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Inleiding
Reedslangwordtkritiekgeleverdopdewijzevanproduktieenmarketingvan
landbouwprodukten enlevensmiddelen.Dezekritiekisthansomvangrijk ensystematisch.Denoodzaakvaneenmilieuvriendelijke landbouwenlevensmiddelenindustriewordtalomerkend.Zoweldeactorenindemarkt
- producenten,handelenoverheid- alsdebeïnvloedersvanhetmarktgebeuren overheid,consumenten-enmilieuorganisaties- zijn zichvandezenoodzaak
bewust,zijhetsomsnoginonvoldoendemate.Ditheeftgeleidtottalrijkeactiviteitenophetgebiedvanvoorlichting,onderwijs,convenantenenoverheidsvoorschriften, diegerichtzijn opverminderingvandemilieuvervuiling.Zozijner
verpakkingsconvenanten afgesloten enwordtdoorvoorüchting enonderwijshet
milieubewustzijn vanconsumentengestimuleerd.
Deoplossingvandemilieuproblematiekrondmestwordtvooralgezochtineen
beleidgerichtophetproducentengedrag.Devraagdringtzichopofdeconsumenteenmeeractieve,sturendebijdragekanleverenaandeoplossingvanhet
mestvraagstuk.Dezevraagwordtindevolgendebeschouwingnaderbezien.
Hierbij wordthetconsumentengedrag tenaanzienvaneen 'milieuvriendelijk'
mestbeleidopgevatalseenverbijzondering vanhetconsumentengedrag tenaanzienvanmilieuvriendelijke landbouwprodukten enlevensmiddelen inhetalgemeen.Eerstwordtdebetrokkenheidvanconsumententenaanzienvandemilieuproblematiekbetreffende landbouwprodukten enlevensmiddelen inhetalgemeen
besproken.Vervolgenswordtopbepaaldeonderdelenvanhetbeslissingsproces
vanconsumenteningegaan.Nadezeanalysevandebetekenisvanmilieuvriendelijkheid inhetconsumentengedrag tenaanzien vanlevensmiddeleninhetalgemeenwordtbezieninhoeverreconsumenteneenmeeractieverolkunnenspelen
inhetbewerkstelligen vaneen 'mestvriendelijke' landbouw.
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Hoemilieubewustisdelevensmiddelenconsument?
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Eenconsumentwiluitdeaankoopvanlevensmiddelennutverwervenopeen
aantalvandevolgendeeigenschappen :sensoriek,zoalssmaak,geur,kleur...;
voedingswaarde,zoalsenergie;gezondheid,zoalsbouwstenenvoorhetlichaam,
zichgoedvoelen,weerstandtegenziektes;gemak,zoalsbijaankoop,bereiding
enverbruik,natuurlijkheid, zoalsvrijvantoevoegingen/contaminanten;milieuvriendelijkheid, geringebelastingvanhetmilieuinproduküe,vermarkting,bereidingenafvaldispositie; speciaalkarakter,zoalsexclusiviteit,feestelijk karakter
vanhetprodukt
Deconsumentzaldezeeigenschappenbenuttenalskeuzecriteriabijdeaankoop
vanlevensmiddelen.Veelmodellenvanhetconsumentengedrag zijn zogenaamde
probleemoplossingsmodellen, waarindeconsumentwordtopgevatalseen
probleemoplosserdienaonderkenningvaneenbepaaldprobleem informatie
verwerft enverwerkttoteenbeslissing.Indergelijkemodellenwordtwelonderscheidgemaakttusseninformatie verzamelen,perceptievanprodukten,ontwikkelingvanattitudesenpreferentiestegenoverproduktenenuiteindelijkekeuze.
Eendergelijk aankoopproceskanvariërenvanuitgebreidtotroutinematigof
impulsief.
Devraagisnuwelkebetekenisdeprodukteigenschap milieuvriendelijkheid
speelt/kanspelenineendergelijk keuzeprocesvan levensmiddelenconsumenten.
Meerspecifiek geldtditvoorde'mestvriendelijkheid' vaneenlandbouwprodukL
Veelbeschouwingenoverduurzaamheidsaspecten vanhetconsumentengedragin
deWestersewereld,zoalshetrecenteboekVerslavendlekkerennooitgenoeg
(VanDijkenG.Potman, 1995)biedenwaardevolle grondslagen/uitgangspunten
vooreenbeleidgerichtopmilieuvriendelijk consumeren.Specifieke algemene
modellenvoordeanalysevanmilieuvriendelijk consumentengedrag zijn
schaarser.PietersenVerhallen(1986)onderscheideninhunmodeloverduurzaamaankoopgedrag,ofeenconsumentzichschuldigvoeltinhetveroorzaken
vanhetprobleemenofzijzichverantwoordelijk voeltvoordeoplossing vanhet
probleem.NelissensuggereertindelijnvaneentheorievanBourdieu(1979):
'OpbasisvanBourdieustheoriewetenwedatconsumptieinbelangrijkemate
wordtbepaalddoordewilomzichvananderenteonderscheiden ...Hetzoumogelijkmoetenzijnomhetdistinctiemechanismeooktelatenwerkeninde richting
vanmatigingensoberheid.' (Nelissen,1995).
Eenpuntdatindiversebeschouwingenoverhetconsumentengedraginrelatietot
milieunaarvorenwordtgebracht,ishetfeitdatmilieualsproduktattribuutappelleertaandeconsumentalsburger.
Wilmeneenconsumenttotdekeuzevanmilieuvriendelijke levensmiddelen
brengen,danisinzichtindeafzonderlijke fasen/aspecten vanhetconsumentengedraginrelatietot'milieuvriendelijkheid*wenselijk.Ditproduktattribuutis
complex.Hetkanbetrekkinghebbenopverschillendelevensfasen vaneen
levensmiddel:produktie-afzet-bereiding-verbruik-afvaldispositie. Eenander
aspectvandezecomplexiteitisdatmilieualsproduktattribuutbetrekkingkan
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hebbenopdeverontreiniging vangrond,lucht,water,ofopovermatigenergieverbruik.Hetisdanooknietverwonderlijk datdebelastingvanhetmilieudoor
eenbepaaldlevensmiddelmoeilijkvalttebepalen.Milieuvriendelijkheid wordt
doorconsumenten somsaanbepaaldeeigenschappen vaneenproduktgehecht,
zoalsaanhetgebruikvanbestrijdingsmiddelen, mogelijkookaandemestproblematiekbetreffende eenprodukt.
Indevolgendeparagraaf zalopeenaantalfasen vanhetconsumentengedragin
relatietotdemilieuvriendelijkheid vanlevensmiddelenwordeningegaan.
Milieuvriendelijkheid indeverschillende fasen vanhet consumentengedrag
metbetrekkingtot levensmiddelen
Motivatievoormilieuvriendelijke levensmiddelen
Hetalgemeenmilieubewustzijn bijdeNederlandseenDuitseconsumentishoog.
PietersenVerhallen(1986)concluderendathetalgemeenmilieubesefin
Nederlandtussen 1970en 1985opeenminofmeergelijk niveauisgebleven. In
1970maaktezichreedsbijna70%vandebevolkingtamelijk veelofzeerveel
zorgenoverdemilieuvervuiling.HetSociaalCultureelPlanbureausteldevastdat
hetpercentagevandesamenlevingdatzichweleenszorgenmaaktoverhet
milieuindeperiodevan 1970- 1991 steegvanietsmeerdan40%totbijna60%
(SCP, 1992).Ineenrecenteenquêteuit1993verklaarde75%vandeWest-Duitse
bevolkingen74%vandeOost-Duitsebevolkingdatecologischeproblemen
zowelvoorhenpersoonlijk alsvoordepolitiekrelevantwaren(Grunert,e.a.,
1995).Ondankshethogemilieubewustzijn inveelNoordeuropeselandenisde
motivatieommilieuvriendelijk geproduceerdelevensmiddelen tekopenbijde
gemiddeldeconsumentgering.Erzijngeennauwkeurigecijfers bekendoverhet
aantalconsumentendatnadrukkelijk milieuvriendelijk georiënteerdisbijdeaankoopenhetverbruikvanlevensmiddelen.Schenksteldeineenlezingin1992,
datca5%vandeNederlandseconsumentennadrukkelijk duurzaamheidsgericht
isinzijnconsumptie,dat80%middelmatigaandachtbesteedtaanditaspecten
15%ongeïnteresseerd is '(zoalsgeciteerdin:Schifferstein, Meulenberg,1993,
p.19).
Mogelijk isdeconsumentzichslechtsinbeperktematebewustvandemilieuaspectenvanlevensmiddelen,omdatmilieuproblemen zichvooralindeproduktie-enafvalfase voordoenenminderindebereidings-enverbruiksfase,die
dichterbijdeconsumentliggen.
Dezwakkemotivatievanconsumenten totmilieuvriendelijkelevensmiddelenconsumptiedoetvermoedendatookdeconsumentenmotivatietotdeaankoopvan
'mestvriendelijke' levensmiddelenbescheidenis.Hetfeitdatmilieuproblemen
zichvooralindeproduktie-enafvalfase vaneenproduktvoordoen,leidtertoedat
deconsumentzichnietergverantwoordelijk voeltvoordemilieuproblemenrond
landbouwprodukten enlevensmiddelen.
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Leefstijl enmilieuvriendelijkelevensmiddelenconsumpüe
Veelonderzoekershebbenconsumentengedrag onderzochtinrelatietot leefstijl.
Eenvandeeerstealgemeneclassificatiesvanleefstijlen isdezogenaamdeVALS
studie(Mitchell, 1978),waarinvoorhetmilieurelevanteleefstijlen 'Societally
conscious'en 'Integrated' wordenonderscheiden,diedestijds6%vande
Amerikaansesamenlevinguitmaakten.Hetblijktechtermoeilijk omconsumententesegmenterenopbasisvanleefstijl.Consumentenwordenwillekeurigerin
hungedrag.Zijlijkenminderconsistentinhetvolgenvanbepaaldestromingen.
Ineenonderzoek,uitgevoerddoorNestlé(1985),wordendrietoekomstigevoedingsstijlennaarvorengebracht:hetgebruikvan1)gemaksvoedsel,2)produkten
voordefijnproever of3)gezonde,verseprodukten.Nietiedervandezedrie
voedingsstijlen typeerteenspecifieke groepconsumenten,alledrievoedingsstijlenkomenvantijd tottijdbijvrijwelelkeconsumentvoor.Afhankelijk van
hetmoment,kiestdeconsumentvoorgemakofvooruitgebreid, verfijnd.
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Hetstrevennaarmilieuvriendelijke consumptievormteenonderdeelvanbepaaldeleefstijlen, dieechtereenminderheidvormenindesamenleving.
Welwordtmilieuvriendelijk gedragdooreenbetrekkelijk grootaantalconsumentenovergenomen,indienditmetgeringeoffers inhetconsumptiepatroonvalt
intepassen.Ditisniethetgevalindieningrijpendeveranderingeninhetconsumptiepatroonnoodzakelijk zijn,ofindienmilieuvriendelijk gedraghogekosten
metzichmeebrengt Zogedragenconsumentenzichbijhetafdanken vanproduktenenverpakkingenoverwegendmilieuvriendelijk,maarvertonenzijgroteverschillenindebereidheidtotmilieuvriendelijk aankoop-,gebruiks-,enverbruiksgedrag(NIPO,1994).
Informatieverzameling overmilieuvriendelijke levensmiddelen
Deconsumentverzamelttenbehoevevanhaarproduktkeuzeinformatie, mogelijk
ookinformatieoverdemilieuvriendelijkheid vanprodukten.Afhankeüjk vande
manierwaaropinformatieovereenproduktwordtverzameld,kunnenprodukten
wordenverdeeldinsearchgoods,waarvandeeigenschappenvóórdeaankoop
doorzoekenkunnenwordenvastgesteld,enexperiencegoods,waarvandeeigenschappenmoeiüjk doorinformatievóórdeaankoop,maardoorervaring tijdens
hetgebruikkunnenwordenvastgesteld.Credenceattributeszijnprodukteigenschappenwaarvandebetekenisniettijdenshetgebruikvanhetprodukt
kunnenwordenvastgesteld(Nelson,1970;DarbyenKami,1973).Bijeenlevensmiddelisoverhetalgemeendeeigenervaringdebelangrijkste informatiebron
(Steenkamp,e.a.,1986).Dezeervaringzalzichdoorgaansbeperkentotdefasen
vanbereidingengebruik.Milieu-aspecten spelenindezefasen eenbeperkterol.
Verpakkingenbestrijdingsmiddelen wordenwelalsindicatorenvandemilieuvriendelijkheid vaneenlevensmiddelbenut
Deconsumentkandusdebetekenisvanhetproduktattribuut 'milieuvriendelijk'
nochindezoek-,nochindeervaringsfase goedvaststellen.Dezeeigenschapkan
slechtsheldergemaaktwordendoor 'betrouwbare'claimsaanhetproduktteverbinden.Objectivering vandemilieuvriendelijkheid vaneenproduktdoormiddel
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vaneenkeurmerk,zoalsEKOofAgromilieukeur,isbelangrijkvoordebetrouwbaarheidvaneenmilieuvriendelijkheidsclaim. VanDamenReuvekamp(1995)
concluderenechterdatconsumentenslechtopdehoogtezijnmetenweinigverschilzientussenverschillendekeurmerkenmeteenmilieuconnotatie.
Deevaluatievanmilieuvriendelijke levensmiddelen
Menzoumogenverwachten,datmilieuvriendelijkheid alsprodukteigenschap,
ceterisparibuseenpositief effect heeft ophetconsumentenoordeel.
Echtermilieuvriendelijkheid gaatvaaktenkostevaneenhogereprijsofvaneen
lagerescoreopandereattributen,zoalsgemakofbeschikbaarheid. Hetisdusvan
belangomtewetenwelkebetekenismilieuvriendelijkheid heeft indetotaleoordeelsvormingtenaanzienvaneenlevensmiddel. 'InnegenEG-landenisaanconsumentengevraagd,welkproduktattribuutzijhetbelangrijkst vondenvooreen
ideaalvoedingsmiddel: Frankrijk,Ierland,ItaliëenSpanje: 'natuurlijk'; België,
Denemarken,Groot-BrittanniëenNederland: 'gezond';Duitsland: 'geenschadelijkestoffen'. (Steenkamp, 1992).Bijhetdoenvandedagelijkseboodschappen
letdegemiddeldeNederlandseconsumentmetnameopprijs,kwaliteit,gemaken
versheidvanlevensmiddelen,maarbesteedtweinigaandachtaanmilieuaspecten.
Explicietgevraagdnaarderelatietussen 'voedingenmilieu',denkenconsumentenmetnameaandeverpakking.Inminderematewordenonderwerpenals
onbespotengroente,scharrelvlees,MaxHavelaarkoffie enreformvoedselgenoemd(ziebijvoorbeeld:Feenstra,1991).VanDamenvanTrijp(1994)constaterendatvoordrankenmilieuvriendelijkheid engemakdebelangrijkste criteria
zijnwaaropverschillendeverpakkingenwordenbeoordeeld.Echterbijdevoorkeursvormingenkeuzespelenmetnamegemakengebruikcontexteenrolen
komtmilieuvriendelijkheid nietmeeraanbod.(VanDam,1994).
Aankoopbeslissingen overmilieuvriendelijke levensmiddelen
Het 'groeneconsumentisme',deinvloedvanmilieubewustzijn opconsumentenkeuzen,begintvolgensWittwer(1992)invloedtekrijgen opdekeuzevanlevensmiddelen.Biologischevoedingsmiddelenhebbenookhetimagovan 'gezond
voedsel' enwordenmedeomdieredengekocht.
Hetgroeiendbelangdatconsumentenaandemilieuproblematiek toekennen,suggereertvolgensdiverseauteursdatereengroeimarktbestaatvoormilieuvriendelijk geteeldeprodukten,zoalsbiologischeprodukten(zieb.v.VanDam,
e.a., 1995).Hetmarktaandeelvandebiologischeengeïntegreerdeteeltisechter
klein.Hetgroeiendmilieubewustzijn vandeconsumentvormttotophedenkennelijk eenonvoldoendestimulansomopgroteschaalovertegaanopbiologische
produkten,c.q.produktenvandegeïntegreerdeteelt.
Vaakwordtgeconstateerd datderelatiefhogeprijseenbelemmeringvormtvoor
deaankoopvanmilieuvriendelijk geproduceerdelevensmiddelen (ziebijvoorbeeld:BaggermanenHack,1992;ZimmermanenBorgstein,1993).
Deresultaten vandiverseonderzoekensuggererendatdeprijzen vanmilieu-
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vriendelijk geteeldeproduktennietmeerdan20%,liefstnietmeerdan10%,
hogermoetenliggendandeprijsvangangbareprodukten (VanDam,e.a., 1995).
Hoewelhetimagovanmilieuvriendelijke enbiologischeprodukten overhetalgemeengoedis(BaggermanenHack,1992),duseenpositievekoopbeslissing
vanconsumenten stimuleert,isvolgensdiverseauteurseenherpositioneringvan
milieuvriendelijk geteeldelevensmiddelenwenselijk, willendezeprodukteneen
grotermarktaandeelverwerven(DekkerenOudeOphuis,1993;Zimmermanen
Borgstein,1993).
Dehoudingenhetgedragvanlevensmiddelenconsumenten inrelatietotmilieuproblemengeldenookvoormilieuproblemen inrelatietotmest.Hierbijkomtnog
datdemestproblematiekeenaspectvaneenbredermilieuprobleemisenalszodanigmoeilijkdoordeconsumentkanwordenverbijzonderd. Hetisdanookniet
waarschijnlijk datconsumenteneenvoorkeurvooreenproduktzullenontwikkelenopgrondvan 'milieuvriendelijke' bemesting.

52

Kandeconsument'mestvriendelijke'landbouwbevorderen?
Deconsumentkaneen 'mestvriendelijke' landbouwbevorderenalsactorvanhet
markeüngsysteemvoorlandbouwproduktenenlevensmiddelen:
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Deanalyseindevoorgaandeparagrafen suggereertdatconsumenteneenbescheidenautonomebijdragezullenleverenaaneenmilieuvriendelijke levensmiddelenproduktie.Debeïnvloedersvanhetagrarischmarketingsysteem,tewetenoverheid,consumenten-enmilieuorganisaties,zullenduseengerichtmilieuvriende-
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lijkconsumentengedrag moetenstimuleren.Hiertoestaanhendrieklassenvan
strategieën terbeschikking:'Pull' strategie,'Push' strategieen'Interface' strategie(zieVanDam,e.a., 1995):
Pullstrategie. ConsumentenwordengemotiveerdommilieuvriendelijkeProduktentekopen,waardoorproducentenhandeldezeproduktengaanvoeren.
Pushstrategie. Producentenhandelwordengestimuleerdom milieuvriendelijke
produkten indemarkttebrengen,dieopeenconcreteconsumentenvraagmogen
rekenen.Hoeweleendergelijk beleidinwezennietopdeconsumentgerichtis,
wordthetsucceservanbeïnvloeddoordematewaarinconsumentenmilieuvriendelijk gemotiveerd zijn.
Interfacestrategie. Dezestrategierichtzichophetdoorzichtigmakenvande
markttenaanzienvandemilieuvriendelijkheid vanproduktenenstimuleert
samenwerking tussenactorenindemarktophetterreinvan milieuvriendelijkheid.Introductievanmilieukeurmerken iseenvoorbeeldvaneendergelijke
strategie.
EenPullstrategiedieeropgerichtisomconsumenten temotiverentothetzoeken
vanmilieuvriendelijke levensmiddelen isvangrootbelang,maarhetresultaat
hiervanvraagttijd.Dezestrategieheeft inrelatietotdemestproblematiekmeer
kansopsuccesnaarmatedemestproblematiekmeereensymboolisvoorde
milieu-onvriendelijkheid vandelandbouwinhetalgemeen.Dekansopsucces
vaneenPullstrategielijktookgroterindiendemestproblematiekaangezondheid
kanwordengekoppeld,zoalsdithetgevalisinderelatietussenoverbemestingen
grondwaterverontreiniging.
EenPullstrategiegerichtopmilieuvriendelijk consumentengedragkanook
gebruikmakenvanhetfeitdatconsumentensomsmilieuvriendelijke motieven
benuttenomgedragachteraf terechtvaardigen,dusbenuttenvooreenmaatschappelijk acceptabelelegitimatievangedrag(Shotter, 1991).Ditbiedtmet
namemogelijkheden indienconsumentenlevensmiddelen inroutinekopen.
EenPushstrategie,hetbevorderen- eventueelafdwingen - vanmilieuvriendelijk
producentengedrag kanvanuitmilieu-oogpuntzeereffectief zijn,maar
vereistvoldoendemaatschappelijk draagvlakeneengoedetechnischeuitvoerbaarheid.Hetbelangvandezevoorwaardenkomtduidelijknaarvoreninhet
mestbeleidvandeoverheid.
Interfacestrategie. Doorzichtigheid vandelevensmiddelenmarkt tenaanzienvan
milieuvriendelijkheid isvangrootbelang,wildeconsumentdoorhaaraankoopgedragdemilieuvriendelijkheid vanlandbouwenlevensmiddelenindustriestimuleren.Deinformatieovermilieuvriendelijkheid moetobjectief engeloofwaardigzijn.Gezienhetroutine-karaktervanlevensmiddelenaankopen ende
'information overload' vanlevensmiddelenconsumenten zaldezeinformatie
tevenshelderenbondigmoetenzijn.Ditsuggereertdat consumenteninformatie
opofbijhetproduktovermilieuvriendelijk mestbeleidnietafzonderlijk maar
geïntegreerdmetanderepositievemilieuinformatie moetwordenopgenomenin
éénmilieukeur,zoalsEKO-ofAgromilieukeur.
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Tenslottezijopgemerktdateenmilieuvriendelijk mestbeleidvandesectorookop
meeralgemenewijze,zonderinformatieopofbijhetprodukt,naardesamenlevingkanwordengecommuniceerd.Hierliggenmogelijkheden omhetmilieuimagovaneensectorinalgemenezinteverbeteren.Eenvergelijkbaar voorbeeld
isdealgemeneinformatieoverMPSenMBTprogramma'sindetuinbouw.
Dergelijkealgemeneinformatieovermilieuvriendelijk mestbeleidbiedtechter
beperktemogelijkheden omconsumenten teactiverentotbewustmilieuvriendelijk koopgedragtenaanzienvanlandbouwprodukten enlevensmiddelen.
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