Margreet Hofstede, sectormanager Biologische landbouw bij LNV

‘Ze kunnen meer van elkaar leren’
bare landbouw van de biologische landbouw
kan leren en haar kennis nodig heeft voor
onder meer bodemvruchtbaarheid en dierenwelzijn. Bijeenkomsten van de biologische
sector voor hun gangbare collega’s trekken
ook steeds meer belangstellenden. Dit jaar
organiseerde de sector voor de tweede keer
de BioVak, een vakbeurs voor primaire producenten, die 5000 bezoekers trok, terwijl
er 1500 bioboeren zijn. Dan is er dus zeker
belangstelling.”
LNV steunt ook ontwikkelingen als de
Volwaardkip en het Comfort Classvarken,
die gangbaar noch biologisch zijn.
Waarom ook steun voor een tussensegment?
“We willen graag dat de landbouw verder
verduurzaamt en daar passen deze initiatieven
ook bij. Het wordt ook gevraagd door maatschappelijke organisaties. Deze kippen en
varkens voldoen aan strengere eisen dan
gangbaar noodzakelijk is. Hoe meer initiatieven er zijn, hoe beter. De markt is groot
genoeg. De Volwaardkip zal de biokip niet
verstoten, het zal elkaar aanvullen.”

Margreet Hofstede: “Biologische sector kan leren van de professionele logistiek van de gangbare sector.”

“Voor LNV is biologische landbouw één voorbeeld van duurzame landbouw. De landbouw hoeft dus niet in zijn geheel biologisch te worden. Er zijn meer mogelijkheden
om aan duurzaamheid te werken”, zegt Margreet Hofstede, die betrokken was bij de
nota over de biologische landbouwketen van 2008-2011. Een belangrijk punt daarin
is dat biologisch en gangbaar meer van elkaar gaan leren. “We hoeven niet allemaal
opnieuw het wiel uit te vinden.”
Waarom die nadruk op kennisuitwisseling?
“Het ministerie steunt de biologische landbouw
omdat het een duurzame vorm van landbouw
is. De sector kan deels een voortrekkersrol
vervullen voor de gangbare landbouw, om die
duurzamer te maken. Er is bijvoorbeeld een
betere ketensamenwerking. Ook de stuurgroep
die zich bezig houdt met de marktontwikkeling
van biologische landbouw, met daarin convenantpartners variërend van LTO, Biologica,
retail en levensmiddelenbranche tot banken

en cateraars, is een voorbeeld van unieke
samenwerking. Aan de andere kant is de
gangbare landbouw weer professioneler op
het gebied van agrologistiek bijvoorbeeld.
Door beide sectoren te verbinden ontstaat
kruisbestuiving.”
Zit de gangbare landbouw daar wel op
te wachten?
“Waarschijnlijk niet iedereen. Een goede ontwikkeling is dat de LTO aangeeft dat de gang6

Verdwijnen ook de schotten op ministerie?
“Ik zal niet ontkennen dat er op het ministerie
over en weer vooroordelen bestaan, maar
intern lukt die verbinding net zo goed als ik
dat in de praktijk zie. Men kan steeds beter
door elkaars imago heenkijken. Biologische
landbouw wordt steeds minder bepaald door
het zich afzetten tegen de gangbare sector,
en de gangbare landbouw heeft op haar
beurt belangstelling voor nieuwe en andere
ontwikkelingen. Maar het moet nog wel een
automatisme worden, ook op het ministerie,
dat bij maatregelen wordt gekeken naar de
verschillende richtingen in de landbouw, zoals
biologisch, gangbaar en multifunctionele
landbouw.”
Wat is de komende jaren belangrijk voor
de biologische sector?
“Naast een verdere professionalisering van
de sector zelf, is de uitdaging dat er goed
uitgangsmateriaal voor biologische teelt komt.
De sector is nu nog altijd afhankelijk van
gangbaar ontwikkelde rassen, en die zijn in
de biologische teelt niet altijd even bruikbaar.
Daarnaast vinden consumenten het steeds
belangrijker dat productie energie- en klimaatneutraal is, en met hernieuwbare energie. Ook
daar zou de sector op moeten gaan inspelen.”

