Michaël Wilde,
directeur Bionext ziet
door EU Green Deal
enorm perspectief
voor bio

We gaan
voor ZEGE
Door de ambitie in de Green
Deal ‘Farm to Fork’ ontstaat er
veel beweging, ook minister
Schouten schaart zich achter het
Europese beleid. Al kunnen we
niet teveel verwachten tot aan de
verkiezingen. Het volgend kabinet
zal het beleid verder gaan bepalen,
Michaël Wilde is optimistisch en
zoekt partners die de biologische
visie op landbouw en voeding
delen.
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INTERVIEW

Green deal
De afhankelijkheid van chemische pesticiden moet worden verminderd en het aandeel
biologische landbouw moet worden vergroot tot 25%. Dat stelt de Commissie voor in de
gepubliceerde Farm-to-Fork (van Boer-tot-Bord)-strategie. De strategie is een veelomvattend
programma om de Europese voedselketen van de boer tot aan het bord van de consument te
verduurzamen. Ook moet de strategie eraan bijdragen de impact van de voedselproductie
op het milieu en het klimaat te verminderen. Met name de thema’s duurzame voedselproductie en voedselverspilling raken aan het beleid van decentrale overheden.

I

nmiddels is Michaël geland in zijn
nieuwe omgeving. Al stelt corona
ook hem voor uitdagingen. Als communicatieman is hij naar buiten gericht
en spreekt met vele partijen en maatschappelijke organisaties. Hij verbaast
zich erover dat een organisatie als Natuurmonumenten wel naar Planet Proof
verwijst op hun website maar biologisch
niet noemt. Daarover wil hij graag met
hen in gesprek. “Samen met maatschappelijke organisaties kunnen we laten zien
waar biologisch voor staat. Dat vraagt om
eenvoudige en begrijpbare boodschappen.
Vandaar de lancering van ‘ZEGE’, dat
aangeeft waar de biologische beweging
aan werkt”.
Hoe kijk je terug op 40 jaar bio?
“Zolang ben ik nog niet actief in bio, in de
jaren bij het handelsbedrijf Eosta maakte
ik kennis met meerdere enthousiaste
mensen die mij helder maakten waar het
bij bio om draait. Dat heeft me erg geïnspireerd. Er is een bodem gelegd waar ik
mee verder kan. Wat de ontwikkeling van
bio betreft, is het een lange aanloop geweest, de pioniers beschouw ik als helden.
Ik zie de Green Deal als een momentum,
plotseling doen we ertoe. Ook het ministerie zal hierdoor biologisch serieuzer
gaan nemen. Als sector geven we feitelijk
invulling aan het beleid dat onder de noemer van kringlooplandbouw wordt verkondigd. De overheid speelt een belangrijke rol, maar ook de retail moet mee.
Als we ook de markt meekrijgen voorzie
ik een grote groeispurt de komende jaren.
Op naar 25 procent biologisch in 2030.”

Op welke wijze is Bionext betrokken
bij het landbouwbeleid?
“Zoals gezegd worden we steeds serieuzer genomen en ik verwacht dat het
ministerie geld zal vrijmaken om biologische landbouw te ondersteunen en
dit als voorbeeld te gaan gebruiken om
boeren meer perspectief te bieden voor
de toekomst. Het succes van biologisch is
vooral te danken aan het feit dat er consumenten zijn die biologische producten
kopen ondanks het prijsverschil. Al blijft
de Nederlandse consument gevoelig voor
prijs. In landen als Duitsland, Oostenrijk
en Zwitserland hebben consumenten
een andere verhouding tot landbouw en
voeding. Hier geeft de prijs minder snel
de doorslag bij aankoop van voedsel. In
Nederland is de verbinding met landbouw
minder hecht, we zijn deze verbinding
kwijt geraakt. We hebben een opgave om
deze verbinding opnieuw te maken. Het
instrument true price kan ons daarbij
helpen. Door de maatschappelijke- en milieuschade door te bereken ontstaat er een
ander prijskaartje.”
“Onze invloed op het Europese beleid
loopt voornamelijk via de IFOAM OE
groep (Organic Europe - voorheen
IFOAM EU, red.). Hier worden de krachten gebundeld wat mede heeft geleid tot
het beleid dat Frans Timmermans heeft
ingezet binnen de EU. Via onze medewerkster Marian Blom zijn we goed vertegenwoordigd in IFOAM OE.”
”Onze lobby is breed gericht, als ezelsbrug gebruik ik het woord ‘pinpas’,
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De p staat voor politieke partijen, ‘i’ is
de internationale lobby via IFOAM en
OPTA, ‘n’ staat voor NGO’s, de ‘p’ voor
provincies, de ‘a’ voor ambtenaren en
de ‘s’ voor supermarkten. Per provincie
kijken wij specifiek welke doelen deze
heeft als het gaat om het vergroening van
de landbouw om er vervolgens voor te
zorgen dat de gedeputeerden en ambtenaren inzien dat de biologische landbouw
veel antwoorden heeft op hun vragen.
Wij pretenderen niet dat biologisch de
enige weg naar Rome is maar wel een zeer
goede en betrouwbare.”
Wat ligt er voor de korte termijn op stapel?
“Coalities vormen met organisaties en
partijen die onze visie op landbouw en
voeding delen. Zo is Greenpeace erg
gericht op de landbouw, vanuit hun rol
kunnen zij beweging maken, wij moeten
vooral blijven uitdragen waar we wel voor
staan en niet te zeer waar we tegen zijn.
De introductie van ZEGE kan hier hopelijk in bijdragen, met mijn communicatieachtergrond probeer ik ’t gemakkelijk
te maken. Zodra ik persoonlijk uitleg
wat bio is, heb ik het niet alleen over de
Europese wetgeving maar zeker ook over
de vier basis principes van de biologische
landbouw: Ecologie, Gezondheid, Zorg en
Billijkheid. Om het voor mij en iedereen
zo makkelijk mogelijk te maken om over
deze principes te praten, heb ik een simpel ezelsbruggetje verzonnen: ZEGE. De
Z staat voor zorg, de E voor ecologie, de
G voor gezondheid en de E voor eerlijkheid...want laten we eerlijk zijn, het woord
‘billijkheid’ hoor je bijna nooit. Daarnaast
willen we vol gas geven richting politiek
en beleid om de handschoen die de EU
aanreikt op te pakken. 25 procent biologisch in de toekomst betekent direct 25
procent budget vrij maken voor onderzoek en onderwijs. Er zijn nog veel kennisvragen waarbij onderzoek helpt deze
in te vullen. Het onderwijs, zowel universiteit als de hogere beroepsonderwijsinstellingen, lopen ver achter. Dit vraagt
ook om verandering met perspectief voor
een gezonde landbouw in Nederland. Binnen Bionext werken we aan programma’s
biologische landbouw voor agrarisch
beroepsonderwijs. Maar het gaat pas werken als ook de scholen dit zelf oppakken
en implementeren in het onderwijsprogramma.”
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