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Bionext, is de ketenorganisatie voor duurzame, biologische
landbouw en voeding. Bionext werkt aan verdere kwantitatieve
en kwalitatieve groei van de biologische sector in Nederland,
door belangenbehartiging, ketensamenwerking en communicatie
projecten samen met het bedrijfsleven.
Bionext is het aanspreekpunt voor elke partij met interesse
in biologische landbouw en voeding, van boer tot retailer, en niet
in de laatste plaats de overheid. Dit is van belang omdat van alle
vormen van duurzame landbouw de biologische als enige
internationaal wettelijk is vastgelegd.
Bionext wil minimaal de omzetgroei van biologische producten
van 10 procent per jaar vasthouden. Directeur Bavo van den
Idsert: ‘Bionext zal zich sterk maken voor een verdere groei van
de sector door belangenbehartiging, ketensamenwerking en
communicatieprojecten. We willen dat ook nadrukkelijk doen
in samenwerking met de reguliere sectororganisaties. Biologisch
kan bijvoorbeeld veel waarde toevoegen aan Amerken, super
markten en catering. Omgekeerd kan de biologische sector leren
van het reguliere bedrijfsleven. De versterking van de samen
werking kan de groei van biologisch versnellen.‘
De ketenorganisatie is ook belangrijk voor de samenwerking met
het wetenschappelijk onderzoek, zoals deze de afgelopen jaren
in het kennisnetwerk Bioconnect vorm heeft gekregen. Tussen
biologische ondernemers en kennisinstituten als Wageningen UR
en Louis Bolk Instituut is een model van vraaggestuurde kennis
ontwikkeling opgebouwd, waarmee onderzoeksresultaten kunnen
rekenen op praktische toepassing en onderzoeksgeld dus 100%
nuttig besteed is.

Het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en
Innovatie heeft sinds 2001 specifiek beleid om biologische
landbouw te stimuleren. Er zijn verschillende nieuwe instrumenten
bedacht en ingezet. Eén van die nieuwe instrumenten is Bioconnect.
Dit kennisnetwerk is een grootschalig en langjarig experiment met
vraagsturing door het bedrijfsleven, binnen de door EL&I gestelde
kaders rond onderzoeksprogrammering. De gevolgde werkwijze was
innovatief en succesvol. De essentie van Bioconnect is dat de
biologische sector in ketenverband zelf verantwoordelijkheid neemt
voor de eigen kennis en innovatieagenda, onder andere door
kennisprojecten inhoudelijk aan te sturen en er in te participeren.
De sector is zich in de loop van de jaren steeds meer eigenaar gaan
voelen van de eigen ontwikkeling en van de projecten die voor en
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Het Louis Bolk Instituut (Driebergen) is een internationale,
onafhankelijke onderzoeks en adviesorganisatie gespecialiseerd
in duurzame en biologische landbouw, voeding en gezondheids
zorg. Al meer dan 35 jaar werken wij samen met ondernemers
aan oplossingen die werken in de praktijk (‘systems that work’).
Onze onderzoekers formuleren samen met boeren
de onderzoeksvragen, verrichten veel onderzoek op de bedrijven
zelf en analyseren de gevolgen voor de bedrijfsvoering en sector
(systeemcontext). Hierdoor komen oplossingen in beeld die
werken voor ondernemers én voor beleid en maatschappij. In
onze optiek moeten oplossingen binnen de hele bedrijfscontext
kloppen voordat vernieuwingen daadwerkelijk en langdurig
beklijven.

Wageningen UR (University & Research centre) werkt
binnen het domein gezonde voeding en leefomgeving aan de
kwaliteit van leven. Vraagstukken binnen het Wageningse domein
zijn vrijwel nooit uitsluitend natuurwetenschappelijk, techno
logisch of maatschappijwetenschappelijk van aard. Er zijn altijd
meerdere invalshoeken en – vaak synergetische – oplossings
richtingen. Daarom koestert Wageningen UR de unieke interactie
tussen de natuur en de sociaalwetenschappelijke disciplines.
Beide zijn onderdeel van het samenhangende onderzoek,
onderwijs en dienstenpakket. Deze integrale benadering biedt
extra mogelijkheden voor effectieve toepassing van kennis in
beleid of in de praktijk.

met hen worden uitgevoerd binnen onderzoek, voorlichting en
onderwijs. De vraagsturing van kennisprojecten heeft geleid tot
meer kennisbenutting en snellere innovatie en ontwikkeling van
de sector. Door het specifieke overheidsbeleid van de afgelopen
10 jaar, is biologisch uitgegroeid tot een innovatieve, robuuste en
duurzame sector. EL&I heeft recent 51 miljoen euro beschikbaar
gesteld voor onderzoek om vraaggericht in te laten vullen door
het bedrijfsleven van de topsectoren AgroFood en Tuinbouw en
Uitgangsmaterialen. De betrokkenheid van het bedrijfsleven en de
vraagsturing waar de biologische landbouwketen al veel ervaring
mee heeft opgedaan, krijgt dus navolging in de topsectoren. De
biologische landbouw kan nu door haar professionele organisatie in
ketenverband profiteren van de jarenlange ervaring in vraagsturing.

