‘Biologisch platform voorbeeld voor
gangbare landbouw’
Waar onderzoek over moet gaan bepalen
biologisch producerende ondernemers
zelf, samen met onderzoekers. Ze voeren
het onderzoek daarna samen uit. Dat principe kan ook goed werken voor verduurzaming van de gangbare landbouw, denkt
Frank Wijnands van Praktijkonderzoek
Plant en Omgeving.
Van de biologische ondernemers in Nederland
is veertig procent actief bezig met kennisontwikkeling, vertelt Wijnands. Die participatie
illustreert het succes van vraagarticulatie zoals
die wordt gebruikt in kennisplatform Bioconnect
van de biologische ketenorganisatie Bionext,
de opvolger van stichting Biologica. ‘Ondernemers en onderzoekers komen samen in

productwerkgroepen voor specifieke sectoren.
Daarin worden de opgaven van de sector besproken en de onderzoeksvragen die daar uit
voortkomen’, licht Wijnands toe. Om particuliere stokpaardjes te voorkomen, maakt iedere
werkgroep een ambitieagenda met waar de
ondernemers over tien jaar willen staan. Ieder
jaar worden de kennisvragen getoetst aan
die agenda.
Proeven, experimenten en demonstraties worden ook samen met ondernemers uitgevoerd.
Daardoor blijft in het onderzoek de praktijk centraal staan. ‘En daardoor zijn de uitkomsten van
onderzoek steeds goed toepasbaar. Daar doen
we het tenslotte voor’, zegt Wijnands.
Biologisch melkveehouder Kees van Zelderen
en bestuurder in LTO en Bionext, heeft ervaring

met praktijkonderzoek in Bioconnect. ‘Het gaat
in de eerste plaats om het delen van kennis die
er over een bepaald onderwerp al is bij collegamelkveehouders en andere ketenpartijen. Daar
komen dan vragen uit naar voren voor nader
onderzoek. Bijvoorbeeld als een bepaald alternatief middel voor antibiotica bij de één wel
werkt maar bij de ander niet.’
Voordeel van die aanpak is dat je zeker weet
dat je bouwt aan kennis die er nog niet is maar
waar ondernemers wel naar op zoek zijn, zegt
Van Zelderen. ‘En je weet zeker dat de kennis
verspreid wordt, want veel collega’s kijken mee.
Dat onderzoeksgeld is dus goed besteed.’
Contact:

frank.wijnands@wur.nl
0320 - 29 16 21

Kosteneffectief koffie controleren
Volgens nieuwe Europese regels voor biologische landbouw en handel moeten
inspecties gebaseerd op risicoanalyses de belangrijkste risico’s beperken.
Hoe je die risico’s bepaalt is echter niet vastgelegd. Een model van het LEI kan
uitkomst bieden.

Het LEI bekijkt de biologische koffieketen in Uganda.

‘Certificeerders werken allemaal anders, en in
de regel niet wetenschappelijk onderbouwd’,
zegt Jennie van der Mheen-Sluijer, onderzoeker
bij het LEI. Dat niet is afgesproken hoe risico’s
te bepalen, kan daarom leiden tot oneerlijke
concurrentie tussen certificeringsorganen en
slechte inspecties. Met het risico dat er iets
tussendoor glipt, waar uiteindelijk consumenten
en producenten de dupe van kunnen worden.
Om slechte inspecties te voorkomen, zochten
betrokkenen in de biologische keten een oplos-

sing. Ze stuitten daarbij op een model van het
LEI voor ketenrisico’s op fytosanitair gebied.
Het model draait om hoe je zo kosteneffectief
mogelijk de beperkte middelen in kunt zetten
voor inspectie, legt één van de makers Jan
Benninga van het LEI uit. ‘Het geeft de spanning
aan tussen wat strategisch kosteneffectief is en
de gewenste nultolerantie. Dat is vergelijkbaar
met eisen rond biologische productie.’
In het beleidsondersteunend onderzoeksprogramma (Boci) rond duurzame ketens, wordt
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daarom nu het model uitgewerkt voor één
keten. Om praktische redenen werd dat biologische koffie in Uganda. Eerst is de hele keten
uitgetekend, met alle schakels daarin en de risico’s op het niet naleven van biologische eisen.
Bijvoorbeeld dat biobonen mixen met reguliere
koffie, of tijdens opslag met bestrijdingsmiddelen in aanraking komen. Benninga: ‘In de jute
zakken kan bijvoorbeeld eerst wat anders hebben gezeten.’ Met behulp van inspecteurs wordt
in kaart gebracht hoe groot de risico’s zijn op
niet-naleving en de maatregelen die daartegen
zijn te nemen. ‘Dan kun je er een kostenplaatje
aan verbinden’, zegt Van der Mheen-Sluijer, ‘en
bijvoorbeeld het risico dat een zending niet als
biologisch kan worden verkocht, afzetten tegen
de kosten die je moet maken om dat voorkomen, en wie die kosten moet maken.’
Het onderzoek moet uitwijzen hoe ingewikkeld
de methode is, en of het kosteneffectief is.
Als de werkwijze bevalt, is het de bedoeling
het model op meer ketens toe te passen. De
uitkomsten kunnen ook aanleiding geven voor
discussie met de EU over de biologische regelgeving, zegt Van der Mheen-Sluijer. ‘Partijen
die dit soort ketenstandaarden bepalen en
de certificeerders van zowel biologische als
andere standaarden, willen via risk based
assessment efficiënter gaan werken.’
Contact:

jennie.vandermheen-sluijer@wur.nl
0317 - 48 40 47

