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Woord vooraf
De sterktoenemende interessevoorgezond levenengezond
etenendedaarmee samenhangende sterkegroei indevraag naar
biologischevoedingsmiddelen werpt devraag ophoederepresentantenvandezeproduktierichtingen zichdaarop kunnen instellen.
De relatief kleine sectorenBD-enEKO-land-entuinbouwhebben
daaromdedirectieVerwerking enAfzetvanAgrarische Produkten
(VAAP)vanhetMinisterie vanLandbouw,Natuurbeheer enVisserij
gevraagd eenonderzoek te laten instellennaardestructuurvan
deBD-enEKO-sectoren zowel bijdeprimaireproduktie,dedistributie alsopconsumentenniveau omdaarmee natekunnengaanof
deze structuur zodanig isdatookaaneenteverwachtenveelgroterevraag zoukunnenwordenvoldaan.
DedirectieVAAPwas,omdat het bedrijfslevenniet instaat
wasdebenodigdemiddelen optebrengen,bereid omhet onderzoek
voordehelft tefinancieren.Zijheeftvervolgens ookhetinitiatief vandetweeverenigingen overgenomen.
HetLandbouw-Economisch Instituut vond dekennisoverde
biologische landbouw zobelangrijkdathetdeanderehelftvande
kostenvoor zijn rekening heeft genomen.Het onderzoek naarde
structuurvandeBD-enEKO-land- entuinbouwzal,afhankelijk
vande resultatenvanditonderzoek, denvervolg hebben ineen
perspectievenonderzoek.
De resultatenvanhetonderzoek zijnbesproken dooreenbegeleidingscommissie -voorgezeten doorDrs.J.vanderLinden
vangenoemde directie -metvertegenwoordigers vanhetMinisterie
vanLandbouw,Natuurbeheer enVisserij,deverenigingen voorBDenEKO-Landbouw, hetPlatformvoorBiologische Landbouw, devakgroepMarktkunde enMarktonderzoekvandeLandbouwuniversiteit en
het Landbouw-Economisch Instituut.
Deverantwoordelijkheid voorhet onderzoek envoorde inhoud
vanhet rapport blijft bijhetLEI.Ing.J.G. Groenwold en
Ir.A.deJager stelden zichverantwoordelijkvoordeprimaire
produktie,terwijl Ir.G.Wijngaardendeonderdelen distributie
enverwerking verzorgde en Ir.M.D.Hackdevraag, deconsumenten
en internationale situatie behandelde.Drie studentenhebbenhun
stageperiode opdit onderwerpafgerond:E.BoersmaenD.vanUden
hebbeneen literatuurstudiegedaan,terwijlde laatste ookeen
gedeeltevanhet hoofdstukoverdeconsumenten heeft bewerkt.
R.Loohuisheeft hetonderzoek indeEKO-melkveehouderij ende
-zuivelverwerking voorzijnrekening genomen.De 169enquêtesop
deprimaire produktiebedrijven zijnuitgevoerd doorP.N. Bouwman,
C.M. vanElkenP.C.Wedemeijervandeafdeling Structuuronderzoek. Ir.E.H.J.M,deKleijnwasprojectleider envoerdedeeindredactievanderapportage.
Dedirecteur,
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Samenvatting

Debiologisch-dynamische enecologische land-entuinbouwsector iseenkleine sector.Eengroterevraag naargezondevoeding gecombineerd met deactueleproblemen indegangbare landbouwbetekent echtereenpotentiëlemarktvergrotingvanhetBD/
EKO-produkt.Debedoeling isomdezemarktvergroting teverwezenlijkendoorBD/EKO-produkten indegangbare levensmiddelenkanalen
te integreren.Vanuit dezeachtergrond ishetLEIdoordedirectieVAAPvanhetMinisterie LNVgevraagd vooruitlopend opeen
perspectievenstudie, eenonderzoek tedoennaardehuidigestructuurvanproduktie,afzet enverwerking vanBD-enEKO-produkten.
Hiertoe isonderproducenten eenenquêtegehouden,zijnmeteen
aantal personenwerkzaam inhandel endistributie gesprekkengevoerd en isliteratuur bestudeerd overdeconsument enoverde
situatie indeBRD,Denemarken,FrankrijkenhetVK.Hetonderzoekheeft zichvooralgericht opdeproduktgroepen aardappelen,
groenten enfruit,zuivel,vleesengranenenbrood.
Dehuidigeproduktieomvang vanBD/EKO inNederland isklein.
Dezewerd in1988geschat opcirca45miljoengulden;ditis
0,15%vandetotaleproduktiewaardevan landbouwprodukten inNederland.Het aandeelvanhetareaalBD/EKO-landbouwgrond isdaarentegen0,3%vanhet totale areaal landbouwgrond. HetEKO-areaal
isin1989tenopzichtevan 1987met 130%toegenomenenhetBDareaalmet 552. Indezelfde periode ishet aantal bedrijvenmindersterkgegroeid, respectievelijkmet 90%en31%voorEKO-en
BD-bedrijven.Dit betekent datde laatstejarenrelatiefgrotere
bedrijven zijntoegetreden.Overigens ligtdegemiddeldebedrijfsgroottevandeproduktiebedrijvenophet niveauvandebedrijven indegangbare landbouw.VandeBD-bedrijven is30%omgeschakeld vanuit degangbare landbouw, bijdeEKO-bedrijven ligt
dit op40%.
IndeomzetvandeBD/EKO-produktenvormsndeveehouderijProdukten zowel bijBDalsbijEKOhetgrootste aandeel,daarbij
zijnproduktie enomzet bijEKOgroterdanbijBD.Devollegrondsgroente-enfruitbedrijvenhebben inverhoudingmetde
gangbare landbouw eenveelgroteraandeel indeeigen sector.De
belangrijkste gewassen indeBD-sector zijnkroten,winterpeenen
pompoen. IndetotaleBD-omzet neraei*daarmeevollegrondsgroenten
naast deveehouderijprodukteneenbelangrijke plaats in.Opde
fruitbedrijven (zowelBDalsEKO)overheersen appel enpeer.Veel
voorkomende akkerbouwgewassen zijnaardappelen entarwe.
Degemiddelde omzet perhaopBD-enEKO-bedrijven blijkt
voor alle bedrijfstypen 10-40%lagertezijndanopgangbarebedrijven.Dearbeidskosten zijnafhankelijkvanhet bedrijfstype
30-100%hoger.Het bedrijfsresultaatwordt vooral opvollegronds-

groente-enfruitteeltbedrijvenonvoldoende gevonden omvervangingsinvesteringen tekunnendoen. Indeveehouderij treden
welvervangingsinvesteringen op.
AlleProdukten behalvemelkwordenvoorhetgrootstedeel
viadegroothandel inclusief deverdeelcentra afgezet.Voormelk
enakkerbouwprodukten isdeverwerkende industrie belangrijk.
Huisverkoop iservangroente enfruit enzuivel.Problemendie
producenten hebben zijnvooral teeltproblemen, lage opbrengsten
ende inspanningen dienodig zijnomdeafzet terealiseren.
ZowelBDalsEKOkennen inNederland eenvrijwel gesloten
produktie-,verwerkings-endistributiecircuit. Erzijnruimdertiggroothandelaren enruim zestigverwerkende bedrijvendie-al
danniet contractueel vastgelegde -afsprakenmet telershebben
overafnamevanProdukten.Dezebedrijven im-enexporterenook.
Geïmporteerd wordenvooral off-seasonproduktèn engranen.Deexport betreftvooral aardappels,groentenenfruit endroogwaren
enhad in 1988eengeschattewaardevan 22-43miljoengulden.
Verkoopaandeconsument vindt plaatsvia ruim400natuurvoedingswinkelsende laatstejarenooksteedsmeerviadegangbare
detailhandel.Dit laatste betreftvooralEKO-produkten.Detotale
binnenlandse groothandelsomzetuitNederlandseBD/EKO-produktie
wordtgeschat op 117-170miljoen gulden.Deconsumentenprijzen
zijntenminste 40Zenvaakmeerdan 100%hogerdandegangbare
prijzenvoorhetzelfde produkt.Alsoorzakenhiervoorwordenin
deeersteplaatsdeproduktiewijze,vervolgensdistributieen
tenslotte demargesgenoemd.
Het aantalmensendatBD-enEKO-produktenkoopt isvooralsnog niet groot. 3à4%vandebevolking kooptweleens "alternatieve"produktèn. 1%vandeconsumenten is"zware"koper.Gezondheidsaspecten vormendebelangrijkste redenomdezeproduktènte
gebruiken.Typische kenmerkenvandebetrokken consumenten zijn
een leeftijd tussen 35en45jaar,hoger inkomenenhogereopleiding.De bereidheid ommeertebetalen iservoormilieuvriendelijkerengezonde produktèn.KopersvanBD-enEKO-produkten zijn
bereid eenhogeremeerprijstebetalendanniet-kopers.
Ook indeonsomringende landen (BRD,Denemarken, Frankrijk
enVK)isersprakevaneengroeiend aantal biologische boerenen
tuinderseneengroeiend areaal landbouwgrond. Het aandeelbiologische landbouw isvergelijkbaarmetdat inNederland.Het belang
vandeproduktènvarieert perland. Inalle landenoverheersthet
gemengde bedrijf.
Veelverkoop indeonderzochte landen isdirect aandeconsument (Denemarken enFrankrijk),daarnaast isdesupermarkt van
belang (VK).Denadruk indeomzetvandegroothandelaren ligt-op
aardappels,groente, fruit endroogwaren. Import isrelatiefvan
belang inDenemarken enVK.
Consumenten reageren inalle landen redelijk gelijkvormig.
Men isbereidvoorbiologische produktènhogereprijzen tebetalen.Gezondheid iseenbelangrijkattitude evenalsmilieu.
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1. Inleiding

1.1 Aanleiding vanhet onderzoek
Het onderzoeknaardestructuurvandeBD-enEKO-land-en
tuinbouwmoet zowel bouwstenen leverenvooreenperspectievenonderzoekvandebiologische land-entuinbouw, alseenbeterInzicht indezeproduktierichtingengeven.Dezekennis isookverzameld omtewordengebruikt doorhetMinisterievan Landbouw,
Natuurbeheer enVisserij.Het latereperspectievenonderzoek moet
primairdienenomeenonderbouwing tegevenaande beleidsplannen
vandeVereniging voorBD-Landbouw endeNederlandse Vereniging
vanEkologische Landbouw (NVEL).BeideVerenigingenwerken samen
inhetPlatform BiologischeLandbouw (PBL).HetPBLstelt zich
tendoeldeBiologisch-Dynamische enEcologische Landbouw teontwikkelen.Men richt zichopdeproduktievanvoedingsmiddelen
zonder residuenvanproduktvreemde stoffen,herstellen enin
stand houdenvanbodemvruchtbaarheid, milieu-en diervriendelijke
produktie enminimaal gebruikvanenergie.Dit brengt ondermeer
met zichmee:preventievegewasbescherming doormiddel vancultuurmaatregelen,mechanischemiddelen enbiologischebestrijdingsmethoden, bemesting metnatuurlijkemeststoffen, geenchemischeensynthetische toevoegingenvangrondstoffen engrondgebondenveehouderij.
Indebeleidsplannenwordtonderanderegeconstateerd datde
biologisch-dynamische endeecologische land-entuinbouwmoet
wordengestimuleerd. Eengroterevraag naargezondevoedinggecombineerd met deactueleproblemen indegangbare Landbouw, zoalsproduktieoverschotten enaantasting vanhetmilieu, betekent
eenpotentiëlemarktvergrotingvanhet biologische produkt.Deze
marktvergroting lijkt temoetenwordenverwezenlijkt doorintegratievandebiologische Produkten indegangbare levensmiddelen
distributiekanalen. Ondergangbare Landbouwwordt daarbijverstaan,die richtingenvanagrarischevoortbrenging enverwerking
inNederland welke algemeenwordengepractiseerd enwaarbijde
economische aspectendehoogsteprioriteit genieten.

1.2 Doelvanhet onderzoek
Hetdoelvanhet onderzoek ishet omschrijvenvandestructuurendeorganisatie dieopelkniveauvandeproduktie-enafzetniveau aanwezig is.Dit structuuronderzoek zaldaaropvolgend
gebruikt wordenomeeneventuele perspectievenstudie temaken,
dieaangeeft hoede integratie vandeBD-enEKO-produkten inhet
gangbarevoedingsmiddelencircuit succesvolkanverlopen.
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1.3 Gebruikte onderzoektechnieken
Het onderzoek richt zichopdeProduktenvandeBD-enEKOland-entuinbouw.Het zwaartepunt valt daarbij opdeproduktgroepen:
consumptiemelk,yoghurt enkaas;
rund-envarkensvlees;
meel, brood,graanvoormenselijke endierlijke bestemming;
aardappelen;
koolsoorten, rodebieten,winterpeen, knolselderij,sappen,
appelsenverse bladgroenten.
Bijdeprimaireproduktie richthetonderzoek zichopde
vraag opwelke land-entuinbouwbedrijven deBD-enEKO-produktie
plaatsvindt enhoedezeproduktie isgestructureerd. Omditte
kunnenvaststellen iseenmondelinge enquêtegehouden onderboerenentuinders indezesector.
Hetonderdeel distributie,handelenverwerking omvat een
karakterisering vanhetbiologische circuit enhet betreffende
produkt inhet traject tussenprimaireproduktie en consumptief
verbruik.Dezegegevens zijnverzameld doormiddelvandiepte-interviews bij representatieve bedrijvendiedevoortstuwing in
standhouden.Ditdeelonderzoek bevat bovendieneenkwantitatief
aspect dat resulteert ineenschatting vandeomvang vande
markt.
Het onderzoekvraag enconsumentengeeft opgrondvanliteratuurstudie eenoverzicht vaneenprofielschetsvandeconsument
vanbiologische Produkten.
Een internationaleverkenning inWest Duitsland, Denemarken,
Frankrijk enhetVerenigd Koninkrijk inventariseert debetekenis
ende structuur indeze lidstatenvandeEG.Hierbij isgebruik
gemaakt vandedatabankenwaarophetMinisterievanLandbouw,Natuurbeheer enVisserij isaangesloten.De landbouwraden indebetreffende landenhebbeneensubstantiële bijdragegeleverd inde
verzameling vandebenodigde informatie.

1.4 Samenstelling vanhet rapport
De rapportering vanhet onderzoekvolgt dediverse niveaus
dieteonderscheiden zijn indeproduktiekolomvandeBD-enEKOland-entuinbouw. Inhoofdstuk 2komtdeprimaire produktie aan
bod.
Dedistributie enverwerkingwordenbehandeld indehoofdstukken 3en4.Dezehoofdstukken zijntot stand gekomenmetbehulpvangegevensdiebedrijven indediverse sectoren enopverschillende niveausbelangeloos beschikbaar hebbengesteld.
Hoofdstuk 5heeft betrekking opdevraag ende consumenten
inNederland. Indithoofdstuk issterkgebruikgemaakt vande
literatuurstudies diedoorstagiaires zijngemaakt enbeschreven.
Hierbij zijnookenkele interviewsgehouden ommeergedetailleerd
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materiaal teverkrijgen.Ditgeldt ookvoorhoofdstuk 6betreffendede internationale situatie,waarbij naast de literatuurstudieookgebruik isgemaaktvandegegevens,verzameld doorde
landbouwraden indebetreffende landen. Indithoofdstuk isook
hetEG-beleid inogenschouwgenomen.
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2. Produktie in Nederland

2.1 Inleiding
Het onderzoekheeft betrekking optwee landbouwmethoden, de
biologisch-dynamische endeecologische landbouwmethode. Erzijn
tweeorganisatiesdiedebelangenvandeze produktierichtingen
behartigen,DeVereniging totBevordering vandeBiologisch-DynamischeLandbouw (BD-vereniging)endeNederlandseVereniging voor
Ekologische Landbouw (NVEL).Decontroles indeBD-enEKO-landbouwworden respectievelijk doordeBD-vereniging endeStichting
EKO-merkControle (SEC)verricht.
DeBD-vereniging bevordert alssinds 1937deBD-landbouwen
de filosofie daarachter.Het beheervanhetDemeter-enhetBiodynkeurmerk behoort tothaartaken.Produktenvanbedrijvenin
omschakeling hebbenhetBiodynkeurmerk.De omschakelingsperiode
isdeperiodedienodig isomdebedrijfsvoeringvangangbaarin
overeenstemming tebrengenmetdeBD-landbouwkwaliteitsnorm.Produktenvanvolledig omgeschakelde bedrijvenhebbenhetDemeterkeurmerk.DecontrolevandebijdeBD-vereniging aangeslotenbedrijvengebeurt doordeBD-vereniging.
De in1985opgerichte SECismerkhoudstervanhetwettiggedeponeerde EKO-merk enstaatgarantvoordeecologische herkomst
enkwaliteit vandeProduktenwaaraan zijditmerktoekent.Er
zijneendrietal soortenEKO-merken, eenEKO-landbouwkwaliteitsmerk "2-sterren"voor landbouwbedrijven inomschakeling, hetEKOlandbouwkwaliteitsmerk "3-sterren"isbestemdvoor landbouwbedrijvendievolledig voldoenaandevoordeecologische landbouw
geldende normen engedragsregels.Hetderdemerk,hetEKO-produktmerk, isbestemd voorproduktenvervaardigd of samengesteld
uit grondstoffen afkomstigvanbedrijvenwerkend volgenseenerkendeecologische landbouwmethode.
Alle produktiebedrijven dieaangesloten zijnbijdeBD-vereniging ofSECbetalen licentiekosten, bestaande uit eenbasisbijdrage eneenhectaretoeslag dieafhankelijk isvandeproduktietak.Verwerkende bedrijven betalen eenbasisbijdrageeneen
percentagevandeverkoopwaarde vandeprodukten.
Eenderde instantie diezichmet controles bezighoudt isde
Stichting KeurAlternatief voortgebrachte Landbouwprodukten
(SKAL). De SKAL isin 1988opgericht vanuit debehoefte aaneen
onafhankelijke instantie,dienietgebonden isaaneenbepaalde
stroming indebiologische landbouw. SKAL isdenationalekoepelorganisatievoordecontrole opbiologischgeteelde enverwerkte
produkten. Inhet stichtingsbestuur zittenvertegenwoordigersvan
SEC, BD-vereniging,maatschappelijke groeperingen, boeren enhet
Ministerie vanLandbouw. De richtlijnenvan SKALhebbenbetrekking opdeproduktie,deverwerking enopdehandelsfase.Ook
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wordt gelet opgebruikte verpakking.Momenteel zijnerrichtlijnenvoorgroenteenfruit,graanprodukten,diverse zuivelprodukteneneenaantalconserven, sappen,vlees-envleeswaren envoor
oliënenvetten.Voornotenenzuidvruchten, bierenwijnzijn
richtlijnen indemaak.DeSKAL-richtlijnenzijnopgesteld in
overlegmet deBD-vereniging endeSEC.Bedrijvenmaarookorganisatiesvanproducenten ofhandelarenkunnen zichbijSKALaansluitenalsmen lid isvaneenvanbeideverenigingen.DeSKALkeurkanookwordenverleend aangeïmporteerde Produkten, alsde
importeur aankantonendatdepartijafkomstig isvanboerendie
gecontroleerd wordendooréénvandedoorSKAL inhet buitenland
erkendeorganisaties.
Het SKAL-keurmerk isnietpubliekrechtelijk beschermd.
Iedereenkantermenalsbiologisch,milieuvriendelijk enecologischnaareigengoeddunkengebruiken.
Doordeoverheid gefinancierd onderzoeknaarbiologische
landbouwwordt opeenproefboerderij inNagelegedaan enopde
Landbouwuniversiteit teWageningen. In1986gafhetMinisterie
vanLandbouw 1,3miljoenguldenuit aanonderzoek.Daarnaast
wordt doorhetLouisBolk Instituut onderzoekverricht naarbiologisch-dynamische landbouw.
2.1.1 Overheidsbeleid
HetMinisterievanLandbouw subsidieert dehelftvandekeurings-encontrolekosten vandeBD-vereniging, SECenSKAL.In
1989omvatte deze bijdrageƒ380.400,-.
Voorlichting gebeurt dooreenteamleider endriebedrijfsdeskundigen. Zewerkenvanuit deDienstLandbouwVoorlichting
(DLV)teDronten.
Doordeoverheidwordt eenaantalopleidingen encursussen
gefinancierd.DevakgroepAlternatieve LandbouwvandeLUWverzorgt onderwijs indebiologische landbouwopacademischniveau.
DeWarmonderhof iseenMiddelbare Agrarische SchoolvoorBDLandbouw.DeKraaybeekerhof geeft eenprofessionele opleiding in
dehandel inaardappelen,groente enfruit.BureauNieuwlanduit
Wageningen geeft eenhandelsopleiding biologische produkten in
Lelystad insamenwerking met het arbeidsbureau.
HetMinisterie vanLandbouwheeft inoktober 1989eenbedrag
vanƒ 1.220.000,-beschikbaargesteldvooreenprojectplanter
ondersteuning vandeomschakeling naarbiologischgeteeldeprodukten.ZoweldeBD-vereniging alsdeNVELkrijgengedurendevier
jaar iederjaarlijksƒ 100.000,-omextramenskracht aantetrekkenvoordeuitvoering vanhetproject.Het overigegeldwordt
besteed aandevergoeding vandekostenvoordedemonstratiebedrijvenenaandebedrijfseconomischeboekhouding diehet LEIzal
verrichten.Het isdebedoeling datzo'n 10-15BD/EKO-bedrijven
verspreid inhethele landwordengeselecteerd alsdemonstratiebedrijven.
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2.2 Methode
Doelvanditdeelvanhet onderzoek iseenanalytischebeschrijving vandeproduktiestruktuur op biologisch-dynamische
(BD)enecologische (EKO)land-entuinbouwbedrijven.Hiertoe is
eenenquêtegehoudenonderdeproducentledenvanbeideverenigingen.
Deenquête beperkt zichtotproduktiebedrijven datwil zeggenbedrijvendie zichtendoel stellenvoordemarkt teproduceren.Ook zijn instellingen alsStaatsbosbeheer enLandschappen
dieeenbepaald areaal inBD-ofEKO-licentiehebbenbuitende
enquête gehouden (genoemd deniet-produktiebedrijven).Bedrijven
met dehoofdtakglasteelten enkruidenzijngezienhet onderzoekvoorstel buitendeenquêtegehouden. Intabel 2.1 staandegegevensvandetotalepopulatie BD-enEKO-bedrijvenweergegeven.

Tabel 2.1

Overzicht
van de omvang en kenmerken van de
populatie
en die van de geënquêteerde
bedrijven
in de BD- en
EKO-sector
BD
aantal

EKO
Z

aantal

Totaal
%

Aantal bedrijvenvolgens
verenigingenmedio 1989*)

217

Produktiebedrijven
Niet-produktiebedrijven
Opgeheven/geen lidetc.

175
27
15

Aantal produktiebedrijven

175

Indeenquête
Andere hoofdtak
(kruiden,glasetc.)
Weigeringen
Proefenquête
Overig (slechtskort/nog niet/
slechtskleindeelBD/EKO)

113

65

56

56

20
20
9

11
11
5

17
11
5

17
11
5

13

7

11

11

Areaal (ha, 1989)
Totaal areaalopgeënquêteerde bedrijven (ha)

133
81
12
7

*)Adreslijsten 1989vandeBD-enEKO-Vereniging.
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75
20
5

275

3000
71

1025

%

350

100

3200
2268

100
26
7

aantal

169 61

6200
34

3293 53

Intotaal is48%vanBD-enEKO-bedrijven geënquêteerdmet
53%vanhet totaal areaal (tabel 2.1).BijdeBD-groep ligthet
geënquêteerd aandeelvanhet areaal aanzienlijkhogerdanbijde
EKO-groep.Ditwordt voornamelijkveroorzaakt doorhetweglaten
vande bedrijvenvandeRijksdienst IJsselmeerpolders (RIJP)uit
desteekproef dienaarschatting 650haonderEKO-licentieheeft.
Omde resultatenvandesteekproef optekunnen blazennaarlandelijkniveaumoet deproduktievoordeBD-sector vermenigvuldigd
wordenmet eenfactor 1,4 (3200/2268).VoordeEKO-sectormoetde
schatting intwee stappenuitgevoerd worden.Eerst isgerekend
met eenschatting exclusiefhet areaalvandeRIJF (vermenigvuldigingsfactor-2,2).Daarna zijndebekende produktiegegevens
vandeRIJP-bedrijvenerbijopgeteld.Extrapolatiesvande inde
enquêtegevonden cijferswordengemaakt opgrondvandeaanname
datdegerealiseerde steekproef representatief isvoordetotale
populatie.
Het onderscheid tussenakkerbouw-,vollegrondsgroente-en
fruitgewassen isgemaakt conformdegebruikelijke indeling van
hetLEI/CBS.Ditbetekent onderanderedaterwtenenuientotde
akkerbouwgewassen wordengerekend.Aardbeien vallen indeze indeling onderdefruitgewassen.
DenormaalgehanteerdeVAT/NEG-typering opgrondvan sbe/bss
kannietworden toegepast omdat sbe/bss-normenvoorBD/EKO-bedrijfsvoering nietvoorhanden zijn.Omtochtot een consistente
bedrijfstype-indeling tekomen isgekozenvoordeomzet alsindelingscriteriummet alsondergrens 70%vandebruto-omzet ineen
bepaald bedrijfsonderdeel.Bijvoorbeeld eenbedrijfwordt alsgespecialiseerd akkerbouwbedrijfgekenmerkt wanneerminimaal70%
vandetotale bruto-bedrijfsomzet bestaat uit omzetvanakkerbouwgewassen.Opdezemanierwordenvijf bedrijfstypenonderscheiden:
gespecialiseerde akkerbouwbedrijven;
gespecialiseerde veehouderijbedrijven;
gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven;
gespecialiseerde fruitteeltbedrijven;
overige bedrijfstypen.
Naast eenaantal structuurkenmerken wordt ookgetracht een
beeld tekrijgenvaneenaantalteelt-enbedrijfseconomischegegevens, zoalskg-opbrengst perha,aantal arbeidsuren perbedrijf, totale omzet perbedrijf etc.Aangezien ophetmomentvan
deenquêtehet seizoen 1989nognietgeheelwasafgeslotenhebben
aldegegevens betrekking ophet seizoen 1988/89.Eenaantalvan
dezekengetallen zijnschattingenvangegevensdiedeondervraagdeondernemerheeft opgesomd.Het isslechtsdebedoeling indicatiestegevenhoedebedrijven functioneren endit zomogelijkte
vergelijkenmetdegangbare land-entuinbouw.Ookmoetworden
gerealiseerd datdit eenmomentopname isoveréénteeltseizoen.
Opakkerbouw- enveehouderijbedrijvenzijnalenigejarengege-
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vensverzameld. Deresultatenvanditonderzoekzullenmetde
uitkomstenvandezeenquêtewordenvergeleken.
Omdejuistheid vandeweergegeven resultaten tetoetsen,Is
eennon-response analyse uitgevoerd.
Deanalysevandenon-respons Isterugtevinden inbijlage
31en32.

2.3 Structuurgegevens
2.3.1 Algemeen
In figuur 2.1 staan de ontwikkelingen weergegeven van h e t
a a n t a l BD- en EKO-bedrijven en hun t o t a a l a r e a a l .

Ha
3200

3200
3000

3000
2800
2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1180
1200
1000

ot

79

80

81

82

83

-BD-areaal

Figuur 2.1

Het BD- en EKO-areaal
1979-1989
Bron: NVEL/BD-vereniging.

84

85

86

87

88

89
Jaar

• EKO-areaal

in Nederland

in de

periode

Wanneer deze a r e a l e n worden v e r g e l e k e n met het t o t a l e landen tuinbouw a r e a a l in Nederland b l i j k t dat zowel het BD-areaal
a l s het EKO-areaal in 1989 c i r c a 0,15% van het t o t a a l a r e a a l
landbouwgrond in b e s l a g neemt. Het t o t a l e a l t e r n a t i e v e a r e a a l be-
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draagt in19896200ha.HetEKO-areaalvertoont eenzeersterke
groei inde laatstedriejaar.Tenopzichtevan 1987 ishetaantal bedrijven in1989met 90%toegenomen tot 133bedrijven enhet
areaalmet 130Z.IndeBD-groep liggendezegroeipercentages op
respectievelijk 31Zen55%(aantalBD-bedrijven in 1989bedraagt
217).
Intabel 2.2staaneenaantalalgemenekenmerkenvanBD-en
EKO-bedrijvenweergegeven.

Tabel 2.2

Overzicht
drijven

van algemene kenmerken van BD- en EKO-be-

BD (n-113)

Gangbaar
abso-stan- abso-stan- absoluut daard luut daard luut
afwijafwijking
king
Gemiddelde bedrijfsgrootte(ha)
Gemiddelde leeftijd
ondernemer (jaar)
Percentage hoofdberoepers(%)
Percentage omgeschakelde
bedrijven(%)
Percentage demeter/3 sterren*)
Percentage bedrijvengangbare
bedrijfsvoeringnaast BD/EKO

18,5

4,1

EKO (n-56)

18,3

5,0

15,5

40,8
81

44,4
68

51,2
84

27
41

41
43

n.v.t.
n.v.t.

11

n.v.t.

6

*)tot enmet 1989.

Degeënquêteerde bedrijven blijkengemiddeld groterdanhet
landelijkgemiddeldevangangbare bedrijven.Degemiddelde leeftijdvanBD-onderneraersislagerdanvandeondernemersvanEKObedrijven.Tenopzichtevandegangbare landbouw liggendeze
leeftijden aanzienlijk lager.Hetpercentage nevenberoepers isop
EKO-bedrijven aanzienlijkhogerdanopBD-bedrijven. Inbijlage1
staandehoofdactiviteiten vandenevenberoepers naarberoepscategorieweergegeven,waarbij inniet-agrarische loondienst en
AOW/VUThoog scoren.
Het blijkt dathet aantalondernemersdat isomgeschakeld
vaneengangbare naareenBD/EKO-bedrijfsvoering bij BD-bedrijven
erg laag ligt, slechtseenkwart isomgeschakeld. BijEKO-bedrijven ligtdit aandeelmet 40%aanzienlijkhoger.De hoofdmotivatie
voorondernemers die zijnomgeschakeld staatweergegeven inbijlage 2.Idealisme enzorgvoorhetmilieu ishetmeestvoorkomendehoofdmotief.Economischemotieven spelen inveelminderemate
eenrol.
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Inbeidegroepenhebbenongeveer40Zvandebedrijveneen
Demeterof "3-sterren"licentie.Ditbetekent dat 60%vandebedrijvennog inovergang isnaareenvolledig alternatievebedrijfsvoering.Het aantal bedrijvendatnaast eenBD/EKO-bedrijfsvoeringnog eendeelvanhet bedrijf exploiteert opde
gangbarewijze iszeerklein.
Het opleidingsniveau ligtbijondernemersvanBD-enEKO-bedrijvengemiddeld hogerdanbijdegangbare landbouwmaaris
overwegend niet agrarisch (bijlage 3).Veelondernemers opBD-bedrijven hebbeneenaanvullende cursusgedaanophetgebiedvan
alternatieve bedrijfsvoering.
Inbijlage 4ishet aantalbedrijven enhetBD-enEKOareaal naarprovincieweergegeven.Hieruit blijkt dat zichin
Noord-Holland, Friesland, Drenthe enFlevoland hetgrootste
areaalBD-land-entuinbouwbevindt.HetEKO-areaal ligtvooral
indeprovinciesFriesland, Drenthe,Flevoland (inclusief RIJF)
enGelderland.
Inbijlage 5staat deprocentueleverdeling vanhetaantal
bedrijven enhet totale areaaloverdeverschillende bedrijfstypenweergegeven, evenalshetwerkelijkaantalgeënquêteerde bedrijven enhet bijbehorende areaalnaarbedrijfstype.
IndeBD-enEKO-landbouwzijndevollegrondsgroente-en
fruitbedrijventenopzichtevandegangbare land-entuinbouwrelatief sterkvertegenwoordigd.Wordt gekekennaarhetareaalper
produktgroep (bijlage 6)danblijkenmetnamebijBD-bedrijven
vollegrondsgroenten enfruit eengroterareaalaandeel tehebben
dan indegangbare landbouw.Hetareaalaandeel akkerbouwgewassen
iskleiner. IndeEKO-groep ishet areaalaandeel grasland groter
dan indegangbare landbouw, indeBD-groepjuist kleiner.De
hiergepresenteerde verdelingen overdebedrijfstypenwijken
enigszins afvandedoordeverenigingen gepresenteerde cijfers,
omdat eenander indelingscriterium isgehanteerd (paragraaf
2.2).
2.3.2 Akkerbouwbedrijven
Uit tabel 2.3 blijkt dat BD-bedrijven aanzienlijk groter
zijndanEKO-bedrijven (inbijlage 7en8staandebedrijfsgrootteverdelingenvandeverschillende bedrijfstypenweergegeven).
Ook isdegemiddelde leeftijd vandeondernemer opEKO-bedrijven
hogerdanopBD-bedrijven.
Het blijkt dat despecifieke akkerbouwgewassen hoofdzakelijk
wordengeteeld opdegespecialiseerde akkerbouwbedrijven.
OpBD-bedrijven isgemiddeld tweejaar langeropalternatievewijze geproduceerd enwordener ietsmeergewassen geteeld dan
opEKO-bedrijven. Hetgemiddeld aantal arbeidsuren perha isvoor
BD-enEKO-bedrijven vrijwel gelijk.Despreiding opdeEKO-bedrijven isaanzienlijkgroter.Tenopzichtevangangbare landbouwbedrijven ligt degemiddelde arbeidsinzet perha50%hoger.
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Opvallend isbijdeBD-bedrijven hetgrote aantal arbeidsuren
doorvrijwilligers.
2.3.3 Veehouderijbedrijven
Deveehouderijbedrijvenbestaanuit rundveehouderij-,schapenhouderij-engeitenhouderijbedrijven. Ookopdezebedrijven is
debedrijfsgroottegemiddeld groteropdeBD-danopdeEKO-bedrijvenenwordt hetbedrijf al ietslangeropde alternatieve
wijzeuitgeoefend (tabel2.3).
Drievierdevanhet aantalBD-veehouders heeftmelkkoeien,
indeEKO-sector isditoptweederdevandebedrijven hetgeval.
Dit betekent dat opdeEKO-bedrijvenmeer schapen engeitenvoorkomen.Ditverklaart waarschijnlijkookdekleinere bedrijfsomvang.Deomvang vanhetaantaldierenopdebedrijven staatvermeld inbijlage 9.
2.3.4 Vollegrondsgroentebedrijven
Uit tabel 2.4blijkt datdeBD-bedrijvengemiddeld 2,3ha
groterzijndandeEKO-bedrijven endatBD-bedrijvenmeergespecialiseerd zijn invollegrondsgroenten. OpEKO-bedrijvenwordt
slechts ietsmeerdandehelft vanhetareaal inbeslag genomen
doorvollegrondsgroenten. ZowelbijBD-alsEKO-bedrijven bestaat
het overige areaalgrotendeelsuit akkerbouwgewassen. Degemiddelde leeftijd vandeondernemer islaag invergelijking metde
andereonderscheiden bedrijfstypen.Hetaantal arbeidsuren perha
ligt opdeEKO-bedrijven 400uurhogerdanopdeBD-bedrijven.
Tenopzichtevangangbarevollegrondsgroentebedrijven zijn
BD-bedrijven groter,maarhebben eenkleinerareaalvollegrondsgroenten (4,5hategen3,7 ha);isdegemiddelde leeftijdvande
ondernemervierjaar lager; ligthet aantalgeteeldegewassenvelemalenhoger (15tegen3)enligtdegemiddelde arbeidsinzet
perha50%hoger (986uren/ha tegen670uren/ha).
2.3.5 Fruitteeltbedrijven
Zowel indeBD-als indeEKO-sector speelt de fruitteelt
slechtseenbescheidenrol.
Uit tabel 2.4blijktdatdeBD-fruitteeltbedrijvengemiddeld
1,1 hagroter zijndanEKO-bedrijven, de spreiding inbedrijfsgrootte isookgroot (kleinste 0,35 ha,grootste 25ha).Deondernemer isgemiddeldvierjaarouderdanbijEKO-fruitbedrijven.
Het aantaljarenBD/EKObedrijfsvoering enhet aantalgewassen isvrijwel gelijk.Het gemiddeld aantalarbeidsuren perha
ligtbijdeEKO-fruitbedrijveneen20%hogerdanbijdeBD-fruitbedrijven.
Tenopzichtevandegangbare fruitteeltbedrijven ligtdearbeidsinzet bijBD-fruitteeltbedrijven50%hogerenbijEKO-fruitteeltbedrijven 70%hoger (gangbare bedrijven 475uren/ha).
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2.4 Produktie enomzet
2.4.1 Akkerbouwgewassen
Intabel 2.5 staandegeschatteproduktie enomzet InNederlandvoorBD-enEKO-akkerbouwgewassengroepen weergegeven.In
bijlagen 10t/m 12staandegegevensdietengrondslag liggenaan
dezeproduktie enomzet schattingen.Bijlage 13geeft eenuitsplitsing naarproduktvandeproduktie enomzet.

Tabel 2.5

Schatting van totale produktie
(ton) en omzet
(x f 1000,-) van BD- en EKO-akkerboimgewassen

Gewas

Granen
Peulvruchten
Aardappelen
Groenvoeders
Overige

EKO

BD
produktie
1560
50
3461
4395
3122

in 1988

omzet
1347
63
2579
282
1336

produktie
1854
180
1194
6514
651

Het blijkt dat aardappelen hethoogsteomzetaandeelhebben
indeBD-akkerbouwgevolgd doorgranen (metname tarwe).BijEKOakkerbouwvormendegranen (tarwe)degrootstegroep,gevolgd
dooraardappelen.Naartotalekg-opbrengst issnijmaisbijde
EKO-bedrijven enzijnconsumptie-aardappelen ensnijmais bijBDbedrijvendegrootste akkerbouwgewassen. Inbijlage 14staathet
aandeelvandeBD-enEKO-produktie tenopzichtevandetotale
Nederlandse produktieweergegeven,het aandeel isrelatiefgroot
voorgranen,EKO-peulvruchtenenBD-aardappelen,een laag aandeel
bestaat erbijBD-peulvruchten,EKO-aardappelenenBD-suikerbieten. Inbijlage 12zijndeverschillen tussenprijzenenopbrengstenaangegevenmet degangbare landbouw. Decijfersoverde
gangbare produkten zijnafkomstig uitdeLEI-boekhoudingvan
1988/89.Hetblijktdatdekg-opbrengstenvanwintertarwe enzomergerst circa 62%zijnvandegangbare landbouw.Alleenhaver
ligt bijBD-bedrijven inopbrengst hoger.Deprijzen liggendaarentegenbehoorlijkhogerdan indegangbare landbouw.Hierdoor
ligtdebruto-geldopbrengst 13-36%hoger.Demeestewinst tenopzichtevandegangbare landbouwwordt echtermet consumptie-aardappelenenzaaiuiengemaakt.Hoeweldekg-opbrengst van consumptie-aardappelen circa 40%lager is,ligtdeprijscirca4002hoger.Debruto-geldopbrengst ligtdaarmee 217-252%hoger.Hetverschilvoorzaaiuien isnoggroter.Tenopzichtevandegangbare
landbouw ishetverschilmaar liefst366-398%.
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omzet
1552
220
773
361
348

Inbijlage 15staanvoordehoofdgroepenvangewassende
meest voorkomende rassenvermeld opBD-enEKO-bedrijven.
2.4.2 Veehouderij
Inhet onderzoek zijnnaast rundveehouderijbedrijvenook
geiten-enschapenhouderijbedrijvenmeegenomen.
Intabel 2.6 iseenoverzicht gegevenvandemelkproduktie
opdeveehouderijbedrijven. OndanksdatdeEKO-bedrijven kleiner
zijn, blijkt datdeproduktie enomzet opdeze bedrijvengroter
isdanopdeBD-bedrijven.

Tabel 2.6

Produktie

(ton)

en omzet (x f 1000,-)

van melk

BD

Koemelk
Geitemeik
Schapemelk

EKO

produktie

omzet

produktie

6700
198
80

7750
386
259

8580
999
78

omzet
8110
1408
182

Inbijlage 16zijnenkele specifiekeproduktiekenmerkenopgenomen.Ookhieruit blijkt datdeEKO-bedrijven intensiever zijn
dandeBD-bedrijven (meerkoeienperhaen intensievergrasmaaien).
Zoblijkt datdemelkproduktie perkoecirca 5360literbedraagt. Indegangbare landbouw ligtdieopcirca 6400liter,
waarmee dealternatieve produktie 84%isvandegangbare landbouw.Demelkprijsverschilt nogal tussenBD-enEKO-landbouw.
Waarschijnlijkheeft de lageEKO-melkprijstemakenmet derelatiefgrotegedwongen afzet inhetgangbare circuit. Indemelkprijs isookdeafzetvanverwerkte produktenmeegenomen,waardoordeBD-melkgeleverd aande industrie lagerzalzijndanhier
staat vermeld. Demelkomzet perkoe bedraagt bijdezeprijsvoor
BD-landbouwƒ5867,-envoorEKO-landbouwƒ4695,-.Tenopzichte
vandegangbare landbouw ishetverschil respectievelijk 108en
87% (melkprijsgangbaar 84,75 ct/liter).Hetmelkquotum ligt iets
lagerdandegeproduceerde hoeveelheidmelk.Opdevraag ofhet
melkquotum ertoeheeft bijgedragen omalternatief tegaanproduceren,antwoordde 24%vandemelkveehouderijbedrijvenja,en74%
met nee.Het ging hierbij om42bedrijven.DeEKO-bedrijven hebbengemiddeld ietsmeerkoeienperha,maarzijntenopzichtevan
degangbare landbouw extensiever.
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2.4.3 Vollegrondsgroenten
Intabel 2.7 staanvandebelangrijksteBD-vollegrondsgroentendegeschatte produktie Intonnenendeomzet Ineenhedenvan
duizend guldenweergeven in1988.

Tabel 2.7

Schatting totale produktie (ton) en omzet (x f 1000,-)
van de belangrijkste
BD-vollegrondsgroenten in 1988 en
het aandeel ten opzichte van de gangbare produktie en
omzet in Nederland

Gewas

Produktie

Omzet

Aandeelvandegangbare
produktie
in %

Kroten
Winterpeen
Pompoen
Bloemkool
Knolselderij
Rodekool
Prei
Wittekool
Witlof
Was/bospeen
Sperziebonen
Suikermais
Broccoli
Sla (krop)

1407
1539
775
413
415
672
323
698
116
258
101
95
35
114

886
1016
930
681
465
692
711
384
397
541
290
462
184
260

6,6
1,2
0,9
1.0
1,4
0,4
0,8
0,2
0,2
0,2
1,0
0,5

omzet
inX
14,2
2,6
1,1
4,5
4,7
1,0
1,2
0,2
0,9
1,1
2,3
1,2

VoorEKO-vollegrondsgroenten isgeenproduktie enomzet
schatting pergewasgemaaktvanwegehetgeringeaantalwaarnemingenpergewas.Inbijlage 17t/m 19staandegemiddeldekg-opbrengsten perha,degemiddelde prijsenenhetgeschatte totaal
areaal inNederland pergewasweergegeven.Dezegegevenshebben
alsbasisgediend voorbovenstaande produktie enomzet schattingen in1988.Winterpeen, kroten,pompoen, prei,bloemkool enrode
kool blijkenquaomzet debelangrijkste BD-vollegrondsgroenten te
zijn.Uit bijlage 18blijkt datdekg-opbrengstenperhaafhankelijkvanhetgewas5-45% lager liggendangemiddeld indegangbareteelt.Deprijsdaarentegen ligt opnieuwafhankelijkvanhet
gewas 15-150%hogerdan indegangbare vollegrondsgroenteteelt.
DeEKO-vollegrondsgroenteteeltheeftmaareenbeperkte omvang.De belangrijkste gewassenwat betreft areaal zijnwinterpeen,kroten,preienkoolrapen (bijlage19).
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2.4.4 Fruit
Intabel 2.8staandeproduktieenomzetschattingen vande
belangrijkste BD-enEKO-fruitgewassenweergegevenvoor1988.

Tabel 2.8

Gewas

Schatting totale produktie (ton) en omzet (x f 1000,-)
van de belangrijkste
BD- en EKO-fruitgewassen in 1988
en het aandeel van de totale produktie en omzet in Nederland
Produktie

Omzet

Aandeelvandegangbare
produktie
in Z

omzet
inZ

BD

-appelen
-peren
- aardbeien

575
120
29

822
213
162

0,2
0,1
0,1

0,3
0,2
0,2

276
49

289
83

0,1
0,1

0,1
0,1

EKO

-appelen
-peren

Inbijlage 20en 21staandekengetallenvermeldwaaropbovenstaande schattingen zijngebaseerd.Appelen enperenzijnqua
omzet debelangrijkste fruitgewassen. Inbijlage 22staande
meest voorkomende appel-enperenrassen opBD/EKO-bedrijvenvermeld.Uit bijlage 21blijkt datgemiddelde kg-opbrengst perha
bijappelen zowelbijBD-alsEKO-fruitbedrijven50Zlagerligt
dandegemiddeldegerealiseerde opbrengst opgangbare fruitbedrijven.Ookbijperen ligtdeopbrengst 50Zlagerdanbijde
gangbare teelt.Degemiddelde prijsbijappelen ligt bijBD75Z
hoger enbijperen 100Zhogerdanbijdegangbare teelt.OpEKOfruitbedrijvenwordenechter slechtsprijzengerealiseerd diebij
appelen40Zenbijperen 30Zhoger liggendan indegangbare
teelt.
2.4.5 TotaleBD-enEKO-omzet
Infiguur 2.2staat detotaleomzetschattingvanzowelde
BD-alsdeEKO-sector endeprocentueleverdeling naarproduktgroepweergegeven (zievoorabsolute cijfersbijlage 23).Deze
schattingen zijngebaseerd opeenvermenigvuldiging vandeuitkomstenvandeenquêtemet eenophoogfactorgebaseerd oparealen
(totaal areaal/geënquêteerd areaal). Indezeberekening iserdus
vanuit gegaandatdegeënquêteerde bedrijven representatief zijn
voordegehelepopulatie (zieookparagraaf 2.2).Tevenswordt
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verondersteld datdenietmeegenomen produktietakken (glastuinbouwenkruidenteelt)eenrelatief gering areaal-enomzetaandeel
vertegenwoordigen.

Veehouderij (70,9)

Veehouderij (45,1%)
Totale BD-omzet in 1988
25,5miljoen gld.

Figuur 2.2

Totale EKO-omzet in 1988
18,2miljoen gld.

Omzet van BD- en EKO-produktie
verdeling
naar
produktletak

in 1988 en

procentuele

Uit figuur 2.2blijkt datdetotale bruto-omzet vandealternatieve sector in1988wordt geschat op44miljoengulden,
hetgeenneerkomt op0,14%vandetotaleNederlandse land-en
tuinbouwproduktie.Hetareaalaandeel ligtmet0,3%tweemaal zo
hoog (bijlage 23).Hetblijktdatgemetennaaromzetveehouderijprodukten (melk,zuivelenvlees)zowel indeBD-alsEKO-sector
hetgrootste aandeelvormen. IndeBD-sector isdeverhouding
tussen rauwemelk,verwerktemelkenvee (inclusief pluimvee)
respectievelijk 45%,30%en 25%.IndeEKO-sector liggendeze
percentagesop respectievelijk 39%,37%en24%vandetotaleomzetveehouderijProdukten.Het aandeelvandemelkveehouderijomzet
iseenderdedeelvanhet areaalaandeel inNederland, ditbetekentdatdeproduktiviteiterg laagis.
IndeBD-sector nemenvollegrondsgroenten eenbelangrijke
plaats inmet 30%vandetotaleBD-omzet. IndeEKO-sector zijn
vollegrondsgroenten echtervangeringebetekenis.
Akkerbouwprodukten nemen zowel indeBD-als indeEKO-sectorcirca 20%vandeomzetvoorhunrekening.De relatief lage
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omzetvanEKO-akkerbouwprodukten inverhouding tothet areaal is
teverklarendoorhet extensieve areaalgebruikvandeRIJF
(650haonderEKO-licentie).Fruit isinzoweldeBD-alsdeEKOsectorwat betreft omzet eenkleinegroep.
Eenconfrontatievandeomzetschattingen infiguur 2.2met
deoptellingenvandeomzetschattingen perprodukt inparagraaf
2.4.1 tot enmet 2.4.4 leertdatdeze laatstenhogeruitvallen
(maximaal 10Z).Dezeomzet schattingenperprodukt zijnechter
gebaseerd opeenklein aantalwaarnemingen engeëxtrapoleerd naar
het landelijkareaal.Detotale omzet endeonderverdeling per
produktietak isgebaseerd opwaarnemingen vanallegeënquêteerde
bedrijven isderhalvemeerbetrouwbaar.

2.5 Bedrijfseconomische beschouwing
2.5.1 Akkerbouwbedrijven
Infiguur 2.3 zijndeomzet eneenaantalkostenvanBD-akkerbouwbedrijvenperhectareweergegeven envergelekenmetgangbaregrotere akkerbouwbedrijven inhetCentraalKleigebied (absolutecijfers inbijlage 24).DeBD-bedrijvenwordenvergeleken
met dezegroep aangeziendegemiddelde bedrijfsgrootte inhet
CentraalKleigebied evengroot isalsbijdeBD-bedrijven.
Omze ./kosten
(Gld )
8000
7000
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5000
4000

-

3000 2000 1000 -

0

Omzet

Arbeid

BD-bedrijven

m

Bemesting

i

rv«y

GewasLoonwerk
bescherming
iGangbare bedrijven

Figuur 2.3

Omzet en een aantal kosten per ha van BD-akkerbouwbedrijven en gangbare akkerbouwbedrijven
in 1988
Bron: Prognose LEI-boekhouding 1988/89 (gangbare b e d r i j v e n ) .
29

Dearbeidskosten vanondernemer,gezinsleden,vasteenlosse
arbeidskrachten zijnberekend tegeneentariefvanƒ 28,39per
uur (volgensCAO-norm).Urenvanvrijwilligers zijnberekendà
ƒ 10,50peruur.
Uit figuur 2.3 blijktdatdegemiddelde omzet perhaopBDbedrijven lager isdandieopgangbare bedrijven.Opgewasniveau
werd echtervoordemeestegewasseneenhogere omzet opBD-bedrijvengevonden.Eenverklaring kanzijndatopBD-bedrijvenhet
aandeel hoog salderende gewassen aanzienlijk lager ligtdanop
gangbare bedrijven.Dearbeidskosten liggen 15ZhogerbijBD-bedrijvendanbijgangbare bedrijven.Wat betreft dearbeidkaneen
verklaring gevondenworden inhetgrotereaandeelgoedkoperearbeidvanvrijwilligers opBD-bedrijven.
De loonwerkkosten liggen ruimeenderde lagerenmest-en
gewasbeschermingskostenzijnvrijwel teverwaarlozen.Wanneer
wordt aangenomendatdekostenvanwerktuigen, zaaizaad/pootgoed,
grond engebouwen enoverigekostenopdebedrijven inbeide
groepennauwelijksverschillenkomthetnetto-bedrijfsresultaat
perhauit opƒ-380,-tegenƒ-960,-opgangbare bedrijven.De
arbeidsopbrengst perondernemer perhakomt opBD-akkerbouwbedrijvendanuit opƒ 1230,-enbijdegangbare bedrijvenop
ƒ 330,-.Eenvergelijking indeLEI-boekhoudingvangangbaremet

Omzet/kosten
(Gld.)
6000r
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1000

Omzet

Arbeid

V//A EKO-bedrijven

Figuur 2.4

Bemesting
|

GewasLoonwerk
bescherming

jGangbare bedrijven

Omzet en een aantal kosten per ha van EKO-akkerbouwbedrijven
en gangbare akkerbouwbedrijven
in 1988
Bron:Prognose 1988/89LEI-boekhouding (gangbare bedrijven).
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alternatieve akkerbouwbedrijven overeenaantaljaren leertdat
hetnetto-resultaat opalternatieve bedrijven lager is,maarde
arbeidsopbrengst vergelijkbaar.
Infiguur 2.4zijndeeconomische kengetallenvanEKO-bedrijvenvergelekenmetdievanakkerbouwbedrijvenmet eenvergelijkbare bedrijfsgrootte (absolute cijfers inbijlage25).
Degemiddelde omzet perha ligt bij EKO-akkerbouwbedrijven
25%lagerdanbijdegangbare bedrijven endearbeidskosten liggeneen 25Zhoger.De loonwerkkosten zijnopdeEKO-bedrijveneen
fractiehogerdanopdegangbarebedrijven.Ookhierzijnde
mest-engewasbeschermingskosten verwaarloosbaar invergelijking
met gangbare bedrijven.Eenschatting vanhetnetto-bedrijfsresultaat perhakomtvoordeEKO-bedrijvenuit opƒ-2730,-tegen
ƒ -1740,-opdegangbare bedrijven.Dearbeidsopbrengst perondernemerperhakomtbijEKO-bedrijvenuitopƒ-1090,-,bijde
gangbare bedrijvenopƒ 300,-.DeEKO-bedrijven lijkendusslechtere resultaten teboekendandeBD-akkerbouwbedrijven endevergelijkbaregangbare akkerbouwbedrijven.
2.5.2 Veehouderijbedrijven
Opdeveehouderijbedrijven isdeomzet perbedrijf tussenBD
enEKOgelijk.Wel isdoordekleinereoppervlaktevandeEKO-beOmzet/kosten
(Gld.)
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Figuur 2.5

Omzet en een aantal kosten per bedrijf
van BD-, EKOen gangbare veehouderijbedrijven
in 1988
Bron:Resultaten 1988/89LEI-boekhouding (gangbare bedrijven).
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drijvendeomzet perhagroter. Inparagraaf 2.4.2 bleekaldat
deEKO-bedrijven intensiever zijn.Ookhierblijkt dituithogere
arbeidskosten envoerkosten (figuur 2.5enbijlage26).
Ervanuitgaandedatdeoverigekostenvergelijkbaarzijn
komt het netto-bedrijfsresultaat bijBD-bedrijvenuitop
ƒ -147.500,-,bijEKO-bedrijven opƒ-68.800,-.Degangbarebedrijvenbehalen eennetto-bedrijfsresultaatvanƒ-32.900,-.De
arbeidsopbrengst komtopBD-bedrijvenuitopƒ-45.000,-,bij
EKO-bedrijven opƒ 22.500,-enopgangbare bedrijvenop
ƒ 42.150,-.DeBD-bedrijven behalendusaanzienlijk slechtereresultatendandeEKO-bedrijven.Debedrijfsresultatenvanzowelde
BD-alsdeEKO-bedrijven liggenlagerdanbijdegangbareveehouderijbedrijven.
2.5.3 Vollegrondsgroentebedrijven
Infiguur 2.6 staanperhectaredegemiddelde omzet eneen
aantalkostenpostenweergegevenvoorBD-,EKO-engangbarevollegrondsgroentebedrijven (absolute cijfers inbijlage 27).Degangbarebedrijven indeLEIboekhouding hebbengemiddeld eenveel
groter beteeld areaal (9,25hategen5,8habijBD-bedrijven

Omzet/kosten
(Gld.)
32000

Omzet

Arbeid

BD-bedrijven

Figuur 2.6

Bemesting

Gewasbemesting

E22EK0bedrijven

Loonwerk
|Gangbare
bedrijven

Omzet en een aantal kosten per hectare van BD-, EKOen gangbare vollegrondsgroentebedrijven
in 1988
Bron:Resultaten 1987/88enprognose 1988/89LEI-boekhouding
(gangbare bedrijven).
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en3,5habijEKO-bedrijven)zodatalleeneenvergelijking per
oppervlakte-eenheid zinvol is.Deberekende arbeidskosten zijn
gebaseerd opdegemiddeldeuurkosten inseizoen 1987/88volgens
CAO-norm. Omzet enarbeidskosten zijngebaseerd opderamingen
voorhet seizoen 1988/89.Deoverigekosten zijnvoorditjaar
nogniet bekend enhiervoorzijnde 1987/88cijfersgenomen.Aangeziendezekostenpostenveelminderseizoensgevoelig zijnals
omzet enarbeid iseenvergelijking mogelijk.
Uit figuur 2.6blijktdatdegemiddelde omzet perhaopBDbedrijven 15%enopEKO-bedrijven 20Zlager ligtdanbijgangbare
bedrijven.Dearbeidskosten liggenopBD-bedrijven 45%hogeren
bijEKO-bedrijvenmaar liefst 110Xhoger.Dekostenvooronkruidbestrijding engewasbescherming zijn invergelijking met gangbare
bedrijvenverwaarloosbaar,terwijldebemestingskosteneen45%
lager liggen.Deaanzienlijk lagereomzet enhogere arbeidskosten
perhadieresulterenwegennietoptegendekosten besparingen
opbemesting engewasbescherming. Alswordt aangenomen datde
overigekostenposten nietveruiteenlopen tussendeverschillende
bedrijfstypenkomthetnettobedrijfsresultaatperhabijBD-bedrijvenuit opcircaƒ-18.000,-enEKO-bedrijven opƒ-28.500,-.
Bijgangbare bedrijven ligtderamingvoor 1988opƒ-8000,-per
ha.Wanneerdearbeidsopbrengst perondernemer perhawordtbekeken zijndeverschillen kleinergeziendegrotere arbeidsinzet op
deBD-enEKO-bedrijven.VoorBD-bedrijven bedraagtdeze
ƒ -5000,-/ha,voorEKO-bedrijven ƒ-10.500,-/haenvoorgangbare
bedrijvenƒ+1750,-/ha.
Bijdezevergelijkingmoetwordenbedachtdatdeafzetkosten
bijdegangbare bedrijven niet enbijBD-enEKO-bedrijvenwelin
deomzet isverrekend.Eeneenmalig onderzoek opBD-vollegrondsgroentebedrijven in1979geeft soortgelijkeuitkomsten invergelijkingmet gangbare bedrijven.
2.5.4 Fruitteeltbedrijven
Deuitgangspuntenvoordeberekeningen bijfruitteeltbedrijvenzijn identiekaandiebijvollegrondsgroentebedrijven. Infiguur 2.7 staande resultatenweergegeven (absolute cijfersin
bijlage28).
Degemiddelde omzet perha ligt opBD-fruitbedrijven40%en
opEKO-fruitbedrijven20%lagerdanbijgangbare fruitteeltbedrijven.Dearbeidskosten liggen respectievelijk 75%en 100%hogerdanbijgangbare fruitteeltbedrijven.Lagerekostenworden
gerealiseerd bijbemesting (respectievelijk -50%en-75%)engewasbescherming/onkruidbestrijding (-70% inbeidegevallen).Wanneerwordt aangenomen datdeanderekostenposten geengroteverschillenvertonen tussenBD,EKOengangbaarkomt hetnetto-bedrijfsresultaat opBD-bedrijvenuitopƒ-20.400,-enbijEKO-bedrijven opƒ-19.000,-perha.Bijgangbarefruitteeltbedrijven
lagde schatting voor 1988opƒ-6700,-perha.Dearbeidsopbrengst perondernemerperhakomtuit op respectievelijk
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Figuur 2.7

Omzet en een aantal kosten per hectare van BD-, EKOen gangbare fruitteelt
bedrijven
in 1988
Bron:Resultaten 1987/88enprognose 1988/89LEI-boekhouding
(gangbare bedrijven).

ƒ -9700,-enƒ-5700,-perha.Bijdegangbare bedrijvenwordt
ditvoor 1988geschat opƒ-430,-perha.Deopmerking overde
afzetkostenbijdevollegrondsgroentebedrijven isookhiervan
toepassing.
2.5.5 Beoordeling bedrijfsresultatendoorondernemers
Gevraagd werd ofhet bedrijf voldoendewinst opleverde omde
noodzakelijke vervangingsinvesteringen tedoen. Inbijlage 29
staande resultatenweergegeven.VandeBD-alsEKO-ondernemers
vindt 50%debedrijfsresultatenvoldoende omdenodigevervangingsinvesteringen tedoen; 14%vindt zematig encirca 30%onvoldoende.Tussendebedrijfstypenzijnechterdeverschillen
groot.Opakkerbouw-enveehouderijbedrijvenvindt 70%vandeondernemersdebedrijfsresultatenvoldoende voordenodigevervangingsinvesteringen (metuitzondering vanEKO-akkerbouwers).Op
vollegrondsgroente- enfruitteeltbedrijvenwordt inveelgrotere
aantallen het bedrijfsresultaat onvoldoende gevonden.Dehelft
vandeBD-fruittelersendeEKO-vollegrondsgroentetuindersvinden
het bedrijfsresultaat onvoldoende omvoorhet plegenvanver-
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vangingsinvesteringen. Dezeresultaten stemmen ingrote lijnen
overeenmetdegevonden bedrijfseconomischekengetallen inde
voorgaande paragrafen.

2.6 Afzetstructuur
Intabel 2.9 isdeafzetvandeverschillendeproduktgroepen
naarverschillende typenafnemersweergegeven.

Tabel 2. 9 Atzet van verschillende produktgroepen naar type afnemer In procenten van de totale waarde in 1988 (horizontaal
gepercenteerd)
Produktgroep

Huisverkoop

Akkerbouw
Vollegrondsgroenten
Fruit
Melk
Vee
Overig onverwerkt
Verwerkt aardappels,
groentenen
fruit
Zuivel
Overigverwerkt

1

1

15

0

54

20

9

7
10
1
4

3
3
0
4

0
0
0
0

0
0
0
41

80
83
3
39

2
4
94
0

8
0
2
12

12

3

0

0

49

1

35

12
14

4
14

0
0

0
0

67
67

0
0

5
5

100

0

0

0

0

0

0

DeMoletail- naar
list

Slach- Grootterij handel

Verw. Overig
industrie

Het blijkt dat alleprodukten (uitgezonderd melk)voorhet
grootste gedeelteviadegroothandel (inclusief deverdeelcentra)
wordenafgezet.Deverwerkende industrie isbelangrijkvoormelk
enakkerbouwprodukten. Huisverkoop speelt eenrol bijzowelvers
alsverwerktegroentenenfruit enbij zuivelprodukten.

2.7 Investeringen
Intabel 2.10staatweergevenwelkebedrijvendeafgelopen
tweejaar investeringenhebbengepleegd enhoegroothetgemiddeldgeïnvesteerde bedragis.
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Tabel 2.10

Gemiddeld geïnvesteerd bedrag (f) In 1988 en 1989 bij
BD- en EKO-bedrijven en het percentage van het totaal
aantal bedrijven dat in die periode heeft
geïnvesteerd

Bedrijfstype

BD
bedrag

Akkerbouwbedrijven
Veehouderijbedrijven
Vollegrondsgroentebedrijven
Fruitteeltbedrijven

EKO

X bedrijven

bedrag

%bedrijven

180000
200000

38
61

300000
70000

33
33

65000
100000

39
21

60000
30000

22
33

Met nameopeengroot aantalBD-veehouderijbedrijven isgemiddeld eengroot bedrag geïnvesteerd.OokopBD-enEKO-akkerbouwbedrijvenwerden relatief grotebedragengeïnvesteerd, echter
slechtsop 1/3vandebedrijven.Depercentagesenmetnamede
bedragen liggenbijvollegrondsgroente- enfruitbedrijvenaanzienlijklager.
Inbijlage30ishetaantalbedrijvenweergegevendatop
korte termijnconcrete investeringsplannen hebbenenhetermee
gemoeide bedrag.
Hieruitvalt optemakendatglobaaldehelftvanhetaantal
bedrijven concrete investeringsplannen heeft.Opvallend zijnde
hogegeplande investeringen bijvollegrondsgroentebedrijven in
verhouding met de lage investeringendeafgelopen tweejaar.Met
uitzondering vanBD-veehouderijbedrijvenzijnzeerweinig uitbreidingsinvesteringen ingrond gepland.Erzijnvooral concrete
uitbreidingsinvesteringen inbedrijfsuitrustingengebouwenvoorzien.

2.8 Probleeminventarisatie encontrole
Gevraagd naardedriebelangrijkste problemenwaarmeemente
makenkreegmet eenBD-ofEKO-bedrijfsvoering antwoordde 75%van
deBD-ondernemers en60%vandeEKO-ondernemersgeenproblemente
kunnennoemen.Bijdeoverige ondernemerswerd hetmeest frequent
genoemd:
teeltproblemen (ziekten,plagen,onkruiden);
lagefysieke enfinanciële opbrengsten;
afzetvereistmeer inspanningdan indegangbaresector.
Intabel 2.11 staande resultatenvermeld vandekeuringsfrequentievoordegehanteerdekeurmerkenbijBD-enEKO-bedrijven.
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Tabel 2.11

Percentage van totaal aantal bedrijven naar keuringsfrequentie in 1988 in het kader van het gehanteerde
BD/EKO-keurmerk

Aantalkeuringen
0
1
2
3
4
Onbekend
Totaal

BD

EKO

24
46
21
6
2
1

13
57
25
5
0
0

100

100

Bij 24%vandeBD-bedrijvenen13%vandeEKO-bedrijvenis
geenofficiële controlegeweest in1988.Gevraagd naarmogelijke
verbeteringenvandecontrole antwoordde 26%vandeBD-ondernemersen13%vandeEKO-ondernemersdaterfrequentergecontroleerdzoumoetworden.Inbeidegroepenvindt circa 10%datdiepgaandergecontroleerd moetwordeneneenandere 10%vindtdathet
keurmerkvoorhetgrootstedeeleenvertrouwenskwestie blijftwat
niet dooreenintensievereoffrequentere controlekanworden
verbeterd.
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3. Distributie in Nederland

3.1 Distributiestructuur
ZowelBDalsEKOkenneneenvrijwel geslotenproduktie-,
verwerkings-endistributiecircuitvanboertot enmetwinkel.
Beide organisaties kennen zogenaamdeverdeelcentra, dieeen
groothandelsfunctie vervullen tussenboerenwinkels.Dezeverdeelcentra zijnregionaalverspreid.Deafgelopenvijftienjaar
zijnerveelverdeelcentra ontstaanenookweerverdwenen.Uit
gegevensvan 1983blijkt datBD-telersaanvierBD-verdeelcentra
leverden. Intotaalwarenerachtecologischeverdeelcentra,verspreid overhethele land (Wierenga, 1983). In 1989zijnergeen
aparte ecologischeverdeelcentrameer,erzijntweegroteverdelersdie zowelBD-alsEKO-produktenverdelen ener isnogéén
biologisch-dynamisch verdeelcentrum. Twee ervanhebbenmeerdere
vestigingen. InZuid-Nederland isergeen verdeelcentrum.
Vanuit dezeverdeelcentra wordendewinkels bevoorraad.Geleverdwordt aanruim400winkelsvanalternatievevoedingsmiddelen (inhetvervolg natuurvoedingswinkels genoemd),aannatuurvoedingsrestaurants en-instellingen ensindskort aandegangbaresupermarkt.Ookeenaantalgerenommeerde gangbare restaurants
zijngeïnteresseerd inBD-produkten.Hiernaast im-enexporteren
deverdeelcentra.Ecologische produktenwordenniet,BD-produkten
welaan reformwinkelsgeleverd.VeelnatuurvoedingswinkelsverkopenzowelBD-alsEKO-produkten. Inhetvervolgwordt niet ingegaanopreformzaken omdat reformproduktenbuitenhet bestekvan
dit onderzoekvallen.Reform iseenvoedingsgewoonte onafhankelijkvandeherkomst vanhetprodukt,terwijlBDenEKOafhankelijkzijnvandeproduktiewijze.Het isniet altijdmogelijkeen
scheiding aantebrengen tussenBD/EKO-enreformprodukten.In
hetvervolg zalhet aangegevenwordenalsniet alleenvanBD/EKO
sprake ismaarookvan reformprodukten.
Defiguur inbijlage33geeftdedistributiestructuur aan
van natuurvoedingsartikelen.
Erzijn35groothandelarenwaarvandrieverdeelcentrametin
totaal zesvestigingen, die integenstelling totdeoverigeop
coöperatieve basiswerken. Intabel 3.1 en inhetvolgendeworden
beide alsgroothandel behandeld.
De regionaleverdeling vandeEKO-enBD-groothandels,verwerkers enwinkelswordt inhet overzicht inbijlage 34gegeven.
Dehorecaomvat ookcongrescentra endergelijke.Demaaltijden
die inde restaurantsencongrescentra geserveerd wordenzijn
voorminstens 70%BD,EKOofbiologisch,echternooitvoor100%.
Hetvolgende overzicht geeft deaantallen bedrijven enhet
aantal bezochtebedrijven.Alleendeproduktgroepen aardappelen,
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groente enfruit (agf), zuivel,vlees,granenenbrood zijnnader
beschouwd.

Tabel 3.1

Aantallen
bedrijven

BD- en EKO-bedrijven

en het aantal

Bedrijven

BD

EKO

Totaal

Groothandelaren a)
w.v.versverdelers
droog
Aardappels,groenten
enfruitverwerkers
Zuivelverwerkers
Slagerijen
Bakkerijen
Granen,meelverwerkers
Overige c)

10
8
2

25
11
14

35
19
16

4
3

2
5
1
8
10
21

5
7
2
16
11
25

2
1

Totaal

29

72

101

3
2
1 b)
8
1
4

WaarWaarvan zo-•van
wel BD ook
als
gangEKO
baar

bezochte

Bezochte bedr ijven

3

8
3
5
1
4
2
1
1

2

2
2

17

Winkels enhoreca:
Horeca/instellingen d)
Natuurvoedings-e)
winkels,waarvannatuurvoeding annex
reform

66
428
122

a)VandeEKO-groothandels:5aardappel-; 2aardappels,groenten
enfruit;4aardappels,groenten, fruit enzuivel; 12groothandels indroogwaren; 1kaas;BD-groothandels: 1aardappel-;3aardappels,groentenenfruit;4aardappels,groenten, fruitenzuivel; 2groothandels indroogwaren; b)Franchiseketenmet 15filialen;c)Onderandere tofu-,mosterd-,veevoerfabrikanten; d)
IrisNatuurvoedingsgids 1989.Dezegelegenheden zijnvooreenbepaald ZBDofecologisch; e)SKAL-enVNR-lijsten september 1989,
inclusiefnatuurvoedingssupermarkten.
Bron:Overzicht van licentiehoudersvanhetEKO-produktmerk
(NVEL)op1-9-1989enlijstvanbijdeBD-vereniging aangeslotengroothandelaren enverwerkers, 1989,SKAL-overzicht,
VNR-overzicht, 1989.
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3.2 Handel
3.2.1 Binnenlandsehandel
Devolgende functieswordenvervuld doordegroothandels:
verzamelen,verpakken (geheelofgedeeltelijk),sorteren, im-en
exporteren,verkleinen,transporteren, opslag,verkoop,voorlichting geven.Somswordt ookgereëxporteerd.Eénbedrijf isalleen
(re)exporteur.Bijdegroothandelarendieookverwerken isverwerkenaltijdhoofdaktiviteit.
Inhetgesloten circuitvanproduktie,verwerking, handelen
distributievindtverdeling plaatsviaverdeelcentra. Dezezijn
teonderscheiden indroogverdelers enversverdelers.Hethandelskanaal iskort enkentoverhetalgemeenvoorgroentenenfruit
geenveilingsysteem. Er issinds 1980eenveiling inUithuizen,
Groningen dienaast degangbare groente enfruit ookbiologische
groente enfruitveilt.Momenteel bekijkt deveiling Bredaofhet
mogelijk isin1990ecologische produkten teveilen.VeilingWFO
heeft contactenmet telersvanbiologischdynamischgeteeldeprodukten.Overschottenwordennaardeveiling gebracht enookwanneerdeveilingprijshoger isdandeprijsvandeversverdelers,
wordengroenten enfruit naardeveiling gebracht.Eenrechtstreekskanaalafproducent isdeboerderijverkoop endeboerenmarkt,dit iseenwarenmarkt vooralternatieve produkten.Het
blijkt datdeverdeelcentra hungroentenenfruit betrekkenvan
boerenentuindersuithethele land. Inbijlage36 ishetaantal leverancierspergroothandel enderegio'svanherkomstweergegeven.Het aantal leveranciersbedraagt pergroothandel vaak
enkele tientallen.Leveranciers komenvaakuithethele land.Van
deEKO-produktlicentiehouders (groothandelaren enverwerkersdie
hetEKO-produktmerkmogenvoeren)zijnereenaantal zonderleverendeproduktiebedrijven, 17hebben leveranciers,variërend in
aantalvan 1tot 18,gemiddeld vijf leveranciers.Degroothandels
hebbengemiddeld zesleverendeproduktiebedrijven. Deze leverancierskomenuithethele landen inviergevallenuithetbuitenland (BRD,BelgiëenFrankrijk).Dezetoeleverende bedrijven zijn
produktiebedrijven die inopdracht vande groothandel/verwerker
produceren.Vaakzijnhetgangbare bedrijven (NVEL, 1989).
De regionaleverdeling vandeproduktiebedrijven, verwerkers
engroothandelswordt indebijlage 37gegeven. Groothandelaren
zeidenniet regionaal gespecialiseerd tezijn.Dit blijkt ookuit
detabel inbijlage 37.Inhetnoorden zijnnaarverhoudingmindergroothandels danproduktiebedrijven, inhet oostendaarentegenmeer.Erzijnverhoudingsgewijsmeerproduktiebedrijven dan
verwerkers inhetwesten, inhet zuidenjuistminder.
Deaanvoervangroenten enfruit looptniet altijd indepas
metdevraag.Tekortenwordendoorversverdelersondervangendoor
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naast eenhardekernvantelerseenaantal incidenteel leverende
telers inteschakelen ofversverdelersuit andere regio'stelaten leveren.Ookwordt geïmporteerd omaandevraag tekunnen
voldoen.Off-seasonProduktenenexotenwordentotnutoevooral
geïmporteerd, het isineendeelvandeBD-wereld devraagof
glasteelt gestimuleerd moetworden.Eénvandeverwerkersvangt
tekorten opdooromschakeling opandereprodukten.Zelfs inde
zuivel zijnerinbepaaldemaanden tekorten.Consumptiemelk
krijgt danvoorrang bovenkaasproduktie.Eengraantekort iser
vlakvoordeoogst.Tekorten binnenhetjaarkomenvoorbijvroegekomkommers, tomaten,paprika's,sla,appelsvoorappelmoes,
witlof,zuivel,granenenbrood,aardbeien,kaas,peulvruchtenen
rundveevlees.
30%vandeboerenhebbenvanminstens éénprodukt eenoverschot.Demeestgenoemdeprodukten zijngroente,vee/vlees,fruit,
kaasenmelk.Oorzakenvooroverschotten zijnvooral eentegroot
aanbod/te kleinevraag enhetontbrekenvaneenBD/EKOafzetkanaal.Oplossingendiedeboerennoemen zijnde composthoop/onderploegen,afzetten aanconventionele afnemersennaardeveiling
brengen.Ookdegroothandels enverwerkershebbenmet overschottentekampen. Bijaardappels,groenten enfruitwordt omdeze
redengeëxporteerd, eendeel gaatnaarverwerkers,meestal zijn
datBD-ofEKO-bedrijven.Eenenkelekeerwordt ookgepoogd
nieuweprodukten teontwikkelen. Indezuivelgaat eenoverschot,
dat indezomermaanden ontstaat,naarhetgangbare circuitof
naareenverwerker.Overschotten komenvoorbijpeen,kool,rode
biet,uien,melkengranen.
Transport vindt veelalplaatsmet eigenvervoer.Aardappels,
groenten enfruitwordt dagelijksgeleverd aandedetailhandel,
drogeproduktenwordenéénàtweemaalperweekgeleverd. Somsis
de leverfrequentieafhankelijkvandebestelgrootte, bijvoorbeeld
bijeenbestelgrootte vanƒ 1000,-wordt driemaal perweekgeleverd.Deplanning vanhet transport ishandmatig, drie bedrijven
pasten eencomputerprogramma toe.Zoalsuit bijlage 37blijkt,is
ergeen regionale specialisatie, behalve bijdeversverdelersdie
wel elkbetrekkenvantelersuithuneigen regio.Erwordendus
grote afstanden afgelegd, eenversverdeler reed 500.000kmper
jaar binnenNederland. Vananderen isditniet precies bekend,
maargeziendebedragendieperjaarbesteedworden aantransport
(zie3.6)kanafgeleid wordendat ergrote afstanden afgelegd
worden.
Contractteelt iseenalgemeenvoorkomend gebruik.Uithet
onderzoek bijproducenten bleek39%vanderespondentenvoorakkerbouwprodukten deafzetvastgelegd tehebben,ditheeft betrekking op57%vanhetBD/EKO-areaalakkerbouw.Bijdevollegrondstuinbouwwasdit 36% (80%vanhet areaalBD/EKOtuinbouw)enbij
fruit 12%(78%vanhetare.aalBD/EKO fruit).Onderstaande tabel
geeft aanopwelkewijzedeafzetdaarbij isvastgelegd.
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Tabel 3.2

Procentuele verdeling van de overeenkomst en naar type
in geval van een schriftelijk
contract

Overeenkomst
Teeltafspraak
Contract
Teeltafspraak incontractvastgelegd
Contractmet coöperatie
Teeltafspraakmet
coöperatie

Akkerbouwprod. Tuinbouwprod.

Fruit

55
16

84
5

81
5

6
14

8

14

3

Vooral bijdeafzetvantuinbouwproduktenenfruit zijn
overeenkomsten gemaakt ineenteeltafspraak.Bijdeakkerbouwprodukten isvakerdeafzet contractueelgeregeld danbijtuinbouwprodukten fruit.Uit gesprekkenmetdegroothandels (versen
droog)bleeker injuridische zinniet altijd sprake tezijnvan
contracten.Wat deeeneencontract noemt,noemt deanderafsprakenofeen "gentlemen's agreement".Erstaatniet altijd ietsop
papier.Alserafspraken zijnofeencontract, betreftditveelal
dete leverenhoeveelheid,minimale kwaliteitseisen enlevertijdstip.Soms isersprakevangegarandeerde afname enprijsafspraken.
3.2.2 Grensoverschrijdende handel
Deafgelopenjaren isde in-enuitvoervannatuurvoedingsprodukten sneltoegenomen.Nederland gaat zichprofileren alsinternationaal handelscentrum voordezeprodukten.Onder anderemet
behulpvan importenuit Israël ishet assortiment verrijktmet
primeurgroenten, druivenencitrus.Uit Frankrijk endeVSwordt
veelgraangeïmporteerd. Deexportenvangroenten enfruit bedragenongeveer 40%vandebinnenlandse produktieengaanvooral
naarDuitsland,Engeland enScandinavië (Rabobank, 1989).
Belangrijkste produktenen landenvanherkomst bij import
zijn inbijlage 38weergegeven.Het betreftvooral granenuit
Frankrijk endeVSenfruit engroentenuit landen rond deMiddellandseZee.
Deexactehoeveelheden diegeïmporteerd worden zijnnietbekend.Deverwerkersengroothandels inaardappels,groentenen
fruit importeren 10-402vandeaardappels,groentenenfruit.
Produktenvangroothandels indroogwaren zijnvaakvoor90%uit
het buitenland afkomstig, het betreft onderandere graanprodukten
enrijst uit Frankrijk enBelgië.
Een zuivelverwerker importeert uitBRD89%vandemelk.
De reexport betreft het importeren endirectweer exporteren
vanprodukten.Ditvindtmet namebijgroente enfruitplaats.
Reexport isvanondergeschikt belang.
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Debelangrijkste exportproduktenzijngroenten, fruiten
zuivelprodukten. Inde zomerexporteert Nederland tomaten,komkommers, bladgroenten; indewinter langhoudbare groentenals
kool,uienenwortelen.Belangrijkste landen zijn:BRD,VK,Denemarken,andere Scandinavische landen,België,Frankrijk,OostenrijkenZwitserland.Debelangrijkste zuivelprodukten zijnkwark,
Goudsekaas,yoghurt, boterengepasteuriseerdemelknaarBRD,
VK,België,Denemarken endeandere Scandinavische landen.Debelangrijkste bewerkteProduktenzijngroente-enfruitbewerkingen,
graanprodukten endiverseandere.Zegaanvooral naardeEGen
naarZwitserland enOostenrijk (Peter&Ghesquiere, 1987/1988).
Inbijlage 39wordt eenuitgebreide tabelgegevenvandeexport
vanverschillende produkten,hoeveelheden,waardeenlandenvan
bestemming.
In1986wordtdeexportwaardevangroenteenfruitgeschat
opƒ8miljoen (Peter&Ghesquire, 1987/1988).Er iseenexportomzetgroeiperjaarvan30Z,ditgeeft in1988 13miljoen exportomzet.Opgrond vanderesultatenuithet onderzoek isereen
schatting gemaakt vandetotalewaardevandeexportvanalternatieveprodukten.Dezeschatting isaandehogekant,omdatde
grotere exporterende bedrijvengeïnterviewd zijn (zievoordeberekening bijlage39).

Tabel 3.4

Geschatte waarde (z 1000 gld) van de export van BD/
EKO a) aardappels, groenten, fruit zuivel en droogwaren en aandeel in de totale uitvoer van aardappels,
groenten, fruit, zuivel en droogwaren

Produktgroep
Agf
Zuivel
Vlees
Granen
Overige
Totaal

Waarde

Totalewaarde b) Zaandeel

12.500-13.000
3.400-4.300
600- 700
5.000-25.000 c)
21.500-43.000

7.729.000
8.346.000
11.116.000
2.669.000
6.128.000d)
35.988.000

0,16-0,17
0,04-0,05
0,02-0,03
0,08-0,4
0,06-0,12

a)Metuitzondering van "Overige",hierinzittenookreformprodukten; b)Toelichting produktgroepen ziebijlage 39;c)Kruidenierswaren,dranken,kruiden,koffie thee,verwerkte graanprodukten;d)Koffie,thee,cacao,diversen,dranken,alcohol.
Bron:MaandstatistiekBuitenlandse handel,CBS88/12.

Uit detabel blijktdathetaandeelvanalternatieve produkten indetotale export zeerklein is(0,06-0,12Z).
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3.3

Produktenpakket

3.3.1 Alternatieve produkten
Voedingsmiddelenwordenalternatief genoemd alszehetzij
doormiddelvanalternatieve landbouwmethoden, hetzijmetalternatieveverwerkingsmethoden ofviabeidemethodenwordengeproduceerd.Onderalternatieveverwerkingwordtverstaan:toepassing
vanverwerkings-enbewaringsmethoden oftechnologieën diezomin
mogelijk afbreukdoenaandeoorspronkelijketoestand vanhet
produkt enwaarbij geensynthetisch-chemische toevoegingenworden
gebruikt (OudeOphuis, 1986). Indithoofdstuk isalleensprake
vanalternatieve produkten,met namevanbiologischedynamische
produkten enecologische produkten.
3.3.2 Keurmerken
Produktenvanbiologisch-dynamische enecologische herkomst
moeten eenaanduiding alszodanighebben,zodat deconsument kan
ziendathijtemakenheeftmetdezevoedingsmiddelen.EKOenBD
hebbenhuneigenmerken (zieparagraaf2.1).
3.3.3 Controle
BDenEKOhebbenhuneigenkeuringsinstanties. Sindseind
1987 isereenoverkoepelend orgaan:deStichting Alternatief
Voortgebrachte Landbouwprodukten (SKAL).
Er isééntottweemaalperjaareenadministratieve controleencontrolevandevoorraad.Degoederenstroomwordt inz'n
geheelgevolgd.Doorhetkleine aantal controleurskunnenniet
alleproducenten frequentworden gecontroleerd.
Behalvedeeigencontroles staandeprodukten ookondercontrolevandeKeuringsdienst vanWaren,KCB,COZetc.
3.3.4 Assortiment
Detabel inbijlage40geeftdeverdelingvanhetassortiment vangroothandels enverwerkers aanoverbiologisch-dynamische,ecologische, biologischengangbareprodukten.
Groothandels handelenveelal inzowelBD-alsEKO-produkten
engangbare organisaties nemendezeprodukten erbij,alsaanvullingophet assortiment.
Degroothandels zijnduidelijkgespecialiseerd invers-of
indroogwaren.Tweeversverdelers inzowelaardappels,groenten,
fruit alszuivelgavenaanoverspecialisatie inaardappels,
groenten, fruit ofzuivel tedenken.AfzetvanEKO-vleesbevindt
zichnog ineenbeginfase.
Assortimenten indewinkel zijnde laatstejaren brederen
ookdiepergeworden.Naast bedrijfseconomischeoverwegingen
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speelt ookde ideologische achtergrond eenrolbijdebeslissing
omartikelen aldanniet inhet assortiment optenemen. Intabel
3.5 isvoor zevenartikelgroepen aangegeven bijwelkpercentage
vandewinkelsdeze in1984inhet assortiment voorkwamen,hoede
situatie in1987 is,enhoedeze in1990naarverwachting zal
zijn.
Vooralle beschouwde artikelgroepen geldt eentoegenomenpenetratie indeassortimenten indeperiode 1984-1987.Ka 1987
vindt bijdenatuurvoedings-/reformzakengeenverdereverbreding
vanhet assortiment meerplaats.

Tabel 3.5

Assortimentsontwikkeling

Omschrijving

1984-1987-1990

Natuurvoedingswinkel
198419871990

Aardappels,groentenen
fruit
Droogwaren
Brood
Broodbeleg
Banket/koek/snacks
Sappen
Zuivelprodukten

75
86
84
86
75
86
86

90
100
98
100
97
100
100

Natuurvoedings-/
reformzaken
198419871990

88
98
98
99
97
99
99

66
85
83
85
76
85
83

76
100
100
98
90
98
98

71
90
88
90
83
90
90

Bron:VandeValkenVanderWeele,1987.

Tabel 3.6

Grenzen waarbinnen het aandeel dat de diverse
artikelgroepen in de omzet hebben zich bewegen (%van de totale omzet) bij diverse
afzetkanalen

Artikelgroep

Verswaren
Droogwaren (biologisch)
Droogwaren (niet-biologisch)

Natuurvoedingswinkels

Natuurvoedings-/
reformzaken

26-55

6-30

16-40
0-20

16-30
0-10

Bron:VandeValkenVanderWeele,1987.

Erzijnnatuurvoedingssupermarkten met eenduidelijkgroter
aandeelverswaren (69-732)dandenatuurvoedingswinkels.
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3.3.5 Verpakking
SKÂLstelt eenaantalalgemene richtlijnen tenaanzienvan
verpakking:deverpakkingmoetvoorzienzijnvanhetKeur,verwisselingmet niet SKALProduktenmoet uitgesloten zijn,losse
verkoopmag alleendirectvanuit deorigineleverpakking.Artikelenperstukverkochtmoetenvoorzien zijnvanstickeroflabel
ofstempel.Melkflessendienenvoorzien tezijnvaneenhalskraag. Inhet algemeenwordenvooraardappels,groenten,fruit,
granendegangbareverpakkingen toegestaan.Voor zuivel,verwerktegroenten enfruit enhoningwordt alleenglasgebruikt.
Bijverpakkingenmoet eenonderscheid gemaaktwordentussen
groothandels-endetailshandelsverpakking. Demeeste groothandels
verpakken hunproduktengeheelofgedeeltelijk zelf.Demeest
voorkomendeverpakkingen zijnpapier (aardappels,groenten,
fruit,verwerkte produkten,vlees,brood)englas (zuivel,dranken,verwerkte produkten).
3.3.6 Aanduidingen
Nauwgerelateerd aandeverpakking zijndeaanduidingendat
het eenBD-ofEKO-produkt betreft.BDhanteert hetkeurmerkDemeter enBiodyn,deSEChetkeurmerkEKO.Wordt ooknogverwezen
naarde richtlijnen ofcontrolesvande SKAL,danmoetendeproduktenvoorzien zijnvanhet doordeSKALwettig gedeponeerde
keurSKALCONTROLE.Aardappels,groenten enfruitmoetenopeen
kistkaartje ofetiket naamenaansluitnummer vandeteler c.q.
importeurvermelden naast debovengenoemde keuren.Bijdirecte
distributiemoet deverpakkingsdatumwordenvermeld. Inandere
gevallen deverzenddatum. Uiteraard moet dekistkaart ookdewettelijkvereiste informatiegeven.
BD/EKO-produkten bevattenoverhet algemeenveelmeerProduktinformatiedangangbare produkten.

3.4 Afzetpatroon
Volgensdevoedingsraad zoudebinnenlandse afzetvanaf 1984
Zijngaanstabiliseren.Degeconstateerde grotereproduktieheeft
met namedeexport doentoenemen (Voedingsraad, 1988).Uit eigen
bevinding blijktdathet aantalafzetpuntennagenoeg gelijkis
gebleven,maardatdeomzet perafzetpunt istoegenomen.
Hetmerendeelvandeafzetvindt inhetbinnenlandplaats.
Het aandeel dat inNederland afgezetwordt,varieert inhetalgemeenvan 60-100Z.Vandeverseproduktenwordenvleesenzuivel
praktischvoor 100%inNederland aangeboden. Inbijlage41 isde
binnenlandse afzetvandegeïnterviewde bedrijven inhoeveelheden
enwaardengegeven.
Achtereenvolgens wordendeafzetmogelijkheden inhetbinnenland behandeld.
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3.4.1 Groothande1s
Deaardappelgroothandel zeteenderdevande binnenlandse
afzet afaandeaardappelverwerkende industrie.Bijdeversverdelersvindt ervaakafzet plaatsaanmeerdere groothandelaren
(2-8). Inde zuivelsectorgeldtditook,hierbijwordt 60%vande
binnenlandse omzetgerealiseerd met afzet naargroothandelaren.
3.4.2 Verwerkers
Het normaleafzetkanaal voordeverwerkende industrie inde
BD-enEKO-sector islevering aangroothandels.Onderlinge leveringentussenverwerkerskomen indezuivel enbijaardappels,
groenten enfruitvoor.
3.4.3 Natuurvoedingswinkels
Zowelvers-alsdroogverdelers zettenafaannatuurvoedingswinkels inhethele land.Ookbakkerijenverkopen aandezewinkels.De slagerij zetafaandeeigenfilialen (15)engevacumeerdvleesaancirca 100natuurvoedingswinkels.Eenzuivelverwerker behaalt eenderdevanz'nomzet inNederland vianatuurvoedingswinkels.
3.4.4 Supermarkten
Deaardappelgroothandel zeteenderdevanz'n binnenlandse
afzet afvia supermarkten,metdeEKO-enBD-verenigingen isnamelijkafgesprokendathijalleen inhetgangbare kanaal afzet.
Bijdeversverdelers zienweookafzet aandeTorro.Indetoekomst komenookandere grootwinkelbedrijven inhetgezicht.De
zuivelverwerking zet rond 30%vandeomzet afaandesupermarkt.
Eendroogverdeler annexverwerker zei1,5-2Zaandesupermarktaf
tezetten.
Erwordtdusdooreenaantal bedrijvengeleverd aansupermarkten,onderandereTorroenAlbertHeijn.Dit betreftvooral
deecologische produkten.Deecologischeproducenten zijnmetnameopzoeknaarnieuwe afzetmogelijkhedenomdat zemeerwillen
producerenmaarniet altijd toegang hebbentotdeBD-afzetkanalen.Eenaantalgroothandels ennatuurvoedingswinkels willenhet
liefst alleenBD-produkten (NVEL, 1989). InGroningen isdoor
circa twintig telersdecoöperatieEKO-Noord opgericht die totnu
toeaandrie,binnenkort aanvijftienTorro-filialen,aaneen
groteversverdeler, aanhotelsenwinkels leveren.Hunomzet
steegvan '88op '89met 45Z.Ookvoorzuivelprodukten zijner
onvoldoende afzetmogelijkheden inhethuidige natuurvoedingscircuit.Men isvanplaneenaantalketensvan natuurvoedingssupermarkten optezetten.
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3.4.5 Speciaalzaken
Deaardappelgroothandel levertvolgensafspraakmetdeBDenEKO-vereniging alleenaanhetgangbare circuit.Eenderdevan
deproduktievindtviadegangbare groentespeciaalzaak deweg
naardeconsument. IndeEKO-zuivelverwerkingvindt 20Z-70Zafzet
plaatsaan kaasspeciaalzaken.
3.4.6 Horecaen instellingen
Erzijncirca66alternatieve restaurants inNederlanddie
maaltijdenverkopendievooreenbepaald percentageuitBD,EKO
en/of biologische produktenbestaan.Dezeafzetmogelijkheidwordt
overigensnietvaakgenoemd doordegroothandels,wat eropwijst
dat het tochomeenkleingedeeltegaat.Aan instellingen bijvoorbeeld opantroposofischegrondslag encongrescentrawordt ook
geleverd.Redenwaaromgangbare restaurantsBD-enEKO-produkten
zijngaangebruiken, isdekwaliteitvandeprodukten.Hetgaat
hieromglobaal 5-10%vanhet aantalprodukten dat ingekocht
wordt.
3.4.7 Boerderijverkoop
Deboerderijverkoop isvooral geconcentreerd opaardappelen,
groente, fruit enzuivel.Deomzetwas in1988ruim 1miljoen
gulden.
3.4.8 Boerenmarkt
De boerenmarkt voorBD-enbiologische produkten isvergelijkbaarmet eenweekmarktvoorgangbareprodukten. InDenHaag
(20kramen),Amsterdam (30kramen)enGroningen (5kramen)worden
dezemarktenwekelijksgehouden.Doel isdeconsument direct in
contact tebrengenmet telersenandereproducentenvanalternatieveprodukten.Erwordt eencompleet voedingsmiddelenpakket
aangeboden doordeboerenentuinders zelf.Deprijzen liggen
zo'n 25%lagerdan innatuurvoedingswinkels. Deomzet opjaarbasiswordt doordeVerenigingvanBoerenmarktengeschatop
ƒ 2.750.000,-àƒ3.633.000,-.

3.5 Promotie enpresentatie
3.5.1 Groothandels
Groothandels hebbenmeestal "eenbudget"voor reclameen
verkoopbevordering. Eenaantalgroothandels hebbeneenvantevorenvastgesteld budgetvoor reclame enverkoopbevordering alseen
percentagevandeomzet.Dezevariërenvan0,4%tot 55meteen
zwaartepunt bij 2,5%.Hiermee isvoordeze sector eenmiljoen
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guldengemoeid. Despreiding indeuitgavenperbedrijf looptvan
ƒ 50.000,-totƒ600.000,-.
Vooraardappelen enBD-vleeswordt zowelcollectief alsindividueel reclame gemaakt. Inhet algemeenwordt individueelreclamegemaakt.Folders enbezoekaanvakbeurzenwordt genoemd.
Eenverwerkermaakt reclame indevormvanwinkeldemonstratiesen
enquêtes.Aspectendie indereclamebelichtworden zijnhetmilieu (aardappelen, aardappels,groente,fruit en zuivel),naamsbekendheid enproduktbekendheid (groente-enfruitconserven),gezondheid (aardappels,groenten, fruit, zuivel),kwaliteit (aardappels,groenten, fruit, zuivel), smaak (zuivel)enbiologische
kwaliteit (granen).Vergelekenmetdegangbare sectorwordt er
weinig aanreclamegedaan.Redenhiervoor zoukunnenzijndatmen
opkorte termijnniet aaneengroterevraag kanvoldoen,diedoor
reclame zoukunnenontstaan.
3.5.2 Detailhandel
Promotie staatduidelijk indekinderschoenen bijdenatuurvoedingswinkels, erworden somswat foldersverstrekt engeadverteerd inplaatselijke (huisaanhuis)blaadjes.Mond totmondreclame ishierbelangrijk, evenalsdeadviesfunctie (VanderValk
enVanderWeele, 1987).Degeïnterviewde slagersenbakkerij
moetenhetvooreendeelvanmond totmond reclamehebben.Momenteelpiktmeneengraantjemeevandeaandacht inpersenmedia,
"freepublicity".
DeGroeneWinkel heeft eenreclamebudget van 2Zvandetetale»inzetvandevierwinkels.Erwerdtvierperjaareenactiekrant inde•mgevingverspreid.Benieuwenatuursupermarkt Dis
Natuurtopper heeft alsdemonstratieprojecteen "kookeiland" inde
winkel.Dezeactiewordt ondersteundmet foldersendeperswordt
volop ingelicht overdezenieuwewinkelformule.

3.6 Prijsvorming
PrijzenvanBD-enEKO-produkten komentot stand dooroverlegtussentelerenverdeelcentrum/groothandelaar. Dezeprijzen
wordenmeestalvastgelegd incontracten.Vooraardappelengeldt
eenpool-prijs.Voormelkwordt aande ledenvandeEcologische
ZuivelCoöperatie eenvoorschotprijsbetaald. Inhet algemeen
geldt alsmaatstaf dekostprijsvanboerentuinder,waarbij een
aantalmarktprijzen eveneens inachtwordengenomen,zoalsveilingprijzen bijgroente enfruit enmelkprijzen vandecoöperaties. Ingevalvanoverschottenvanaardappels,groenten enfruit
worden er lagereprijzenuitbetaald ofdezeproduktengaannaar
deveiling.Danwordt denormaleveilingprijs betaald,die lager
isdandeprijzenvandeversverdelers.Ookeenoverschot melk
verdwijnt tegendenormaleprijs inhetgangbare circuit.
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Hiernaworden eenaantalkostensoortenvandehandelnader
bekekenomdat diemaatgevend zijnvoordedetailhandelsprijzen
vanBD-enEKO-produkten.
Detransportkosten bedragen 1-3Xvandeomzet.Detransportkostenuitgedrukt ineenbedrag perkmbedroegen afhankelijkvan
hetprodukt ƒ0,38totƒ 2,00perkm.Vergelekenmet de reguliere
sector isditaandehogekant.HetNOBWegtransport geeft aan
datbijtoenamevanhetgewichtvandezendingvan 2000tot
30.000kg,het referentietarief perkilometer oploopt vanƒ 0,26
totƒ0,74.Bijlage 42geeft eenoverzicht vandetransportkosten.
Deverpakkingskosten zijn inbijlage43weergegeven.De
kosten zijnnauwelijkshogerdan indegangbaregroothandels.
De licentiekostenvergoeding aandeBD-vereniging bedraagt
voorverwerkende bedrijven 2Xvande bruto-toegevoegdewaarde.
Voordebedrijven dieopslag envervoervandewarenverzorgen,
IXvandeverkoop (exclusief BTW)vanalleBDgeproduceerde waren
(BD-vereniging).
Groothandels dienietsproduceren betalennietsaandeSEC.
Producenten betaleneenbasisbijdrage vanƒ875,00en0,251van
deverkoopwaarde vandeEKO-produkten (SEC, 1990).
Nieuwendijk (1983)heeftdeprijsopbouwvan alternatief en
gangbaar geteelde groente enfruitvandejaren 1975tot 1979
weergegeven.Het blijktdatdemargesvandealternatieve groothandel gedaald zijnvan30X in1975tot 17X in1989.Demarges
vande alternatieve detailhandel zijngestegenvan30X in1975
naar 37%in1979engestegen tot 62X in1989.Demargesvande
gangbare detailhandel ingroenteenfruit zijnvan61X in1975
tot 86X in1979gestegen.Onderstaande tabelgeeft debruto-margesdiegenoemd zijnvoordeverschillende produktgroepen ende
detailhandelsmarges diedegroothandels noemden.Deversverdelers
hanterenmarges "dieslechtsenkele procenten bovendievande
gangbare sector"zitten.Opbulkhandelwordt overhet algemeen
eenmargevanenkele procenten geheven, opspecifieke produkten
kandemargewelmeerdan 100Xzijn.

Tabel 3.8

Bruto-marges
centen

Froduktgroep
Aardappelen
Groente enfruit
Zuivel
Kaas
Vlees
Granen, brood
Droogwaren

50

van groothandel

en detailhandel

In pro-

Bruto-marge grooth. Bruto-marge detailh.
50
5-25
5-65
30
20-25
1-35

30
40-100
30-65
58
35
35-60

Inhoofdstuk4wordt eennadereuitwerking gegevenvande
verschillen intelers-enconsumentenprijsvanenkelegangbareen
BD/EKO-produkten uitdeproduktgroepen aardappels,groenten,
fruit,zuivel,granenenvlees.Inbijlage44isgedetailleerde
informatie overprijsopbouwgegeven.
DeproducentenprijzenvanBD/EKO-aardappelenentomatenzijn
meerdantweemaal zohoog alsdievangangbare tegenhangers.Ook
detarweprijs ismeerdaneenszohoog.VooralleoverigeBD/EKOproduktengeldt datdeproducentenprijzeneenfractiehogerzijn.
Hogemarges indeBD/EKO-sector komenvoor, involgordevan
grootte,bij:tarwe,melkentomaten.Opconsumentenniveau zijn
tomaten entarwe bijnaviermaal zoduurals indegangbaresector,aardappelen ééntotanderhalfmaal endeoverige produkten
zitten indeordevangroottevan50Xduurder.
Factorendiedeoorzaakzijnvandehogeprijzenhebbenin
volgordevanbelangrijkheid,betrekking opproduktie,distributie
engehanteerdemarges:
produktie;erzijn lagereopbrengstenendewijzevanvoortbrengen isarbeidsintensiever;
distributie;distributiekosten zijnhoog doordeslechte infrastructuur endehoge transportkosten;
marges;doordegrotemargesdienodig zijn indehandelten
gevolgevanhetnegatieve schaaleffect ende lageomloopsnelheid vandeprodukten.

3.7 Economisch belang
Omeen indruktegevenvandebetekenisvandehandel inBD/
EKO-voedingsmiddelen,wordenenkelebedrijfseconomischekengetallengegevenvangroothandel enafnemers,debestedingenaanBD/
EKO-voedingsmiddelen, deomzetvandehelesector,bedrijfsresultatenenfinanciering en investeringen.
3.7.1 Werkzame personen
Nieuwendijk (1983)schathetaantalpersonenwerkzaamop
groothandelsniveau opcirca 150,vermoedelijk zijndit alleende
personeelsleden vanversverdelers. IndeBD/EKO-groothandels-en
verwerkingssector zijn in1988naarschatting circa 2000personen
werkzaam, uitgaandevaneengemiddeldevan 22personen pergroothandel ofverwerker (ziebijlage 45).Dezepersonen zijnniet
altijd alleenvoorBD/EKO-produktenwerkzaammaarvooral ingeval
vangroothandels indroogwaren ookvoor reformprodukten.
Het aantalpersoneelsledenvarieert sterk,van 1,5 tot60.
Bijdeaardappelgroothandel endezuivel is (soms)sprakevan
gangbare ondernemingenwaareenbeperkt aantalmensenzichbezighoudtmetdeBD/EKOpoot.BijdeBD/EKO-verwerkende bedrijven
werkenmeermensendanbijvergelijkbare gangbareverwerkers,om-
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Tabel 3.11

Groothandels en -verwerkers
den

Grootte

0-15

Aantalgroothandels

naar aantal

personeelsle-

15-40

40enmeer

9

3

5

dat hetproduktleproces halfautomatisch isennietvolautomatisch
zoals inhetgangbare circuit.Demeestepersoneelsleden hebben
dedroogverdelersmet grotereomzettenendeversverdelers.
Het aantalbetaaldepersoneelsleden innatuurvoedingswinkels
bedroeg in1983circa 375waaronderveel part-timers
(Nieuwendijk, 1983). In 1987washetgemiddelde aantalwerknemers
pernatuurvoedingswinkel 4,1;het aantalwinkels bedroeg circa
350zodat het aantal betaaldepersoneelsleden ruim 1400was
(VanderValkenVanderWeele, 1987).Opgrondvan eentelling
van 1989 (422winkels)zoudenerruim 1700personenwerkzaam zijn
innatuurvoedings(reform)zaken.
3.7.2 Omzet
Deomzetvandegroothandels enverwerkers annexgroothandelsdiegeïnterviewd zijn isinonderstaande tabelgegevenin
1000guldens.

Tabel 3.12

Groothandels naar grootteklasse:
miljoenen guldens

Grootteklasse
Aantal groothandels

<0,5

1

omzet in 1988 in

0,5-5

5-10

10-20

20-40

7

4

2

3

Demeeste groothandels hadden in1988eenomzet tot 10miljoengulden.Niet allegroothandelsvoereneenvolledig BD/EKOassortiment. Degrootste omzettenwordengevonden bijdegroothandels indroogwaren endeversverdelers,deverwerkers hebben
duidelijk lagere omzetten.Vandegangbare groothandel ingroente
en fruit had in198780%eenomzet tot tienmiljoen gulden (Jaarverslag BBG, 1988).
Denatuurvoedingswinkels zijnquaomzet tevergelijkenmet
eenspeciaalzaak inaardappels,groenten enfruit.Vergelekenmet
degangbare supermarkt enhetgrootwinkelbedrijfhebbennatuurvoedingssupermarkten een lageomzet.DeEKO-slagervalt indecategoriekleine slagerijen, deBD-slagerij ismiddelgroot.Tabel
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3.13 geeft degemiddelde omzetvanverschillende detailhandels.
Ookhiergeldt datdeomzetvandenatuurvoedingswinkels nietalleenuitBD-enEKO-produkten gehaaldwordt.

Tabel 3.13

Gemiddelde omzet van verschillende
detailhandels
1987 en 1988 in guldens (inclusief BTW)

Detailhandel
Natuurvoedingszaak
Natuurvoedings/reformzaken
Gimselwinkels
Gangbare aardappels,groente enfruitwinkel

1987
370.000a)
460.000a)

1988
400.000 a)
500.000 a)
870.000
450.000

EKO-slagerij
BD-slagerij

288.000 b)
533.000660.000

Gangbare slagerij:
klein

338.303 a)
754.895 a)

middelgroot
Natuurvoedingssupermarkt
Gangbarezelfstandigen:
kleine
grote
Supermarkten
Grootwinkelbedrijven

in

1.500.0002.000.000
529.000
3.256.000
9.328.000
9.199.000

a)Exclusief BTW; b)In1989.
Bron:ABN, 1989;Nienhuis, 1989;Saatchi&Saatchi,1988;
VanderValkenVanderWeele,1988.

Bestedingen aanalternatievevoedingsmiddelen vindenvoor
60%plaats innatuurvoedingswinkels (VanderValkenVander
Weele, 1987).
Detweewinkeltypenwordenonderscheiden opbasisvanverschillen indeomzetsamenstelling.Bijnatuurvoedingswinkels bestaat deomzetvooreengroot deeluitverswaren, terwijl bijnatuurvoedings-/reformwinkelsdezeverkoopvangeringebetekenis
is.
Deomzetvanverswaren steegvan 1984tot 1987,evenalsde
omzet vandroogwaren.
Met behulpvanomzetgegevensvan 1988verkregenuitde
vraaggesprekken, iseenschattinggemaaktvandetotalegroothandelsomzetvanBD/EKO-produkten.Tervergelijking isdegroothan-
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Tabel 3.14

Omzetgegevens van alternatief
geproduceerde
voedingsmiddelen (x miljoen gulden) en in %van het totaal in
verschillende
jaren
1984 a)

1987

1987c )

natuurvoedings-/
reformzaken

natuurvoedingswinkels
omzet
Verswaren
Droogwaren
Totaal

Z

60
73,2
40
48,8
122,0 b) 100

omzet
35,4-75,0
21,8-54,5
136,3

X
26-55
16-40

omzet
7,6-38,1
20,3-38,1
127,1

a)Bron:rapportVoedingsraad, 1988.Basis:groothandelsomzet; b)
waarvan circa 35ZEKOencirca 45ZBDgeteeld inclusief BTW; c)
VanderValkenVanderWeele,EIM 1986:berekening opdetailhandelsbasis inclusiefBTW.

delsomzet ookberekendmet behulpvanextrapolatievandegroothandelsomzet in1984(ziebijlage46).
Degevonden totalegroothandelsomzet bedraagt 204tot378
miljoengulden.Hiervan is117-171miljoenguldenafkomstig van
inNederland geproduceerde BD/EKO-produkten.
Wierenga heeft in1983opbasisvanbestedingsgedrag van
consumenten eenbenadering gemaaktvande relatieve plaatsdie
alternatieve voedingsmiddelen inhet totale levensmiddelenpakket
innemen.Hijkomt opeenmarktaandeel van0.24X.Dezeuitkomst
moetmet denodigevoorzichtigheid bekekenwordenomdat slechts
weinig respondenten zijngeïnterviewd.
Hoewel het opgrondvandegeschattegroothandelsomzet betrekkelijk isomconclusies tetrekken, tochenige opmerkingen.
Opmerkelijk isderelatieve dalingvanhetaandeel zuiveltenopzichtevan 1984endestijging vanhet aandeel aardappels,groentenenfruit.Juist deabsoluteproduktievan zuivel steeg,maar
eendeelwordt alsoverschot gedumpt inhetgangbare circuit.Het
aandeelvleesenhet aandeel brood bleefgelijk.Vergelekenmet
degangbare consumptieverdeling valt opde ondervertegenwoordiging inhet aandeelvanvleeseneenoververtegenwoordiging in
hetaandeelvanaardappels,groentenenfruit.Ditkanhetgevolg
zijnvanhet feitdatdegegevensvanBD/EKO-produkten inclusief
deexport zijngegeven,dievandetotaleconsumptieve besteding
zijnexclusief dezepost.
Deomzetvan restaurants en instellingenkangeschatworden.
Nederland telt 66alternatieve restaurantsdiegemiddeld 70%BD,
EKOofbiologische Produktengebruiken.Uitgaandevaneenomzetschatting vanƒ 133.875,-perjaar isdetotaleomzet
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%
6-30
16-30

Tabel 3.15

Omzet van BD/EKO-voedingsmiddelen op groothandelsniveau (x miljoen gulden) in verschillende jaren van
diverse produktgroepen en de consumptieve
bestedingen
van totaal voedingsmiddelen in Nederland en de verdeling van de produktgroepen
1984 a)

Verswaren:
-aardappels,
groentenen
fruit
- zuivel
-vlees
- brood e.d.
Droogwaren e)
Totaal £)
Minus import g)
Minusexport h)
Minus im-enexport

Consumpt ied)
bestedingen
1988

1988c)

omzet

X

omzet

X

omzet

%

73,2

60

160,6

42-79

28.000

61

32
18
2
9
40
100

96,1
27,1
9,4
28,0
43,,5-217,3
204,,1-377,9

25-47
7-13
2-5
7-14
21-58
100

5.620
7.170
10.380
6.980
19.010
49.160

11
15
21
14
39
100

38,7
21,5
2,5
10,5
48,8
122,0b)

i)

117,,3-170,7
182,,5-335,0
95,,8-127,7

a)Rapport voedingsraad, 1988;b)Waarvan 35XEKOen45%BD.Inclusief import enexclusief export;c)Dit onderzoek;d)Particulierconsumptieve bestedingen aanvoedings-engenotmiddelen,
CBS,NationaleRekeningen, 1988;e)Kruidenierswaren endranken;
f)TotalegroothandelsomzetuitBD/EKO-produkten, inclusief imenexport; g)Groothandelsomzet van inNederland geproduceerde
BD/EKO-produkten; h)Groothandelsomzet inhet binnenland (zie
voorexport tabel 3.4);i)Groothandelsomzet vanNederlandseBD/
EKO-origine inhet binnenland afgezet.

ƒ 8.835.750,-.Overdebetekenisvandezeprodukten inexclusieve
gangbare restaurants isnietstezeggen.
3.7.3 Groei
Deomzet isin1988tenopzichtevan 1987gegroeid,variërendvanenkele procenten tot 100X.Gemiddeld bedroeg deomzetgroei 30X.Aardappels,groenten, fruit enzuivel lijkente
groeien enook inakkerbouwprodukten zitgroei.Ookvoordekomendejarenwordt eengroeiverwachtmitshet aantal afzetpunten
ooktoeneemt.Devraag iser,want debelangstelling voorBD/EKO
isgroot endeproducentenwillengraagmeerproduceren.Deverwachtingvande sectorvoorgroeivoordekomende 2jaar is25à
30X.
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Het areaalBD/EKO-landbouwgrond nam in1988tenopzichtevan
1987toemet 38* (BD)en34X (EKO),en in1989tenopzichtevan
1988 14%(BD)en67X (EKO)(BD-vereniging, NVEL). Dezegroeikomt
aardig overeenmetdeomzetgroeidiedehandelverwacht voorde
komende tweejaar.
3.7.4 Winst
Aleerder isaangegevendatallebedrijven eenomzetstijging
realiseerden de laatstevijfjaarvangemiddeld 30Xperjaar.De
meeste bedrijvenwarenwatvageroverdebedrijfsresultatenvan
1988.
Indicatiesvoordewinst zijn indriegevallen bekend.De
netto-winst varieerdevan3-20Z.
3.7.5 Financiering en investeringen
Alvorensopde investeringen integaan,wordeneerstde
verschillende aangetroffen rechtsvormen intabel3.16gegeven.
DeBVendecoöperatiewordenhetmeest aangetroffen.De
versverdelers eneenzuivelverwerker zijncoöperaties.Deoverige
rechtsvormen zijnoveralle soortengroothandels enverwerkers
verdeeld.

Tabel 3.16

Procentuele verdeling
naar rechtsvorm

Rechtsvorm
Coöperatieve vereniging
Beslotenvennootschap
Commanditaire vennootschap
Vennootschap onder firma
Stichting
Eenmanszaak

van groothandels

en verwerkers
Z
24
41
12
6
6
12

Alle groothandelshebbenvrij recent geïnvesteerd enzijn
ditook indetoekomst vanplan.Objectenwaaringeïnvesteerd is:
aparteverpakkings-ensorteringslijn,verbouwennieuwbouw,
automatisering, pasteuriseerinstallatie, vullerij,automatisch
bestelsysteem. Financiering zegtmen inhet algemeen gemakkelijk
tekunnenvinden, eenmaal dankzij eensubsidievanƒ300.000,-in
het kadervandePremieregeling Stimulering Ontwikkeling Lelystad.Degeïnvesteerde bedragenvariërenvanƒ300.000,-tot 1,3
en 1,5miljoen.Definancieringsregelingwordt bijgewone banken
bijvoorbeeld deRabobankgetroffen, eenenkele keerwordt ergeheelgeïnvesteerd met eigenvermogen.Er iseenbankdieevenals
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deBDzich inzijnwerkwijze laat inspirerendoordeantroposofie.Deze bank,Triodos,kijkt niet alleennaarde financiëlemogelijkheden vaneenbedrijf,maarookofzeeenpositieve bijdrageaanhetmilieuwil leveren.De investeringenvanvoornoemde
bedrijven zijnechterveelal tegrootvoorTriodos.
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4. Verwerking in Nederland

4.1 Inleiding
Bij 25%vandeondervraagde primaireproduktiebedrijvenwordendeproduktenopheteigenbedrijfverwerkt. In1988werddaar
gemiddeld 1822uuropjaarbasisaanbesteed ofwelcirca36uur
perweek.Het aantalurenvarieertvan40uurperjaar (8uurper
week)tot 15.000uurperjaar (circa300uurperweek).Dit
laatste betekent daterdoormeerderemensentijd aanverwerking
besteedwordt.
Zoalsuittabel3.1 bleek,zijner inNederland 19BD-verwerkersen47EKO-verwerkers,zonderdedubbeltelling vanbedrijvenmet beide licenties intotaal61.Indithoofdstukwordtna
korte bespreking vandebetekenisvandeverwerking opproduktiebedrijfsniveau,uitvoeriger ingegaanopfabrieksverwerking.Voor
verschillen tussengangbare enBD/EKO-verwerking wordt verwezen
naarde richtlijnenhieromtrent vandeBD-vereniging, deSECen
deSKAL.

4.2 Melkprodukten
4.2.1 Structuurvandebedrijven
4.2.1.1 Verwerking op produktiebedrijven
Deverwerking vanEKO-enBD-melkkenmerkt zichdoorkleinschaligheid; in 1988werd 6%vandemelkverwerkt opproduktiebedrijfsniveau. 20%vandeondervraagde boerenbedrijven verwerken
melktotkaas,hiervanverwerkt 54Xkoemelk, 29%geitemelk en17%
schapemelk.8%vandebedrijvenverwerktmelktotyoghurt,karnemelk,boterendergelijke.Demelkverwerkende bedrijven behalen
gemiddeld 74%vanhunjaaromzet uitverwerking, 122vandezebedrijven haalden zelfs 100%vandeomzetuitverwerking. In1988
iser 15,3miljoen literBD/EKOkoemelkgeproduceerd, 1,2miljoen
litergeitemelk en0,2miljoen literschapemelk. Inhetvervolg
wordt ingegaanopverwerking vankoemelkomdat koemelk92%van
allegeproduceerde melkuitmaakt.
4.2.1.2 Verwerking indefabriek
Vandegeproduceerdemelkgaat 94%terwaardevan5,6miljoenguldennaardeverwerkende industrie.Er zijn inNederland
zesbedrijven dieEKO-enBD-melkverwerken.Daarvan zijntwee
bedrijvengangbare bedrijven.Bijlage47geeft eenoverzicht van
deaardvandezuivelverwerkers (EKO,BDofbeide)en inwelke
provincie zegesitueerd zijn.
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Erzijnnaarschatting ruim 100mensenwerkzaam indeBD-en
EKO-zuivelsector.Deomzetvande zuivelverwerkende sectorin
1988wordt geschat op 15-24miljoen gulden (ziebijlage47).
Inmet namedeEKO-sectorgaandeontwikkelingenzeersnel.
Debelangrijkste ontwikkeling isdatdegangbare zuivelindustrie
ookecologischemelkgaatverwerken.Sindsseptember 1989zijner
tweenieuweverwerkingslijnen voorEKO-melk,één insamenwerking
metNoord-Nederland enéén insamenwerking metMelkunie die'op
zijnbeurtweersamenwerktmet eenBD-zuivelverwerker.Deverwerkingscapaciteit voorEKO-melk ishiermee toegenomenmet 100%.De'
groei indeomzet BD-melk isnaarschatting 10%perjaar.
4.2.2 Aan-enaf
voerpatronenN4.2.2.1 BD-zuivel
Uitdeproducentenenquête bleekdater6,7miljoen literBDmelkgeproduceerd isin1988.ErzijntweeverwerkersvanBDmelk.Vandezetwee iseenbedrijf uitLimmendegrootste.De
melk (4,8miljoen liter)isafkomstigvan 28veehoudersuithet
hele land. InLimmenwordtdemelkverwerkt tot consumptiemelk,
kaas,karnemelk, boter,vanillevla enyoghurt. In1988wasereen
overschot kaasvan 150ton,momenteel iserdoorhetwegvallen
vandeboerenvanTerschelling, 15tonmelktekort perweek.De
zuivelproduktenwordtvoor 1001inhet binnenland afgezet aan
tweegroteversverdelers inhetwesten (60Z)ennoorden (40%)des
lands.Dezeprodukten, behalvekaas,hebbenhetBiodyn enSKALkeurenworden onderdemerknaam Zuiver-Zuivel verkocht.
Het tweede bedrijf,eengecombineerd produktie/verwerkingsbedrijfuitZeeland,verwerkt 1,6miljoen litermelk.90%wordt
inNederland afgezetviaeengroothandelaar. 10Xwordt geëxporteerd.Deprodukten hebbenhetDemeterkeurmerkenwordenonderde
naamvanhet bedrijfverkocht.
Intotaal iserbeschikbaarviade zuivelverwerkers 6,4literBD-melkwaarvan 6,2miljoen liter inNederland wordt afgezet.
Deoverige 0,3 miljoen liter isvooreigengebruikenhuisverkoop
endergelijke.
4.2.2.2 EKO-zuivel
Uit deproducentenenquêtekwamnaarvorendat er8,58miljoen literEKO-melk isgeproduceerd in1988.Defabrieksverwerking betreftverwerking doordegangbare zuivelverwerkers;het
gaat hier intotaal omcirca5,5miljoen litermelk in1989.
1,5miljoen liter,afkomstig vanzesveehouders,wordt inLimmen
verwerkt sindsnovember 1989ondermerknaamEKO-melk.4miljoen
litervan 12veehoudersdie zichverenigd hebben indeEcologischeZuivelCoöperatie,wordt onderandereverwerkt doorNoordNederland tot 100tonEKO-kaas.Deafzetvindt voor 100X inNederland plaats, 70%gaat naardekaasspeciaalzaak en30%gaat
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naarhetgrootwinkelbedrijf.Hetoverschotvan1,5miljoen liter
gaattendelenaarhetgangbare circuitendeelsnaafeenandere
verwerker.Deafzetmogelijkheden voorEKO-melkzijndusnogbeperkt.
DeverwerkingvanEKO-melkgeschiedt tendeleopboerderijniveau.Hetgaatomcirca5miljoen litermelk (1988).Erisbinnendezegroep bedrijvenéén,diegeeneigenmelkveehouderijtak
heeft.Dezekrijgtdemelkvoor89ZuitWest-Duitsland aangevoerd
enverwerkt dezetot30tonkaas,100tonyoghurt,25tonkwark,
20tonvollemelken100tonkarnemelk.Deeindproduktenworden
voor66ZinWest-Duitsland afgezetonderhetkeurmerkBioland.De
Produktenvandeboerderijverwerking wordengeleverd aandegespecialiseerde groothandel (68Z)enaandekaasgroothandel (20Z)
eneengedeeltewordt rechtstreeksaandeconsument verkocht
(12%).
4.2.3 Kostenopbouw
Deprijsstelling gebeurtopverschillende manieren.Erwordt
naardewerkelijke kostengekekenmaarbijdebepalingvande
prijsafboerderijooknaardeprijsstellingvangewonemelk.Er
zijnextrakostenverbondenaanhetverwerkenvanBD-enEKOmelk.Handmatige handelingen,hetspoelenvandemelkleidingen
opslag'leidentotextrakostenvanƒ2,00perkgkaas.
Voor zowelBD-alsEKO-melk zijndeproducenten-enconsumentenprijzenvergelekenmetdeprijsvangewonemelk.

Tabel A-.2 Prijzen van volle gangbare, BD- en EKO-melk In centen
per liter in 1989 en de procentuele verschillen
tussen
de gangbare melkprijzen en BD- zowel als EKO-prijs op
producenten als consumentenniveau en de procentuele
verschillen
tussen producentenprijs
en consumentenprijs in de drie
sectoren
Gangbare
BD--melk
melk
centen/ centen/ procenliter
tueel
liter
verschil
met gangbaar
Froducentenprijs
Consumentenprijs
Procentueel verschil producenten- en consumentenprijs

97
190

76
151

+99

Bron:Froduktschap voorZuivel,1990.
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+27
+26

+96

EKO--melk
centen/ procentueel
liter
verschil
met gangbaar

+25
+49

95
225

+137

Deopbrengst van 1litermelkvandeBD-enEKO-melkveehouderverschilt niet zosterkmetdeopbrengstvangewonemelkveehouder.Hetverschil tussendeconsumentenprijsvanBD-engewone
melk iseveneensniet zogroot (26X). Daarentegen ishetverschil
tussendeconsumentenprijsvangewoneenEKO-melkwelgroot,namelijk49%.Ommeer inzicht indezeprijsverschillentekrijgen,
isdetotalekostenopbouwgegeven inbijlage 47.Het blijktdat
zoweldeprijsafboerderijalsdedetailhandelsmarge debet zijn
aandehogeconsumentenprijsvoorBD-enEKO-melk.DeverpakkingskostenvanEKO-melk zijnveelhogerdanvangewone enBDmelk.Opvallend zijndehogetransportkostenvanBD-melknaarde
fabriek.Uit 4.1.2.1bleekaldatdemelkvanuit hetheleland
aangevoerd moetworden.
4.2.4 Promotie
Doordemelkverwerkendebedrijvenwordtweinig aanpromotie
gedaan.Men istotnog toealtijduitgegaanvanhetproduktconcept:dekwaliteit vanhetproduktwasvoldoende garantie voorde
afzet ervan.Typerend inditverband isookhet feitdatdemerknaamvandeproduktenwaaronder zewordenverkocht,meestalde
naamvanhet (verwerkende)bedrijf is.Verder staanophet etiket
ofhalskraag vermeld hetkeurmerkendeuitleg hiervan.

4.3 Vlees
4.3.1 Structuurvandebedrijven
Slechts 3Zvandeboerenbedrijven slachten zelf.Demeeste
verwerking vindt plaatsopslachterijniveau, 41%vanhetBD/EKOvlees (waarde 1,6miljoengulden)gaat rechtstreeksnaarde
slachterij en41X (waarde 1,5miljoen)gaatviadeveehandelnaar
de slachterij (LEI,producentenenquéte, 1989).
DeBD/EKO-vleessector iskleinenvan recentedatum.Eris
éénslagersketen diesinds 1981uitsluitend vleesuitdebiologischedynamische landbouwverkoopt.Verder isereengroot produktiebedrijf dat zelf slacht.Er issindszomer 1989eenecologischeslagerij.
Vaakwordt BD-enEKO-vleesvergelekenmet scharrelvlees
hetgeenverwarrend is.Het belangrijkste verschil isdat scharrelvleesveehouderij alleengericht isopeenmeerdiervriendelijkemaniervanhuisvesten,terwijlBD-enEKO-vleesveeafkomstig
isvanbedrijvendieeenandere landbouwmethode aanhangen.
DeBD-slagersketenheeft eencentrale slachterij inSchagen
enintotaalvijftien slagerijen overhethele land verspreid.
Binneneenjaarmoetenditertwintig zijn.Decentraleslachterijslachtte in1989zo'n 1500varkens,750runderenen1250
schapen.Deverwachting isdaterin19902000-2500varkens,
1000-1500runderen, 2000-2500lammeren en80.000kippenworden
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geslacht.Dit betekent eengroeivanhetaantal slachtingen per
soortvariërend van30Z-70Z.Het produktiebedrijfproduceerde in
198827tonvlees.DeEKO-slagerverwachtvoorheteerstejaar
circa 12tonvarkensvlees, 12tonrundvleesen600kg lamsvlees
teverkopen.
Intotaal zijnernaarschatting ruim 100mensenwerkzaam in
deBD/EKO-vleessector.Deomzet in1988vandevleessectorwordt
geschat op9,4miljoen gulden (ziebijlage 48).Zoalsaluit
hoofdstuk 3bleek,zijndeslagerijen tevergelijkenmet gangbare
kleine enmiddelgrote slagerijen.DeBD/EKO-vleessector inz'n
geheel isergklein,vandetotalebruto-vleesproduktie inNederlanddie in19862.426.000 tonbedroeg, ishetmaar0,02%(berekening inbijlage48).
4.3.2 Aan-enafvoerpatronen
4.3.2.1 BD-vlees
In1988zijner650stuksmestvee (runderen), 470mestvarkens, 1200schapen,310melkgeiten en26.500slachtkuikens opBDwijzegeproduceerd (LEI,producentenenquête, 1989).
Er iseengesloten systeemvanproduktie,verwerking enafzet.Koeienwordengeleverd doorcircavijftig boeren,varkens
doorachtvarkenshouders,kippendoorvier enschapendoorde
vijftig veehoudersdieookde runderen leveren.Varkensenrunderenwordenmet eigenvervoeropgehaald, tweemaalperweek.De
prijzenwordenvantevorenmet deboerenafgesproken.Van rundvee
isereentekort invoorjaarenzomer.Erwordt danuitdeBRD
geïmporteerd. Decentrale slachterij inSchagen slacht,snijdt
tendeleuit enproduceert vleeswaren.Debestemming vandekarkassen isdevijftien eigenwinkelsdiezelfverderuitsnijdenen
somsworstmaken.DeproduktenhebbenhetDemeter-ofBiodynkeurmerkendemerknaam DeGroeneWeg.Voortswordt aancirca
honderd natuurvoedingswinkels vacuümvoorverpakt vleesverkocht.
Bevrorenvleeskomt nauwelijksvoor,alleendierenvoerwordt ingevroren.Aande reguliere sectorwordtuitprincipe nietgeleverd.DeBD-slagersketenstaat eenselectievedistributievoorin
hetnatuurvoedingscircuit. Er isookvraagvanuit degangbarehorecadieuit isopextrakwaliteit,dit iseenfractievandetotalevraag.Het zelfslachtendeproduktiebedrijf levert alhet
vleesaaneengroothandel.
4.3.2.2 EKO-vlees
In 1988warener3000ecologische runderen, 700mestvarkens,
300legkuikensen 2600schapenengeiten.Dezedierenverdwenen
vrijwel geheel inhetgangbare circuit, omdat ernauwelijkseen
ecologischafzetkanaal voor is.Er isslechtséénecologische
slagerij inNederland sindsdezomervan 1989.Zij betrekkenvarkensvaneenwroetvarkensbedrijfuitBoxtel,runderenvantwee
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Limousin rundveebedrijven inrespectievelijkZeeland enNoordHolland enschapenvaneenschapenbedrij£inNoord-Brabant.De
runderenworden ineengangbare slachterij geslacht inTilburg en
komtviaeengrossierbijdeecologische slager.Produktie,verwerking enverkoopvinden indezelfde regioplaats.Hetvarkensen lamsvleeswordt bijeenslagerofopeenslachtplaatsgeslacht.Er zijnweleenstekortenenalseroverschotten zijnwordenzetotandereProduktenverwerkt.Alleproduktenhebbenhet
EKO-produktmerkenwordenonderdenaamDeKeerkring verkocht.
Indeecologischevleessector zijnontwikkelingengaande.
Vanafmei 1990gaat bovengenoemde slagerij eengroothandelsfunktievervullen. Zo'n 100natuurvoedingswinkels wordenopproefvan
hieruit bevoorraadmetvoorverpakte vleeswaren envanaf september
1990met diepgevrorenvlees.Ook ishetdebedoeling omeldersin
het landvestigingen teopenen.Omvanvoldoende ecologischvee
verzekerd tezijn,worden langjarige contractenmet producenten
afgesloten.Dezeproducenten zijnverenigd ineenEcologische
Producentenvereniging diedeafzetvanhetvleesverder regelt.
4.3.3 Kostenopbouw
Eenclassificatiesysteemnaartypeenhet SEUROF-systeemzoals indegangbare landbouwbestaat niet.Een BD-gebruiksrund
kostƒ1,00perkgmeerdaneengangbare koe,varkens zijnƒ5,00
totƒ5,50 duurder.Voor zoogkoeien isereenvasteprijs.De
transportkosten zijnvoorde slachterij.Slachtkosten zijn inde
BD-sectorniethogerdandegangbare slachtkosten.Deverkoopprijs ligt inhetmidden tussendievande30Zslagers inde
gangbare sectordie inhethogereprijzensegment zittenenvarieertvanƒ 16,50perkgschouderkarbonade totmeerdanƒ25,00

Tabel 4.3

Prijzen van gangbaar-,
BD-, EKO-varkensvlees
in guldens per kg in 1989 met het verschil
met gangbaar varkensvlees
in %
Gangbaar
prijs

BD

EKO

prijs Xverschil
Prijsafboerderij
Consumentenprijs
Procentueel verschil
af-boerderij en
consumentenprijs

4,50 a) 4,56
+1
11,80b) 20,75 +76

+162

+355

prijs Xverschil

8,60
+91
18,00
+53

+109

a)Notering aandehaakweek401989 (PW, 1990); b)AGB-consumentenprijsweek401989 (PW, 1990).
Bron:P W , 1990.

63

voor 1kg fricandeau.Deprijsaandeboervaneenecologisch
varkens isƒ8,60perkggeslachtgewicht,vaneenrundƒ 12,50
perkggeslachtgewicht.DeslachtkostenvanEKO-vleeszullenhogerzijndanbijhetBD-vlees,omdatereenlijnuitdegangbare
sectorvoorvrijgemaaktmoetworden.Onderstaand overzichtgeeft
deprijzenafboerderijendeconsumentenprijzenvanBD-,EKO-en
gangbaarvlees.
VooraldeprijsafboerderijvanEKO-vlees isveelhogerdan
deaankoopprijsvangangbaarvarkensvlees.Ookdeuiteindelijke
consumentenprijsishoger,maarniet zoveelhogeralsopgrond
vandeaankoopprijsverwacht zouworden.BD-vlees isaf-boerderij
nietzoveelduurderdangewoonvlees,deconsumentenprijsiswel
aanzienlijkhoger.Inbijlage48wordtdeprijsopbouwgegeven
vanBD-,EKO-engewoonvarkensvlees.
4.3.4 Promotie
DeBD-ketenheefteenbudgetvoorreclame,2-3Xvandeomzet.Erwordtcollectiefmetdeslagersreclamegemaaktdoormiddelvanfoldersenadvertenties inallerleibladen.Gezondheid,
milieuenkwaliteitwordenbelicht.

4.4 Graanprodukten
4.4.1 Structuurvandebedrijven
Slechts IXvandeproduktiebedrijvenverwerkt zelfgraantot
graanprodukten.Vanalleakkerbouwproduktengaat54Znaarde
groothandel,20%naardeverwerkende industrieen 15Xnaardemolenaar (LEIproducentenenquête, 1989).
Erzijn intotaal zo'nelfgraan-enmeelverwerkers inNederland.Hierondervallengraanpletterijen,meelfabrieken,watermolensengraanproduktenverwerkers.Hetbetrefttienbedrijven
meteenEKO-produktlicentieenéénmeteenBD-licentie.Tenminste
tweebedrijven zijngangbarebedrijven.DeEKO-produktmerklicentie-houdershebbenproduktiebedrijven dienietaltijdgeregistreerd staanals licentiehouder,infeitevallenzijonderde
licentiehouderaanwiezeleveren.ErzijnachtBD-bakkerijenen
achtEKO-bakkerijen,hiervanzijnertweediebeide licenties
hebben.
Graanverwerkersbevindenzichvooral inhetnoordenenzuidenvanhetland.Debakkerijen zijn inhetmiddenvanhetland
geconcentreerd (ziebijlage49).
Vandeverwerkende sector isdegraan-enmeelverwerkingde
grootstequaaantalbedrijven.Erzijnnaarschatting ongeveer
vijftig àzestigmensenwerkzaam indegraanverwerking,enenkele
honderden inbakkerijen.Deomzetvandegraan-enmeelverwerkers
isin1988geschatop8,47 miljoengulden,deomzetvandebakkerijenop28miljoengulden (ziebijlage49).Overgroei inde
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graan-enmeelverwerkende sector isweinig bekend.Deomzetvan
bakkerijen stijgt, inééngeval zelfsmet 50Zperjaar.
4.4.2 Aan-enafvoerpatronen
4.4.2.1 BD-graanverwerking
In 1988waser 1560tonNederlandsBD-graan,waarvantarwe
65Zuitmaakt (LEIproducentenenquête, 1989).
Graanverwerkers betrekkengraandirectvan boerenmaarook
vanhandelaren. Import vanBD-graankomt bijnanietvooraangezienBD-graanteelt inhet buitenland vooreigengebruikwordt
aangewend. Verwerkers constatereneengroot tekort aangranen.
Circa 80%vanhetNederlandse BD-graanwordt verwerkt door
ééngecombineerd produktie/verwerkingsbedrijfindeWieringermeer.Er iseenopslagcapaciteit van 700ton.Na schoningvindt
verwerking plaatsmetdetraditionelemaalmethode,datwil zeggen
opsteenenopeentraagmalendemolen,waardoor erminderwarmte
vrijkomt.Dehelegranenwordendeelverwerkt totvlokken.De
granenwordeneerstgestoomd,vervolgensgeplet tussenwalsen.
Verhitting isnoodzakelijk, omzevoormenselijke consumptiegeschikt temaken.Ookwordenvlokkengeroosterd enerwordt thermograangemaakt.
Afzetvangranen,vlokken enmeelvindt aanéénofmeer
groothandels indroogwaren plaats,meelwordt ookaanbakkerijen
geleverd.
4.4.2.2 EKO-graanverwerking
In1988 iser 1852tonEKO-graangeproduceerd waarvantarwe
58Zuitmaakt (uitproducentenenquête).HetaanboduitNederland
istegering enbovendien isde inlandse tarweniet altijdvan
eengoede bakkwaliteit.Vandeecologische enbiologische baktarwewordt 80à90Zgeïmporteerd uitFrankrijk.Maiswordtvoor 75%
geïmporteerd, rogge,haverengerst elkvoorcirca 20Z.DeNederlandsegranenkomenvanakkerbouwers,tuindersgemengde bedrijven
enhandelaren.Deze leverenopcontractbasis,prijs,gegarandeerdeafname,kwaliteitsaspectenentijdstipvan leverenzijnerin
geregeld.Verwerking vindt plaatstotvlokken,geschoond engepeld graanenmuesli.Anderegraan-enmeelverwerkers hebbenweer
eenanderassortiment, zozijnerspecialisten inkindervoeding
enpuddingpoederswaaruit blijkt dathetassortiment granenen
meelsoorten indeBD/EKO-sectorgroter isdan indegangbaresector.Er isoverigensookveelconcurrentievan geïmporteerde
graanprodukten, biovlokkenuitEngeland kosten bijvoorbeeld maar
ƒ0,40/kg.Deafzetvindtvoorcirca 90Zplaats inNederland,het
meeste aangroothandels enandereverwerkerseneenkleingedeelteaanbakkers.Deoverige 10ZgaatnaarBelgië.Overschotten
blijven invoorraad ofgaannaarhetgangbare circuit.
Erwordt dooreenaantalEKO-meelfabriekenookmeelgeleverd
aangewone bakkerijen.
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4.4.2.3 Bakkerijen
Er zijnveertien bakkerijen,waarvan zesBDenzesecologischvan aard entweehebbenbeide licenties.Zekrijgenhun
meelsoortenvan éénoftweegraanverwerkers.Ditmeelhoeftniet
perseuitNederland afkomstig tezijn.Omsteedsmeelvaneen
goede bakkwaliteit tehebben,wordenpartijen slechtegranenvermengdmet beteregranenuithet buitenland.Denaast hetmeelbenodigdehulpmiddelen, zoalsboter,suiker,honing, rozijnenkomen
vanverschillende groothandels.Zuurdesemwordt opnatuurlijke
wijze gekweekt,degebruikte gist isgangbare gist.Degebruikte
ingrediëntendienenBD-ofEKO-kwaliteit tezijn,maar bakblikken
endergelijkemogenmet eendoordeWarenwet toegestane olieemulsie ingesmeerdworden.Debakkwaliteit vanBD/EKO-granenis
gelijkaanofminderdanvangangbare granen.De geconstateerde
verschillenwarenbijtoepassingvangangbare receptuur (gist,
vet,meelverbeteraar)groterdanbijtoepassing van alternatieve
receptuur (zuurdesem, bakferment)(Voedingsraad, 1989).Hetbakproces isarbeidsintensiever dan ineengangbare bakkerijomdat
hetniet volautomatisch is.Het assortiment bestaatmeestalvoor
ruim 90Suitverschillende broodsoorten envoortsuitkoek,gebak,crackersendergelijke.Deafzetvanbroodvindt inhetbinnenland plaats,direct aannatuurvoedingswinkels en ingeringe
mate aanhet grootverbruik, koekwarenworden aannatuurvoedingswinkelsmaarookwelaandegroothandel afgezet ensomsgeëxporteerd.Verpakkingsmateriaal ispapier,voorkoekjeswordt ook
plastic gebruikt.
4.4.3 Kostenopbouw
Dehoge inkoopprijsvangranen envooral bijhaverhetgrote
percentage pelverliesveroorzaken dehogeconsumentenprijs. Inde
Tabel U.4 Prijzen van gangbaar BD- en EKO-graan in gld/kg
1989 en het verschil
van BD- en EKO-graan ten
van gangbaar graan in %
Gangbaar
gld/kg

BD

in
opzichte

EKO

gld/kg Xver- gld/kg %verschil
schil
Producentenprijs
1kgtarwe
Consumentenprijs
700gmeel
Procentueel verschil
producenten-en
consumentenprijs

0,40

0,90

+125

0,63

3,42

+443 1,82-3,33 +189-429

+58

+280

Bron:Produktschapvoorgranen,1990.
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0,80 +100

+128-+316

gangbareverwerking roomtmendehaverpartijenafvoordemoutindustrie.Onderstaande tabelgeeftdeprijzenvanBD-enEKO-graan
engangbaar graanweer.
Degroteverschillen inproducenten-enconsumentenprijsvan
BD-enEKO-graanvallenop,evenalshetgroteverschil inconsumentenprijsvangangbaarenBD/EKO-meel.Inbijlage49wordtde
prijsopbouwuitgebreid gegeven.Er isvanuitgegaan datdeopbrengstenuit 1kgtarwe bijbeidetypentarwedezelfde is.De
opslagkosten vanBD-graan endemarges zijnveelhoger.
Voorbrood zijneveneensdeproducenten-enconsumentenprijs
naast elkaargezet tervergelijking.Uitgegaan isvaneenbrood
met 480gramdroge stof,ongesnedenverkocht.

Tabel 4.5

Prijzen van BD- en gangbaar volkorenbrood
in 1989 in
guldens per eenheid en het verschil
tussen BD- en
gangbaar brood
BDguldens

Bakkersprijs
575gtarwemeel
Consumentenprijs
1brood
Procentueel verschil tussenbakkers-en
consumentenprijs

Gangbaar
guldens

Verschil
in%

0,81-0,92

0,43

+88-+114

2,75-3,25

2,10-2,65

+31-+23

+240-+253

+388-+516

Bron:Nederlandse Bakkerijstichting,1990.

DegrondstofprijsvoorBD-brood isgemiddeld 100%hogerdan
degrondstof voorgewoon brood.Hetvalt opdatdeprijsdiede
consument betaalt niet zoveelverschiltmet degangbare broodprijs. Inbijlage 49 isvergeleken deprijsopbouwvanbroodgebakkenbijeencentraleBD-bakkerij/groothandeldatverkocht
wordtvianatuurvoedingswinkels endeprijsopbouwvaneenambachtelijkegewone bakkerij diehet brood zelfaandeklantverkoopt.
Het aandeelvandegrondstof indeprijsopbouwblijkt bijnagelijktezijn.Volgensdebakkerszelf isvooral degebruikte
grondstofduurder,dearbeidskosten zijnhogerenhettransport
isduur.Opbrood ziteenbakkersmargevan 20-22%diebrutogelijk isaandegangbaremarge.Opkoekjesengebakzitweleen
hogeremarge (302-40%)dannormaal.
4.4.4 Promotie
Doordegraan-enmeelverwerkersworden foldersverstrekt
met produktinformatieenreceptenvoordebereiding vangranenen
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vlokken.Debiologischekwaliteitwordtsteedsbenadrukt.Een
bakkerijhad 2%vandeomzetuitgetrokkenvoor reclame.Belangrijkbijditsoortprodukten isinformatieverschaffing indewinkel.Menmoethetvooralvanmond totmond reclamehebben. Inde
toekomstwordt ermeteeneigenstand opbeurzengestaan.

4.5 Aardappelen,groenteenfruit
4.5.1 Structuurvande bedrijven
Eenkleindeelvandeverwerkingvindtookhieropproduktiebedrijfsniveauplaats,3%vandebedrijvenverwerkt zelffruit
totsappen,wijnenstroopen21verwerktgroentetotconserven.
Gemiddeld behalenze47%vandejaaromzetuitverwerking.Vande
geproduceerde BD-enEKO-groentegaatmaar 2%rechtstreeksnaar
deverwerkende industrieenvanhetfruit4%.
Verwerking vanaardappelen betreftdefabrieksverwerking
doorgraanverwerkers totchipsmetdevermelding gemaaktvanBDaardappelen.
Erzijndriegroenteverwerkendebedrijven,waarvantweemet
BD-enEKO-licentieenéénmetBD-licentie.Tweebevindenzichin
Friesland,éénindeFlevopolder.Dit laatstebedrijfheefteen
marktaandeelvan50%.Deverwerking geschiedt zonderconserveringsmiddelen. Sterilisatie isniet,pasteurisatie isweltoegestaan.NietalleBD/EKO-geteeldegroenteenfruitwordtookals
zodanigverwerkt.Eenaantalgroothandels indroogwarengavenaan
datzegangbare bedrijvenopdrachtgevenomvoorhungroenteen
fruitteverwerken.Deomvangvandezegangbareverwerking is
nietpreciesbekend.
Deverwerkteproduktenzijn intedelen indevolgende
hoofdgroepen:groenteconserven,sappen,broodbeleggen,stropenen
diksappen.DeBD/EKO-groente enfruitverwerkendesector iseen
kleinesector,erzijnnaarschattingnietmeerdan20à25mensen inwerkzaam.Deomzetvandeze sector isnaarschatting in
19884à8miljoen (ziebijlage50).InNederlandwerden in1987
intotaal364.000tonversegroenteverduurzaamd en 112.000ton
versevruchten (CBS,Produktiestatistiek).DehoeveelheidBD/EKOgeteeldegroente enfruitdieverwerktworden ishierslechts
0,13%van (berekening inbijlage50).
Ook indeze sector iseenflinkegroei,gemiddeld 30%per
jaar.
4.5.2 Aan-enafvoerpatronen
In1988 iserterwaardevanƒ 10.000,-doorproducenten
groenteenfruitafgezet aandeverwerkende industrie (LEI-producentenenquête, 1989).
Degroente-enfruitverwerkingkrijgt rond80%van z'n
groenteenfruitvantuindersenenkeleprocentenvandegroot-
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handel.Herkomstregio'szijnvooralFlevoland endeBetuwe.Hulpstoffen alssuikerenananasconcentraat komenvan regulierebedrijven (tot 10% isditnamelijk toegestaan).Vanhetwilde
fruit, bosbessen e t c , komt circa 10ZuitOostbloklanden enCanada.Vroegerwerdendoorverwerkersvooral overschotten verwerkt,
tegenwoordig wordenprodukten speciaal geteeld voorverwerking.
Er zijngeencontractenmet detelers,welafspraken overafte
nemenhoeveelheden enprijs.
Groente enfruit zijndeelsBDendeelsEKOof biologisch.
Er iseentekort aanbepaaldeprodukten, bijvoorbeeld aardbeien,
wat niet optevangen is.Men schakelt echtergemakkelijkomop
eenanderprodukt.Dit isookbijoverschotten hetgeval.Hetkokenendepasteuristatie zijngeautomatiseerd. De fabriekentellenverschillende produktielijnen,bijvoorbeeld een lijnvoor
produktievanjamsendergelijke,een lijnvoor sappeneneen
lijnvoorhet inmakenvanaugurken.Groenten enfruitwordenverwerkt tot sappen,belegsoorten, sandwichspreads, hartige enzoete
sausen,salades,compotes,groente-enpeulvruchtenconserven,
zuurkool,soepen enzoetzuur.Dekeurmerken Biodyn, Demeteren
EKOendeaanduiding biologischkomenvoor.Erwordt inNederland
aangroothandels 60-80%vandeproduktie afgezet onderdenaam
vandeverwerker. 20-40Zwordt geëxporteerd naarScandinavië,
België,BRD,Zwitserland enCanada ondereenanderemerknaam. In
de supermarkt wordt nogniet afgezet,dit zouvolgensdeverwerkersviaeengroothandel ondereeneigenmerknaammoeten. Intotaalwordt doordedrieverwerkers zo'n500tonfruit en 100ton
groenteverwerkt (bijlage50).
4.5.3 Kostenopbouw
Zoals reedsaangegeven,wordenmetdetelersafspraken omtrent prijsenaftenemenhoeveelheden gemaakt.Degrondstofkostenbedragen 50Zvandeprijsvanhetverwerkte produkt.Belangrijkzijnde arbeidskosten, die50Zvandeverwerkingskosten bedragen. Indetoekomstwordt dat lagerdoorhet automatiserenvan
deprocestechniek. Deconsumentenprijs isaandehogekant,dit
wordtvooral bepaald doordehogemargesalsgevolg vandelage
omzetsnelheid vandeprodukten. Inbijlage50wordt alsvoorbeeld deprijsopbouwgegevenvaneenpotjeaardbeienjam.
4.5.4 Promotie
Inde sectorwordt rond de 1à3%vandeomzet aan reclame
besteed.Erzijnaffiches,erwordenvakbeurzen ententoonstellingen bezocht enerwordt consumentenonderzoek gedaanmet behulp
vanwinkeldemonstraties enenquêtes.Vooralnaamsbekendheid en
produktbekendheidwordt benadrukt.
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5. Vraag enconsumenten inNederland

5.1 Marktomvang vanBD-enEKO-produkten
Uitverschillende onderzoeken isgeblekendat zo'n3tot4%
vandebevolkingweleens "alternatieve"produktenkoopt enzo'n
25tot 35Xwel eensreformprodukten.Vandekopersvanalternatieveprodukten koopt zo'n 10tot 20Xmeerdanéénkeerperweek
alternatieve produkten, zo'n40tot 50Zmeerdanéénkeerper
maand (Wierenga, 1983;Menucensus 1979/80en 1983). Geschatwordt
dat eenkopervanalternatievevoedingsmiddelen gemiddeld IXvan
zijnbudgetvoorvoedingsmiddelen aanalternatieve produktenbesteedt (Voedingsraad, 1988).
Detotalemarktomvang vanBD/EKO-produkten opgroothandelsniveau in 1988 inNederland wordt geschat op 182tot 335miljoen
gulden (zietabel 5.1).Voor 1984werd dezedoordeVoedingsraad
(1988)noggeschat op80miljoengulden (exclusief BTW),ditkomt
overeenmet 98miljoen guldenopconsumentenniveau. Dit betekent
dat invierjaardeomzet tweetotvierkeerzogroot geworden
is.Voordekomendejarenwordt eenomzetgroeivan zo'n30Zverwacht.

Tabel 5.1 Geschattemarktomvang vanBD/EKO-produkten inNederland
Jaar

Omzet inmiljoenguldens

1984
1988

98a)
182-335 b)

%vantotale bestedingenaan
voedings-en genotmiddelen
0,2

Bron:a)Voedingsraad, 1988,gemetenopconsumentenniveau; b)Dit
onderzoek, 1989,gemetenop groothandelsniveau.

5.2 Kwaliteitsaspecten
Inhetalgemeenwordt voordeconsument dekwaliteit van
voedingsmiddelen bepaald doorverschillende attributen (Wierenga,
1984):
1. Hedonistische attributen,dietemakenhebbenmetdegenotbeleving (smaak,reuk, e t c ) ;
2. Instrumentele attributen,meetbare "stoffen" (voedingswaarde, schadelijke bestanddelen, e t c ) ;
3. Symbolische- ofpsychologische attributen,dieeengevoelswaardeuitdrukken (meerwaarde aanhetvoedsel;psychologischebevrediging).
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Hetdoordeconsument ervarenverschil inkwaliteit tussen
gangbare enalternatieve produkten iswaarschijnlijkvooraleen
verschilopsymbolische ofpsychologische attributen.Verschillen
ophedonische en instrumentele attributen zijnniet aangetoond,
met uitzondering vanverschillen indehoeveelheid nitraat enresiduenvandiergenees-enbestrijdingsmiddelen (Voedingsraad,
1988).Deze stoffen zijn inalternatieve produktenniet ofin
minderemate aanwezig.Voordeconsument verhoogt ditdekwaliteitvanalternatieve produkten.
De symbolische meerwaardevanalternatieve voedingsmiddelen
kanbestaanuit levensgevoel,vitaliteit, levenskracht, contact
met dekosmos,etc. (Wierenga, 1984).
Aanalternatief geteelde groenteenfruitwordendezelfde
kwaliteitseisen (KCBnormen)gesteld alsaandegangbare produkten.Hetproduktmoet indejuisterijpheidsstadium zijn,niet
beschadigd zijndoorziektenofplagen,goed smakenenvooraler
goeduitzien.
Ookhoudbaarheid iseenaspectvankwaliteit.Omdat BD/EKOproduktengeenconserveringsmiddelen bevatten, isde houdbaarheid
vandeverwerkte produkten overhet algemeenkorterdandievan
vergelijkbare produktenuithetgangbarekanaal.

5.3 Beschrijving vandeconsument
5.3.1 Motievenvoorgebruikvanalternatieve produkten
In 1988voerdeOudeOphuiseenonderzoekuit ondereengroep
a-select gekozenNederlanders omdeze tevergelijkenmeteen
groepklantenvannatuurvoedingswinkels. Bijhet kopenofgebruikenvanprodukten inhet algemeenhecht deNederlandse bevolking
hetmeest belang aan (involgordevanafnemend belang):
1. versheid;
2. kwaliteit;
3. smaak;
4. gezondheidswaarde;
5. voedingswaarde;
6. natuurlijkheid;
7. afwezigheid vantoevoegingen;
10. biologisch-dynamische teeltwijze.
Klantenvannatuurvoedingswinkels houdenbijhet kopenofgebruikenvanprodukten inhet algemeenhetmeest rekeningmet:
1. afwezigheid vantoevoegingen;
2. kwaliteit;
3. versheid;
4. natuurlijkheid;
5. gezondheidswaarde;
6. biologisch-dynamischeteeltwijze;
7. voedingswaarde.
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Hetmeest opvallendeverschil tussenbeidegroepen consumenten Ishetverschil inbelangdatgehechtwordt aanafwezigheid
vantoevoegingen. Deafwezigheid vantoevoegingen isvoordeconsumentvanalternatieve Produktendebelangrijkste redenomeen
produkt tekopenoftegebruiken.Voordeconsumenten inhetalgemeen isdit eenonbelangrijke reden.Een ietsmindergroot,
maarookopvallend verschil ishetverschil inbelangdatdé
groepen hechtenaandebiologisch-dynamisch teelt.Versheid en
kwaliteit zijnvoorbeidegroepen belangrijk.
Ten aanzienvanderedenenvoorhetkopenvan alternatieve
Produkten bestaat ereengrotematevanovereenstemming tussen
klantenvannatuurvoedingswinkels enrespondentenuit delandelijke steekproef,dieaangavenweleensalternatieve produktente
kopen.Menkoopt dezeprodukten omdat zegezonder zijnengeen
kleurstoffen,smaakstoffen enconserveringsmiddelen bevatten.Ook
betere smaak iseenbelangrijke redenendaarna speeltmilieuvriendelijkheid eenrol.Voordeklantenvan natuurvoedingswinkelsweegtvooralhetaspectvanbestrijdingsmiddelen ietszwaarder.
Onderzoekondergebruikers inWest-Duitsland (Böckenhoff &
Hamm, 1983;Oltersdorf, 1983)en inFrankrijk (Dauchez, 1985)gevenpraktischhetzelfde beeld tezien:gezondheidsredenen opde
eersteplaats,gevolgd doordeoverweging datchemicaliën inde
vormvan additieven ofresiduenniet aanwezig zijn,opdederde
plaatskomen afwisselendmilieu-overwegingen eneenbetere smaak.
Deklantenvannatuurvoedingswinkels zienduidelijkeverschillen tussen reformproduktenenBD/EKO-produkten. Vooral opde
eigenschap "geenkunstmest" ishetverschil zeergroot:5Ïvindt
datditvantoepassing isopreformproduktenterwijl 93Ïditvan
toepassing vindtvoorBD/EKO-produkten. Groot zijnookdeverschillen inperceptie tenaanzienvan milieuvriendelijkheid,
kleinschaligheid endeafwezigheid vanchemische bestrijdingsmiddelen.Bij respondenten dieafkomstig zijnuitde landelijkerepresentatieve steekproef zijndeperceptieverschillen tussenalternatieve enreformprodukten veelmindergroot.Het percentage
respondenten datvindt datalternatieve produktenmilieuvriendelijkzijnenzonderkunstmest verbouwd worden ligt circa 152hogerdanbij reformprodukten.
Deconsument kiest bewustvooralternatievevoeding vanwege
gezondheidsaspecten endeafwezigheid vanchemische toevoegingen.
Depersoonlijke gezondheid iseenbelangrijkermotief dandezorg
omhetmilieu.Dekeuzevoorhetgebruikvanalternatieve produktenwordt echter tevensbepaald doordebeschikbaarheid vandeze
produkten.Debeschikbaarheid wordt beperktdoorhetaantalverkooppunten endoorhet indealternatieve landbouw gehanteerde
hierennuprincipe (seizoensgebondenteelt enproduktenuitde
regio).Omdat deconsument produktenvraagt dieook indegangbarewinkels liggen (bijvoorbeeld exotische vruchten), hanteren
winkelsenverdeelcentra ditprincipedelaatstejarenminder
strikt (Voedingsraad, 1988).
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5.3.2 KenmerkenvanconsumentenvanalternatieveProdukten
Detypische kenmerkenvanconsumentenvanalternatieve Produktenkunnenwordenafgeleid uit eenaantal onderzoekenviaeen
landelijk representatieve steekproef enuiteenaantalkleinschaligeonderzoeken.
Tabel 5.2geeftde leeftijdsverdelingvanderespondenten in
deverschillende onderzoeken.Uit hetonderzoekvanWierenga
(1983)blijkt,datdekopersvanalternatieve Produktenaantoonbaarjonger zijndande rest.OudeOphuisvond ineenrecentonderzoekdat eengroot aantalkopersvanalternatieve produkten
tussende35tot 40à45jaar zijn.Er isonderdekoperswaarschijnlijknauwelijks aanwasvanjongemensengeweest.

Tabel 5.2

Leeftijdsverdeling
procenten)

bij verschillende

onderzoeken

(in

Wierenga etal. Menucensus 1979 Menucensus1983
1983
reform
(n-283)
< 35
35-50
>- 50

30
33
37

alt
reform BD
reform BD
totaal
(n-29) (n-305) (n-59) (n-308) (n-94)(n-1427)
48
24
28

31
30
39

36
34
30

36
36
28

39
35
26

33
31
36

Bron:OudeOphuis (1986).

BD/EKO-produktenzijnoverhet algemeenduurderdanvergelijkbaregangbare produkten.Het ligtdaaromvoordehand teverwachtendatgebruikersvandezeproduktenvooral indehogereinkomensklassen tevinden zijn.Ditwordt bevestigd dooreenNIPOonderzoek (1983),waaruit blijkt,datdegebruikersvanalternatieveprodukten zichmeerdangemiddeld indehoogste inkomensgroepbevinden. Inuniversiteitssteden trekt hetgroteaandeel
studenten indeklantenkring vandenatuurvoedingswinkels hetgemiddeld inkomen sterkomlaag.
Alleenhuishoudensmet een inkomenvanaf eenniveautussen
modaal entweemaalmodaal kunnen zicheenalternatief voedselpakketpermitteren,datvergelijkbaar ismet eengangbaarpakket
(Kuiper&DenBreeden, 1982). Ookmet een lager inkomen iseen
volwaardig alternatief voedselpakket mogelijk.Dit isechtereen
stuksoberderdaneengangbaarvoedselpakket vandezelfdeprijs
(Voedingsraad, 1988).
Het opleidingsniveau vangebruikersvan BD/EKO-produkten
ligt beduidend hogerdangemiddeld. Dit blijkt zoweluit landelijkonderzoek alsuitklantenonderzoekvanalternatieve winkels
(OudeOphuis, 1985).
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UithetonderzoekvanWierenga (1983)kandaarnaastworden
geconcludeerd datkopersvanalternatieveProdukten invergelijkingmetkopersvangangbareproduktenvakereennationaaldagblad lezen (relatiefvaakdeVolkskrant,TrouwofHet Parool),
mindervaaktelevisiekijken,mindervaakdeTROSenvakerde
VPROprefereren,actieverzijninhetvrijwilligerswerk envaak
progressief stemmen.Hetaantalconsumentenwaaropdezeresultatengebaseerd zijn,isechterklein.

5.4 Prijsaspecten
DoorhetCentraalBureauLevensmiddelenhandel (C8L)isin
augustus 1989onderzochthoeveeldeconsumentbereid ismeerte
betalenvoormilieuvriendelijkeprodukten (zietabel5.3).Degeaccepteerdemeerprijs ligttussende 10en25%.

Tabel 5.3

Bereidheid van de consument om meer te betalen voor
milieuvriendelijke
produkten in guldens en in procenten ten opzichte van gangbare produkten
Prijs
absoluutguldens

Zeergoedkoopprodukt
Goedkoopprodukt
Duurprodukt
Zeerduurprodukt

1,2,10,20,-

procent
±25
±17
±12
±10

Bron:CBLConsumentenTrends (1989).

Rooijers (1984)vonddat60%vandeconsumentendiegeenalternatievevoedingsmiddelenkopennietbereid ismeertebetalen
voorBD/EKO-produkten.Ditpercentage ligtbijdeconsumentenvan
BD/EKO-produktenveel lager (circa 15%). Vandeconsumentenvan
BD/EKO-produkten blijktnog 10%bereid eenmeerprijsvan30%te
betalen,vandegangbare consumenten isslecht 2%hiertoebereid
(veelalternatieve produkten zijnmeerdan30%duurderdangangbareprodukten;zie3.6).Voorscharrelvleeswerdenvergelijkbare
uitkomstengevonden (LEI,1988).
Deze resultatenwijzen inderichtingvaneenlageprijselasticiteit bijregelmatigekopersvanBD/EKO-produkten.Deze
kopersgaannauwelijksminderkopenbijeenhogeremeerprijs.Bij
consumentendieafentoealternatieveproduktenkopen lijktde
prijselasticiteit veelhogerteliggen.Eenhogemeerprijsvan
alternatieve produktenheeftalsresultaatdatdezeprodukten
bijnanietdoordegemiddelde consumentwordengekocht (Wierenga,
1984).
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6. Internationale situatie

6.1 Inleiding
In1987/1988heeft deEGdebalansop latenmakenvande
kennisendetoepassing vanecologische en biologisch-dynamische
landbouw indeEG.Hethierovergeschreven rapportvanD.Peter
enF.Ghesquiere iseenbelangrijke brongeweest bijhet schrijvenvande internationale situatie.Bronvermelding zal indit
hoofdstuk alleenplaatsvinden alsereenandere brongebruikt is.
Omeen indruktegevenvandeomvang vandebiologische sector inlandenvandeEG isintabel 6.1 eenoverzicht gegevenvan
het aantalproducenten enhetareaal indie landen.Omdatverschillende bronnenverschillendemanierenvandataverzameling gebruiken,kunnendeaantallen afwijkenvanwat indebijlagenbij
hoofdstuk 6beschrevenwordt.

Tabel 6.1 Areaal en aantal producenten in de biologische
in verschillende
landen en de EEG in 1987
Land

Aantal bedrijven

BRD
Denemarken
Frankrijk
Nederland
Ver.Koninkrijk
OverigeEG- •landen(7)
EG (12landen)

1.930
253
2.660
478
618
1.474
7.413

Areaal

35.400
4.000
40.000
3.384
8.619
11.597
103.000

%van

sector
het totaal

aantal
bedrijven

areaal

0,27
0,29
0,26
0,37
0,26

0,30
0,14
0,14
0,17
0,05

0,09

0,09

Bron: Institut fürAgrarpolitikund LandwirtschaftlicheMarktlehrederUniversität Hohenheim;gegevensvandeEG-commissie.

Een beschrijving per landvandeproduktie,verwerking, distributie enverbruik is inbijlage 51gegeven.Bijlage 51beschrijft desituatie indeBRD,bijlage 52beschrijft Denemarken,
bijlage53Frankrijkenbijlage54hetVK.HetEG-beleid isin
bijlage55tevinden.
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6.2 KansenvoordeNederlandse export
Inhet literatuuronderzoek zijneenaantal aspektengevonden
dievan invloed kunnenzijnopdekansenvandeNederlandse sectoromteexporteren naardeBRD,Denemarken,Frankrijkenhet
VK.

Positieve

invloed:

devraag naarbiologischeProduktengroeit
BRD,VK
het aantalverwerkersdierlijke produkten
isklein
BRD,Denm,Fr
redelijkgroot aantalgroothandelsbedrijven Fr,VK,BRD
aantal afzetpunten isgroot, supermarktenals
afzetpunt neemt toe
VK,BRD
erwordt alveelBD/EKO-produktenuit
Europese landengeïmporteerd
BRD,VK
Nederland exporteert aardappels,groenten,
fruit,zuivel,verwerkteprodukten
BRD,
Denm, VK
aantalverkooppunten neemt toe
BRD,
Denm
kansoptoegang totgangbaar kanaal,door
proevenmetverkoopmelkenvlees insupermarkten
Denm

Negatieve

invloed:

het aantalproducenten enhet areaalgroeit
er iseengroot aantal graanverwerkers
slechts3vande 20groothandels importeren
directeverkoop isbelangrijk
distributievia supermarkt komt nognietop
gang enerzijnweinig afzetpunten
overheid stimuleert debiologische produktie
beleid gericht opversterking binnenlandse
distributiestructuur waardoor importminder
nodigwordt
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BRD, Denm
Fr,VK
BRD, Fr,Ï VK

Fr
Denm,,Fr

Fr
Denm

BRD,VK

7. Sterke en zwakke punten van de BD- en EKO-sector
in Nederland

7.1 Inleiding
Inhetvervolgvandithoofdstukzullendesterkeenzwakke
puntenvande sectorgeresumeerd worden,vanuit deverschillende
onderdelenvanhetonderzoek.Daarbijwordt een indeling gehanteerd,dieopdeeersteplaatsonderscheid maakt naarrichting
vanactiviteit,voorafgegaan dooreenalgemeneparagraaf enopde
tweedeplaatsgeordend naarniveau indekolom.

7.2 Algemeen
7.2.1 Frimaireproduktie

Sterkte

punten

Deareaaltoeneming isgroot,vooral indeEKO-sector.
Erzijnrelatiefjongeondernemers,met eenhoogopleidingsniveau (niet altijd landbouwopleiding).
Doorde sterkegroeivandeafgelopendriejaar zalereen
grote aanbodtoeneming teverwachten zijn,onderdekeurmerkenDemeterenEK0-"3-sterren".
Degewasbeschermings-enbemestingskostenliggen lagerdan
bijvergelijkbare gangbare bedrijven.
Het aandeelvandehuisverkoop indetotale afzet isover
het algemeengering (metuitzondering voordezuivelsector).
Erbestaat duseen infrastructuurdievergelijkbaar ismet
degangbare landbouw.
50Zvandebedrijvenhebbenconcreteplannenvoormoderniseringmet name ingebouwen enbedrijfsuitrusting.Er isvertrouwen indetoekomst.
Boerenentuinders zijngeorganiseerd inverenigingen.Hierdoorkunnenontwikkelingenmakkelijkwordengestuurd. Ookde
teelttechnische bekwaamheid, die relatief hoog isvergeleken
met degangbare landbouw, kanzoopgevoerdworden.
Deprijzendieboerenentuinders indeBD-enEKO-sector
ontvangen zijn 10tot 150Xhogerdan indegangbare landbouw.
Er iseenvoorsprong opdegangbare landbouw inmilieuvriendelijke bedrijfsvoering.
Debedrijfsomvang isvergelijkbaarmet dievandegangbare
landbouw.
Zwakke punten
Economischemotieven spelen bijomschakeling vaakeenondergeschikte rol.Erzijndaardoorextragrote risico'svooral
bijdestartvan bedrijven.
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Het iseenkleine sector (produktiewaarin 45-50miljoen
gulden)met eenverspreide ligging.Decentrumfunctie kan
daarbij slecht totzijnrechtkomen.
Niet alleproduktierichtingen zijnevensterkvertegenwoordigd.
Besparingen opgewasbeschermings-enbemestingskostencompenseren deextra arbeidskostenniet.
Doorhet relatief grote aantal teeltenperbedrijf invergelijkingtotdegangbarebedrijvenwordenerteweinigvoordelenbehaaldmet behulpvanspecialisatie (schaaleffecten
leereffect).Dehieruitvolgende hogerekostprijswordt via
deBD/EKO-handeldoorberekend aandeconsument. Ingevalvan
afzet inhetgangbare kanaal isdeprijsdikwijlsonvoldoendeomdezekostentedekken.
Er istotnutoeweinig ondersteuning vandesectordooronderzoekinstellingen.
7.2.2 Distributie enverwerking
Sterke

punten
Erhebben zich indedetailhandel nieuwevormenvannatuurvoedingswinkels ontwikkeld, dieeenbrederpubliekkunnen
aanspreken (franchise formules ennatuurvoedingssupermarkten).
Nederland ontwikkelt zichtot een internationaal handelscentrummet namevoorexotenenoff-seasonprodukten.
Het assortiment dat innatuurvoedingswinkels wordt aangebodendekt alleprodukten enproduktgroepen. Deconsument
treft eenvolledig assortiment aan.
EKO-producenten zijnopzoeknaarnieuweafzetmogelijkheden
binnenhet gangbare kanaal.Teverwachten isdatdeproduktie,afzet enverwerking kangroeien enwaarschijnlijksnellerdan indeBD-sectorwaarhoofdzakelijk afzet gezocht
wordt binnendeeigenkanalen.
Teeltafsprakentussengroothandel enverwerkersenproducentenzorgenvoor sturingvanhetaanbod.Dit isnoodzakelijk
geziendeondoorzichtigheid vandemarkt.
Indegroothandel vindt eenverdereprofessionalisering
plaats.

Zwakke punten
Levering aandegroothandel/verdeelcentra geschiedt vaak
doordeproducenten zelf,hetgeenveeltijd en inspanning
vergt.
Degroothandel isvooreenaantal sectoren zodanig regionaal
geconcentreerd dat onderanderedetransportkosten hoger
zijndanstrikt noodzakelijk.
Seizoenfluctuaties inhetaanbod kunnen slechtwordenopgevangen binnenheteigen "gesloten"afzetsysteem.
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Overschottenmoetenvaakafgezetwordenviadegangbarekanalen,waardeprijzenvaak lagerzijn.
Tekortenwordengedekt door importenvanBD/EKO-produkten.
Degegarandeerde BD-ofEKO-herkomstvandeproduktengaat
dikwijlsverloren indeafzetkanalendoor herverpakking.
Doordegeringeomvang vandesector isdeabsolute omvang
vanhetpromotiebudget tegering omeffect tesorteren.
Hogeremarges zijn indehuidige situatienoodzakelijk in
verbandmet eenlageomloopsnelheid endeeffectenvande
geringe schaalgrootte.
DeBD/EKO-verwerking resulteert inhogeprijzendoorhoge
transportkosten, arbeidskosten enmarges.
Hetcontrole-apparaat isontoereikend omdeBD-enEKO-kwaliteit tegaranderen.
7.2.3 Consument
Sterke

punten
Degrote aandacht vandeconsument voorgezondevoedingen
hetmilieubevorderendeacceptatievande BD/EKO-produkten
buitendebestaande groepvanBD/EKO-kopers.
Mindernitraat engeen residuenvandiergenees-enbestrijdingsmiddelen endepositieve psychologische attributenverhogenvoordeconsument dekwaliteit vanhetprodukt.
Debereidheid om ietsmeer tebetalenvoor BD/EKO-produkten
isbijmeerdandehelftvandeconsumenten aanwezig.

Zwakke punten
Deconsumentenhouding wordtvaak ingegevendoorgebrekaan
vertrouwen indegangbare produktie enverwerking. Dithoeft
nietnoodzakelijkerwijseenpositievekeuze intehouden
voorBD-danweiEKO-produkten.
Het aantal consumentendatbewustvoorBD-produkten zalkiezen,zalgeziendeachtergronden dieeenrolspelenbijde
BD-produktie,kleinblijven.Degroeizaldaarmeevooral in
deEKO-sector liggen.
Keurmerken zijnnietduidelijkenconsumentenhebbenerte
weinig kennisvan.
Deaanwasvanjongekopers lijkttestagneren.
VoordeNederlandse consument ishetverschil tussenReform
enBD/EKO-produkten niet ergduidelijk.
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7.3

Akkerbouw

7.3.1 Primaireproduktie
Sterke

punten
Akkerbouwwordt hoofdzakelijk bedrevenopgespecialiseerde
akkerbouwbedrijven.
Deomzetten liggenhogerdan indegangbare akkerbouw,omdat
de lagere kg-opbrengstenmeerdangecompenseerd wordendoor
dehogereprijzendiegemaaktworden.
BD-bedrijven haleneenhogere arbeidsopbrengstdangangbare
bedrijven.

Zwakke punten
Invergelijking metdegangbareproduktie isde arbeidsinzet
perha50%hoger.Daartegenover staat dat eengroot gedeelte
vandearbeidwordtuitgevoerd doorvrijwilligers (circa 20%
vande inzet)bijdeBD-bedrijven.
EKO-bedrijvenbehaleneen lagere arbeidsopbrengst danBD-bedrijven.
7.3.2 Distributie enverwerking
Sterke

punten
Debakkerijen indeBD-enEKO-sectorkenneneengoede landelijke dekking.
EKO-meelwordt ookgeleverd aangangbare bakkerijen zodat
eengroterpubliek inaanraking kankomenmetEKO-brood.
Erwordt eenbreed assortiment produktenvanverwerkt graan
voortgebracht. IndeBD-zowel alsdeEKO-sector.Naast
meelsoorten ookspecialiteiten alskindervoeding enpuddingpoeders.

Zwakke punten
BD-enEKO-verwerkerszijnsterkafhankelijkvan importgraan
doortekortenvaneigengraanendoordeslechtebakkwaliteit.Erwordt gemengd.
Het bakproces isindeBD/EKO-sector nietvol-geautomatiseerd,daardoor isdesectorarbeidsintensiever dan inde
gangbare sector.
Er zijn indeBD-enEKO-sector pelverliezen bijdeverwerking totmeel.

7.4 Veehouderij
7.4.1 Primaire produktie
Sterke
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punten
Inhet eigenBD-melkafzetkanaalworden zodanigehogeprijzen

gerealiseerd datdemelkomzet perkoehoger isdan inde
gangbare sector (1081).
Optweederdevandeveehouderijbedrijven isde laatstetwee
jaar geïnvesteerd.
Zwakke punten
Doordegedwongen afzetvanEKO-melk inhetgangbare kanaal
(geeneigenkanaal)isdeomzetperkoe lagerdan inde
gangbare sector (87Z).
Erwordt doorBD-bedrijveneenslechterbedrijfsresultaat
gehaald dandoorEKO-bedrijven tengevolgevandegeringe
intensiviteit.
7.4.2 Distributie enverwerking
Sterke

punten
Er iseenvleesverwerker indeBD-sectormet een landelijk
netvan filialen.Deverwachteuitbreiding in1990 is307.
Doorsamenwerking met eengangbareverwerker isdeverwerkingscapaciteit voormelk indeEKO-sectorverdubbeld.
DeBD-vleesverwerkingvindt centraalplaatsbijeenlandelijkopererendeverwerker.
Naast afzet inhet slagerskanaal iser indeBD-sectorook
afzetvanvacuümvoorverpakt vlees inongeveerhonderdnatuurvoedingswinkels.

Zwakke punten
DedistributievanEKO-melkverloopt bijna inz'ngeheelvia
degangbare verwerking.
Zowel indeBD-als indeEKO-zuivelafzettreden inbepaalde
maanden overschotten en inandere tekortenop.
Bijdeverwerking vanEKO-melk bestaanerhogeremargesen
hogereverpakkingskosten danzowel indeBD-als indegangbarekanalen.Ookdedetailhandel voegt eenrelatiefhoge
marge toewaardoordeconsumentenprijsrespectievelijk 18en
49Zhoger isdan indeBD-engangbare sector.
Fassinds 1989vindt erverwerking vanvleesdooreenEKOslagerplaats.De landelijkeaanvoerendistributiemoetnog
opgebouwd worden.
Voordeconsument ishetverschil tussen scharrel-enEKO/
BD-vleesniet altijd duidelijk.

7.5 Tuinbouw
7.5.1 Primaire produktie
Sterke

punten
De lagerekg-opbrengsten indeBD-sectorperhawordenmeer
dangecompenseerd doordehogereprijzen.Deprijzen liggen
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overhet algemeenhogerdan inhetveilingkanaalvoorzowel
vollegrondsgroenten alsfruit.
Zwakke punten
DeEKO-tuinbouw endeBD-fruitteelt zijnrelatief onderontwikkelde sectoren.
Degemiddelde arbeidsinzet perha ligt zowel indeBD-als
EKO-tuinbouwsectoren 50tot 100Xhogerdanopdegangbare
bedrijven.
ZoweldeBD-alsdeEKO-tuinbouwsectoren hebben lagerearbeidsopbrengsten perhadandegangbare bedrijven.Overhet
algemeen isdesituatie indeEKO-sectorslechterdan inde
BD-sector.
De lagerekg-opbrengsten indeEKO-fruitteeltwordennauwelijksgecompenseerd doorhogereprijzen.
7.5.2 Distributie enverwerking
Sterke

punten
Veilingen tonen interesse omBD-enEKO-groente teveilen.
Nualworden produkten,wanneerdeveilingprijshogerligt
dandeprijsvandeversverdelersnaardeveiling gebracht.
Tegenwoordig wordengroenten speciaal geteeld voordeverwerking en isdeafhankelijkheidvanoverschottenvoorbij.
Flexibiliteit indeverwerkende industrie isgroot.Daardoor
kunnentijdelijke overschottendoor snelle omschakeling verwerktworden.
Doorautomatisering vandeprocestechniekwilmen indetoekomstdearbeids-enverwerkingskosten reduceren.

Zwakke punten
Tekorten indeaanvoermoetendoordegroothandel ondervangenworden onderanderedoormiddelvan import enaanvoer
vanboerenbuitenderegio.
Overschottenvanverseprodukten binnenhetBD/EKO-kanaal
moeten binnenhetgangbare kanaalwordenafgezet.
Slechts 2%vandeNederlandseBD-enEKO-groentewordt in
het binnenland verwerkt.
Ervindt noggeenafzetvanverwerkte BD/EKO-groente en
fruitplaats indegangbare supermarkten.
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8. Enige beschouwingen achteraf

Vanuitmilieu-overwegingen isdeBD-enEKO-land-entuinbouwteprefereren, omdat degehanteerde teelttechnieken verzuring,mineralenuitspoeling enverontreinigingen met pesticiden
hetmeest drastischtegengaan.Maarookfactorenalsdebiologischebodemactiviteit enhetaantal bodemorganismenwordengunstig
beïnvloed.Echteropditmoment leverendezepositieveecologischeaspectennognauwelijksbedrijfseconomischevoordelenop.
Uit deze studieblijktdat,enigszins afhankelijkvandesector,
inhetalgemeendehogereprijsendelageremest-engewasbeschermingskosten niet opwegentegende lagerekg-opbrengsten en
hogerearbeidskosten.Arbeidskosten endeomzet zijnvandoorslaggevende betekenisvoorhetbedrijfsresultaat.Onderzoek inde
verschillende aspectenvandeBD-enEKO-landbouw,met nameop
bedrijfseconomischgebied, zullendeknelpunten opbedrijfsniveau
moetenaangeven.Ditonderzoekmoet,naasthet reeds invelesectorengestarte onderzoeknaargeïntegreerde bedrijfssystemen,
prioriteit krijgen.Deduurzaamheid vande landbouwwordt daarmee
versterkt.
DeBD-enEKO-landbouw isondanksdesterke toeneming van
het aantal bedrijven inderecentejaren,nog steedseenkleine
sector.Belangrijker isechterdatdeze sectoraltijd eenvoortrekkersrol heeftvervuld indeontwikkeling naarmeerduurzame
landbouwsystemen.Nuonderdemaatschappelijkedruk indegangbarelandbouwdezeduurzaamheid ookmoetwordengerealiseerd, staan
dejarenlange ervaringen sterk indebelangstelling. Deze belangstelling zalonderandere totgevolg hebbendatmeeronderzoekin
deze richting gaat plaatsvinden endatmeerefficiënte produktiemethoden zullenwordenontwikkeld.Hiermede zullenookoplangere
termijngangbare enBD-enEKO-landbouwnaarelkaartoegroeien.
Overhet algemeenmoetmenervanuitgaandatdeafzeten
verwerking vanBD-enEKO-produktennogergkleinschalig is,
waardoor opkortetermijn regelmatig tekorten enoverschottenoptreden.Ditveroorzaakt relatief grotemargesdienodig zijnom
continuïteit tegaranderen.Ookhet feitdattotvoorkortdeafzetvanBD-enEKO-produkten invrijgesloten systemen voorkwam,
betekent datdoorhet ontbrekenvanconcurrentiedruk effectiviteitsverbetering nietwerdgestimuleerd. Destructuurdie inde
gangbare agribusiness isontstaankanmetuitsluiting vandemilieubelastende systemen echterookhiergebruiktworden.Dekansenopde langere termijnvooreenaanzienlijkgrotere omvang van
deBD-enEKO-landbouwmet eeneigenmarktsegment (bijvoorbeeld
onderscheidend vandegeïntegreerde landbouw)moet daaromniet
hoogwordengeschat.
Dekwaliteit vandeBD-enEKO-produkten zoalsdeconsument
dieervaart bezitten eenmeerwaarde tenopzichtevandegangbare
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Produkten.Zoweldegezondheidsaspecten (bijvoorbeeld hetontbrekenvangewasbeschermingsmiddelen)alsdegeringenegatieve invloedendiedezevoedingsmiddelenproduktie ophetmilieuuitoefenendoendebelangstelling vandeconsument endaarmeedevraag
naardezeProduktenverdertoenemen.
Ookdeontwikkeling vandevraag enhet aanbod indeonsomringende landen ispositief (vooral inDenemarken enWest-Duits^
land).Hiermede iseenkaderaanwezigwaarinhetNederlandseProdukt kanworden afgezet.Dekansen zijnrelatief groot omdat in
degangbare landbouw inNederland eensterkopdeexport gericht
afzetsysteemaanwezig iswaarvangebruikkanwordengemaakt.
Infase 2vanhetonderzoek zullendeperspectievenvande
BD/EKO-sector inNederland naderwordenonderzocht, ombijeen
verderegroeigoed tekunnenaangevenwaardeprobleempunten liggen.Eerdergenoemdevraagpunten zoalsbijvoorbeeld deteverwachtenmarktomvang,hetonderscheidend vermogen tenopzichtevan
degangbare landbouwetc.zullennaderworden bestudeerd.
Indeprimaire sector zullenaandehandvanmeergedetailleerde bedrijfsgegevensde factorendie invloed hebbenophetbedrijfsresultaatvanBD/EKO-bedrijven naderwordenbepaald.Dit
moet resulteren inoplossingenvooreenaantalknelpunten opbedrijfsniveau bijomschakeling vandegangbarenaardeBD/EKOlandbouwenbij intensivering vanbedrijven.
Indedistributie enverwerking zullendemogelijkhedenvan
samenwerking -onderbehoudvandenoodzakelijke sectoreigenaspecten-met deafzetkanalen indegangbare landbouwmoetenwordennagegaan.Daarbij ishetvanbelangdeexportmogelijkheden
nietuit hetoog teverliezen.Hiervoor zijnaanvullende gegevens
van buitenlandse afzetorganisatiesnodig.
Opconsumentenniveau inNederland isterbepaling vande
groottevanhetmarktaandeel vanBD/EKO-voedingsmiddelennodig
eenonderzoek tedoennaardekoopintenties tenaanzienvanBD/
EKO-produkten ennaardevoorwaardenvoordaadwerkelijkekoopgedrag.De invoedvandeprijsvandeprodukten opdeaankopen
krijgt daarbij bijzondere aandacht.
Met behulpvandegegevensuit bovenstaande onderzoekonderdelenzal ineenaantal scenario'sdeprijsvanhetprodukt ende
produktiviteitkunnenvariëren.Daarmee zaldeomvang vandesectorendebedrijfseconomischemogelijkhedenworden bepaald ende
benodigde activiteitenwaaronderdezeomvang kanwordenbereikt
ineenstrategischmarketingplanwordenweergegeven.
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