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Paper startbijeenkomst Voedselplatform 
 
Bionext, Michael Wilde 
 
Discussiethema: “Duurzame landbouw: omgaan met de aarde van morgen” 
 

Stellingen van Bionext: 

 

Stelling 1:  De basis principes van de biologische landbouw passen bij de noodzakelijke transitie 

naar een duurzaam en gezond landbouw- en voedselsysteem 

Stelling 2:  Het biologische landbouw- en voedingssysteem past uitstekend bij de wereld van 

morgen en heeft een toekomstbestendig verhaal.  

 

Visie Bionext: 
 

Korte Introductie: Bionext, de brancheorganisatie voor de biologische sector, maakt zich sterk voor 

méér duurzame biologische voeding en landbouw. Dat doen wij samen consumenten, 

maatschappelijke organisaties, de overheid en met name onze drie verenigingen: Biohuis 

(biologische boeren en tuinders) BioNederland (handel en verwerking) en Biowinkelvereniging (de 

biologische speciaalzaken)  

Missie: De missie van Bionext is het verbreden, verdiepen en verbinden van de hele keten van boer 

tot en met consument. We geven informatie en zorgen ervoor dat biologische producten beter 

verkrijgbaar worden. Samen met de biologische sector zorgen we ervoor dat de biologische 

landbouw en voeding zich steeds verder ontwikkelt. En, heel belangrijk: We brengen mensen in 

contact met de bron van hun voeding: de biologische boeren en tuinders. Belangrijk om hier even te 

melden is dat wij als sector ook nadrukkelijk de samenwerking opzoeken met andere duurzame 

initiatieven vanuit de reguliere landbouw. Alleen samen kunnen wij onze doelen bereiken. 

Waarom Biologisch?: Biologisch is goed voor mens, dier en milieu. Biologische boeren en tuinders 

werken niet ten koste van, maar samen mét de natuur. Natuurlijke kringlopen, evenwicht tussen 

plantaardige en dierlijke productie, bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit, schoon water, 

diervriendelijkheid, gezondheid en eerlijke ketens zijn kernelementen van biologische landbouw en 

voeding. Dat levert lekkere en gezonde producten op, die zo min mogelijk schade afwentelen op de 

aarde en onze samenleving. 

Toekomst: Wij verwachten dat in de komende jaren de biologische sector veel harder zal groeien dan 

in de afgelopen jaren. Dat heeft niet alleen te maken met de groeiende vraag naar gezond en 

duurzaam eten maar zeker ook met het feit dat Europese Commissie, als onderdeel van de Farm to 

Fork Strategie inzet op 25% biologisch landbouw areaal in 2030.  
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Dat de Europese Commissie nadrukkelijk kiest voor biologische landbouw is een erkenning van het 

feit dat deze vorm van voedselproductie een belangrijk onderdeel van de oplossing is. Een oplossing 

voor grote maatschappelijke problemen zoals klimaatverandering, watervervuiling, bodemverlies, 

biodiversiteitsverlies en gezondheid. De keuze voor 25% biologisch areaal is dus goed nieuws voor 

iedereen die zich inzet voor een schonere, groenere, gezondere en eerlijkere wereld. Het is een 

ambitieus doel en er moet heel veel gebeuren. Maar doorgaan op de ingeslagen weg is geen optie, 

aldus de Europese Commissie.  

Toelichting op stellingen: 

Stelling 1. De basis principes van de biologische landbouw passen bij de noodzakelijke transitie 

naar een duurzaam en gezond landbouw- en voedselsysteem 

Het biologische landbouw systeem is niet alleen verankerd in strenge wetgeving, het is gebaseerd op 

4 belangrijke basis principes:  Zorg, Ecologie, Gezondheid en Eerlijkheid (ZEGE) 

Zorg staat voor het beschermen en koesteren van wat wij hebben, de planeet leefbaar en gezond 

houden, de bodem verzorgen zodat toekomstige generaties ook nog heerlijke producten kunnen 

verbouwen.  

Ecologie staat voor het bevorderen van biodiversiteit, samenwerking met de natuur, kringlopen, 

water, bodem, planten.  

Gezondheid gaat verder dan de gezondheid van de mens, het gaat ook over gezonde bodems, 

planten en dieren. Gezondheid is ook meer dan de afwezigheid van ziektes, het gaat over vitaliteit en 

levenskracht.  

En ten slotte Eerlijkheid ofwel billijkheid, dat staat voor wederzijds respect, eerlijke prijzen voor 

boeren, gerechtigheid in de keten waarbij elke schakel de waardering krijgt die haar toekomt. 

Stelling 2: 5 redenen waarom biologisch past bij de wereld van morgen  

Het biologische landbouw- en voedingssysteem past uitstekend bij de wereld van morgen en heeft 

een toekomstbestendig verhaal. De belangrijkste voordelen kan je het beste vangen in een simpel 

Ezelsbruggetje .. BRIEF. Zie het als een brief naar de toekomst. 

De B staat voor Bewezen beter: Ten opzichte van het intensieve model heeft het biologische systeem 

wetenschappelijk bewezen voordeel rondom de thema’s die ons vandaag de dag allemaal bezig 

houden: klimaat, bodem, water, biodiversiteit en gezondheid. Natuurlijk hebben wij als sector nog 

een hoop huiswerk, maar op al deze thema’s zijn wij een onderdeel van de oplossing en niet 

onderdeel van het probleem 

De R staat voor Regels: Het biologisch keurmerk voldoet aan strenge milieu en dierenwelzijn regels 

die vast gelegd zijn in strikte EU-regelgeving. Die wettelijke basis geeft vertrouwen in de markt. 

De I staat voor Internationaal: Nederland is bij uitstek een handelsland en een groot deel van onze 

producten gaan de grens over. Het feit dat het biologisch keurmerk van Europa is betekent heel 

simpel dat het ook wordt erkend door onze vrienden in het buitenland.  
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Termen als natuurinclusief, emissie arm, circulaire landbouw, kringloop zijn natuurlijk hartstikke 

mooi voor Nederland. Maar als wij geen afspraken maken met onze Europese partners maak je het 

voor ondernemers wel erg lastig om er echt een verdienmodel van te maken. 

De E staat voor Erkend: Doordat het keurmerk aan strikte regels voldoet en streng wordt 

gecontroleerd, wordt biologisch erkend en vertrouwd door consumenten en krijgen ondernemers 

een duidelijke meerprijs. Er is dus ook een helder verdienmodel en dat is essentieel voor een 

toekomstbestendig keurmerk. 

De F staat voor Farm to Fork: De Europese Commissie ziet de biologische landbouw als een kernpunt 

in haar Farm to Fork / Green Deal strategie en zet in op 25% biologisch areaal in Europa in 2030. In de 

woorden van Frans Timmermans: “Voor veel van de doelen van de Green Deal hebben we de 

biologische sector nodig. Denk aan biodiversiteit, of het terugdringen van pesticiden. De biologische 

sector heeft dus ook een rol bij het verduurzamen van de landbouw in algemene zin. Biologische 

producten zijn uitgegroeid van niche producten voor een kleine groep tot een breed aanbod voor 

een steeds groter worden publiek” 


