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Groeien en verder ontwikkelen met behulp van keurmerken

Extra waarden
toevoegen

Naast de EU-verordening met regels voor biologische landbouw, bestaan er vele private
keurmerken. In Nederland zijn dit het EKO- en Demeter keurmerk. Regels vastleggen in wetten
heeft het gevaar dat het ontwikkelingen blokkeert. Ook in keurmerken schuilt het gevaar van
verstarring en stilstand. Hoe blijven we in beweging? Tekst Leen Janmaat | foto Louis Bolk Instituut

O
‘Waar
Demeter
boeren
vroeger nog
wel eens
vreemde
eenden
waren in de
bijt, vormen
ze tegen
woordig de
achtergrond
voor het
nieuwe
landbouw
beleid.’

ok biologische boeren zijn slim en maken handig
gebruik van nieuwe technieken. Door schaalvergroting en inzet van mechanisatie ofwel minder gebruik van arbeid, blijft de kostprijs laag. Dat sluit goed
aan bij de wensen van afnemers, in toenemende mate
supermarkten die biologisch hebben geadopteerd.
Trots meldt Jumbo dat ze zijn uitgeroepen tot de goedkoopste supermarkt van Nederland. Wat bij gangbare
voedselproductie al lang gaande is, ligt voor biologisch
in het verschiet.
Gelukkig zijn er nog boeren waarbij niet alleen maar
de markt leidend is, al blijft afzet en prijs een belangrijk thema. Een goede boterham verdienen en het
bedrijf verder ontwikkelen is vaak de motivatie om
iedere dag uit bed te stappen en aan de slag te gaan.
Waar Demeter boeren vroeger nog wel eens vreemde
eenden waren in de bijt, vormen ze tegenwoordig de
achtergrond voor het nieuwe landbouwbeleid. Zo bezocht minister Schouten met onze koning het bedrijf
van Annette Harberink, zie de reportage in deze editie
van Ekoland.
Stappen zetten in de ontwikkeling van het bedrijf
is ook de inzet van het EKO-keurmerk, zie Ekoland
nummer 10-2018. Voor gemotiveerde biologische
ondernemers betekent stilstand achteruitgang, ze zoeken nieuwe uitdagingen. Biodynamische landbouw
heeft een eigen opvatting over landbouw en voeding.
Voor doorschakelaars naar Demeter is dat even wennen, maar voor veel boeren wordt biodynamisch
een feest van herkenning. Of zoals Louis Dolmans
het verwoord, bij Demeter gaat het vooral om welke
waarden je extra toevoegt aan je bedrijf en aan het
product. Waarden toevoegen kan ook zijn iets niet
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doen, zoals het achterwege laten van bewerkingen
van het product. Bij biologisch ligt de nadruk al snel
op wat verboden is en dat werkt niet erg motiverend.
Instappen bij Demeter betekent eerst kennismaken
met de achtergronden van waaruit de biodynamische
landbouw is ontstaan, vervolgens ga je aan de slag en
laat je aan collega-boeren zien wat je allemaal verzorgt
en welke extra’s je toevoegt aan het bedrijf en daarmee
ook aan de voeding. Deelname aan collegiale toetsing
is niet vrijblijvend, het houdt de ondernemer wakker
en stimuleert hem om weer een stap verder te gaan.
Gelukkig groeit ook de afzet van Demeterproducten,
al wachten sommige melkveehouders al een tijd op
afname van hun Demetermelk. Demetermelk wordt
verwerkt door de Weerribben.
Ontwikkeling Demeter
Van het biologisch areaal is 10 procent Demeter gecertificeerd.
Met een toename van ruim 500 hectare van 6466 naar 6953
zet de langjarige groei van het aantal biodynamische landbouwbedrijven met Demeter keurmerk door. Het aantal bedrijven – inclusief bedrijven in omschakeling van biologisch naar
biodynamisch – nam toe van 133 naar 138. Daarmee houdt de
doorschakeling naar Demeter qua oppervlakte gelijke tred met
de groei van de bio-sector. Het aantal handelaren en verwerkers
met Demeter licentie nam met 6toe naar 101 licentiehouders.

Workshops
Doorschakelen naar Demeter
wo 23 jan | 16.30 uur | Workshopzaal D
Met Petra Derkzen, Leen Janmaat
Wat doen preparaten op je bedrijf?
do 24 jan | 16.45 uur | Workshopzaal D
Met Ruud Hendriks
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