanjagen, initiatieven helpen en versterken.’

me maken’

>> Van Beek: (grinnikend) ‘Die kijken toch
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>> Schnier: ‘Het gaat nu eerst om een

menten in de supermarkt graag verwijzen naar

gevoel dat zij hun beleving afkopen door een-
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>> Schnier: ‘Ja, maar in zijn rol als boer. Niet

