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Samenvatting 

In dit rapport worden elementen beschreven voor een nieuwe duurzaamheidgrondslag van de biologische landbouw. 

Deze elementen zijn gebaseerd op interviews met een aantal relatieve buitenstaanders, die als visionair of creatieve 

geest gelden op het gebied van duurzame ontwikkeling en milieuvraagstukken. Het project is uitgevoerd in opdracht 

van de Bioraad, welke een onderzoek naar grondslagen van de biologische landbouw en een vertaling ervan naar de 

huidige tijd gewenst achten, om tot een aansprekende en wetenschappelijk gefundeerde visie voor de biologische 

landbouw te komen. 

Meer dan de regels en normen die er bestaan omtrent de biologische productie, werd de levensvisie of grondhouding 

van betrokkenen bij de biologische sector als meest belangrijke kenmerk aangemerkt waarmee de sector een 

duidelijke bijdrage kan leveren aan en rol heeft in de verdere ontwikkeling van de duurzame landbouw. Het betreft 

daarbij mensen met een grondhouding die zich niet alleen verbonden weten maar ook verantwoordelijk voelen voor 

de gezondheid van de aarde als geheel, en daartoe zoeken naar vormen van landbouwproductie en consumptie die 

passen bij het ecosysteem van de aarde. Deze grondhouding wordt daarmee gekenmerkt door een ecosysteemvisie, 

actieve betrokkenheid bij de gezondheid van onszelf en de aarde als geheel (participerende houding) en een 

ontwikkelingsgerichtheid. Aan het einde van het rapport worden een aantal dilemma’s benoemd die op basis van 

deze elementen kunnen worden geformuleerd. 
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Summary 

This report describes elements for a sustainability foundation of organic agriculture. These elements are based on 

interviews with relative outsiders who are known as creative or visionary in the context of sustainable development 

and environmental issues.  

More than legal rules concerning the production of organic products, the vision or basic attitude of actors in the 

organic sector is considered as most important element with which the organic sector may contribute to the further 

development of a sustainable agriculture. It refers to people who feel connected with and responsible for the health of 

the earth as a whole, thereby searching for forms of agricultural production and consumption that are compliant with 

the ecosystem earth.  This basic attitude is characterised by an orientation on the ecosystem, participation and 

development. At the end of the report some dilemmas are formulated on the basis of these elements.  
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1 Inleiding 

De ontwikkeling van de biologische landbouw in Nederland heeft geresulteerd in een sterke en professionele sector 

met groeipotentieel. De Bioraad constateerde evenwel dat de ‘ideologie’ die kleeft aan de biologische landbouw een 

goede positionering ervan in de toekomst in de weg staat. Bovendien wordt de biologische landbouw links en rechts 

ingehaald door concepten van duurzaamheid die gedeeltelijk uit zijn eigen visie voortkomen – bijvoorbeeld ‘people, 

planet, profit’ of ‘cradle to cradle’ – zonder dat het lukt om de maatschappelijke zichtbaarheid en markt van de 

biologische sector daarmee te vergroten. Dit was de reden om het Louis Bolk Instituut te vragen de grondslagen van 

de biologische landbouw opnieuw te onderzoeken en te vertalen naar de huidige tijd, om zo tot een aansprekende en 

wetenschappelijk gefundeerde visie voor de biologische landbouw te komen. Een heldere visie kan de sector helpen 

weer koploper te worden in de verdere ontwikkeling van de duurzame landbouw. 

 Een dergelijk omvangrijk en ambitieus proces is een traject dat jaren in beslag neemt, en heeft alleen kans 

van slagen wanneer het in nauwe samenwerking met de sector ontwikkeld wordt. Als eerste stap in deze 

visieontwikkeling heeft het Louis Bolk Instituut in samenwerking met CREM, gefinancierd door het Triodos Fonds, 

voorliggende notitie opgesteld waarin elementen voor deze visie worden beschreven op basis van een proces van 

co-creatie met ‘visionairs en creatieve geesten’ op het gebied van duurzame ontwikkeling en milieuvraagstukken; 

anders gezegd relatieve buitenstaanders voor een blik ‘van buiten naar binnen’. Voorliggend rapport betreft 

uitdrukkelijk een conceptvisie, omdat een visie niet louter van buiten naar binnen toe kan worden gedefinieerd en 

alleen met draagvlak binnen de sector zelf daadwerkelijk het ‘verhaal achter biologisch’ kan gaan vormen. Bij het 

schrijven van dit rapport is uiteraard rekening gehouden met mogelijk draagvlak binnen de sector, maar toch zal met 

deze beperking rekening dienen te worden gehouden bij de communicatie over de inhoud van dit project.  

 

Leeswijzer:  

Na een toelichting op de gevolgde werkwijze in hoofdstuk twee, worden in hoofdstuk drie de belangrijkste uitkomsten 

van de interviews met de co-creatoren parafraserend weergegeven. In hoofdstuk vier worden de elementen voor ‘het 

verhaal achter bio’ en mogelijke dilemma’s als gevolg hiervan beschreven, waarna in hoofdstuk vijf enige toelichting 

wordt gegeven op de elementen van de conceptvisie.
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2 Aanpak en methode 

Ter voorbereiding van het project heeft het Louis Bolk Instituut drie kernelementen van een biologische visie 

ontwikkeld, die in eerste instantie zijn getoetst tijdens een discussie met de Bioraad en gedurende het project nadere 

invulling hebben gekregen. Deze kernelementen betreffen:  

a) een duurzame leefstijl van de mens die  

b) een ecologisch holistische visie heeft op de aarde als geheel en  

c) daarbij zoekt naar een dynamisch evenwicht  

Overeenkomstig de opdracht van de Bioraad was de inzet van het project om in een proces van co-creatie het 

gesprek aan te gaan met een aantal relatieve buitenstaanders, die als visionair of creatieve geest gelden op het 

gebied van duurzame ontwikkeling en milieuvraagstukken. In overleg met de Bioraad en de begeleidingscommissie 

werden de volgende personen geïnterviewd: 

• Willem Brethouwer, directeur marktonderzoeksbureau MarketResponse,  

• Wouter van Dieren, lid Club van Rome, directeur IMSA advies- en onderzoeksbureau op het gebied van milieu 

en innovatie, 

• Klaas van Egmond, hoogleraar Milieukunde, faculteit Geowetenschappen, Universiteit van Utrecht,  

• Anneke Ammerlaan, marketingdeskundige, 

• Michael Pollan, publicist, 

• Marcel Schuttelaar en Susanne van der Pijll, directeur resp. senior adviseur Schuttelaar en Partners 

Adviesbureau, 

• Hans van der Vlist, plaatsvervangend directeur-generaal VROM, 

• Wouter van der Weijden, directeur Stichting Centrum Landbouw en Milieu, 

• Herman Wijffels, voormalig bewindvoerder Wereldbank, oud-voorzitter SER en Rabobank.  

Tijdens relatief open gesprekken met de co-creatoren zijn bovenstaande kernelementen getoetst en werden vragen 

gesteld rond drie centrale thema’s:  

1. Wat is hun visie op duurzame ontwikkeling en landbouw in het algemeen?  

2. Welke rol zien zij in hun visie op duurzame ontwikkeling weggelegd voor a) de menselijke leefwijze en -houding, 

b) een ecologisch—holistische visie en c) dynamische processen? 

3. Wat is hun visie op de biologische sector? 

Daarnaast zijn door Wijnand Broer (CREM) twee telefonische interviewgesprekken gevoerd met Hal Hamilton, o.a. 

co-director van het Sustainable Food Laboratory, en Bernward Geier, deelnemer aan dit Laboratory en voormalig 

directeur van IFOAM en huidig directeur van COLABORA –Agency. Dit betrof beperktere interviews, voornamelijk 

om het draagvlak van de visie-elementen in meer internationaal kader af te tasten. Daarnaast zijn onderdelen van de 

elementen voor een nieuwe visie besproken met prof H. Alma en H. Manschot (Universiteit van Humanistiek), met 

Prof. H. Zwart (vakgroep voor filosofie en wetenschapstudies Radboud Universiteit Nijmegen) en met enkele 

medewerkers van het Louis Bolk Instituut. 

 

De uitkomsten van de interviews zijn gecheckt bij de co-creatoren, waarna een eerste conceptnotitie is opgesteld 

welke aan de co-creatoren en enkele leden van de begeleidingscommissie is voorgelegd voor commentaar. Op basis 

van de reacties zijn (relatief beperkte) wijzigingen doorgevoerd, resulterend in deze publicatie. 
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3 Resultaten interviews op hoofdlijnen 

3.1 Duurzaamheid en landbouw algemeen 

• De meeste co-creatoren vonden een discussie over de inhoud van duurzaamheid weinig zinvol, omdat het 

precieze eindpunt minder belangrijk is dan de richting en de voortgang van het proces. In algemene termen 

werd duurzaamheid vooral gedefinieerd als landbouw zonder afwenteling (op ecologisch en sociaal terrein), met 

minder druk op het ecosysteem en met een respectvolle omgang met mensen hier en elders (ook in de tijd). 

Specifieker werden biodiversiteit en het klimaatvraagstuk door vrijwel iedereen genoemd als de belangrijkste 

uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, naast bijvoorbeeld sociale cohesie of betere verhoudingen tussen 

mensen hier en daar (Van der Vlist, Schuttelaar en Van der Pijll, Wijffels), het dreigend tekort aan 

landbouwgrond door bodemdegradatie, erosie en verzilting (landbouwgrond als nauwelijks vernieuwbare 

hulpbron), het opraken van de winbare fosfaatvoorraden (Van Dieren en Van der Weijden). Van Egmond 

benadrukt dat duurzaamheid in essentie een continuïteitsprobleem is, waarvan de precieze verschijningsvorm 

regelmatig zal wisselen. 

• Co-creatoren onderschrijven nut en noodzaak van een nieuwe formulering van een positieve visie ten aanzien 

van duurzaamheid en biologische landbouw. “Het is veel belangrijker om aan te geven wat je wel doet, dan wat 

je niet doet” (Van der Weijden). De complexiteit van de huidige crises en maatschappelijke vragen is ook te 

groot voor alleen negatieve sturing. Er is een doelformulering nodig om richting te geven aan het handelen (‘de 

ene hole die doelbepalend is voor het hele golfveld’; Van Egmond) en/of mechanismen die duurzaam handelen 

gemakkelijk of automatisch maken (Schuttelaar en Van der Pijll): “We hebben rotondes nodig, meer dan 

stoplichten” (Van Dieren). Van Dieren pleit voor een gemeenschappelijk beeld van duurzaamheid voor de 

biologische en de gangbare landbouw, waarbij de verschillen tussen biologisch en gangbaar worden overbrugd 

en de triple P benadering als uitgangspunt wordt genomen. Deze visie op integrale duurzaamheid moet een 

“wenkend perspectief” zijn (Van Egmond). Het geeft niet alleen een nieuw perspectief op de omliggende wereld, 

maar heeft ook de potentie om de wereld te veranderen naar dat beeld. Dit perspectief kan via verhalen van 

opinieleiders, onderzoek, onderwijs etc. worden doorgegeven aan de grote massa (Brethouwer; 

narratives/storytelling, strijd om discursieve hegemonie). Daarbij moet wel met een lange termijn gerekend 

worden: in ieder geval moeten we bij grote veranderingen rekenen met 10 - 30 jaar (Van Dieren). 

3.2 Biologische landbouw en duurzaamheid: kansen en obstakels 

 

• Vrijwel alle co-creatoren hebben moeite met het principieel, 100%, afwijzen van GMO’s, synthetische kunstmest 

en pesticiden. Van der Weijden stelt dat vanuit algemeen duurzaamheidoogpunt er geen categorisch nee past 

maar dat je alle hulpmiddelen (zeer) selectief zou willen gebruiken. Van Dieren vindt dit standpunt zelfs 

onethische kanten hebben: “Kunnen we Golden Rice (met vit. A) zo maar afwijzen en moeten er dan elk jaar 5 

miljoen kinderen blind worden? Er zijn momenten dat je moet kiezen voor verminderen van lijden in plaats van 

voor natuur”.Ook Van Egmond waagt te betwijfelen of we kunstmest en bestrijdingsmiddelen helemaal kunnen 

uitsluiten als we nu met ruim 6 en straks met 9 à 10 miljard mensen op aarde zijn. “De biologische landbouw 
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heeft hier alleen een verhaal als ze expliciet de reductie van vleesconsumptie koppelt aan de vraag naar 

duurzaamheid”.  

• In het bijzonder Van der Weijden ziet ondanks de bezwaren toch een reden om strikt vast te houden aan de 

verboden op het gebruik van GMO’s, kunstmest en pesticiden: de biologische landbouw is door deze verboden 

een interessant ‘proefveld’ voor de vraag hoe ver je kunt komen zonder kunstmatige hulpmiddelen, puur op 

basis van biologische systemen. Daarnaast zien meerdere co-creatoren een communicatieprobleem als reden 

om toch vast te houden aan strikte verboden: ‘slechts een beetje bestrijdingsmiddelen’ verkoopt moeilijk aan 

consumenten. De meeste co-creatoren zouden het echter een positieve ontwikkeling vinden indien de 

biologische landbouw zich meer zou proberen te positioneren met een positief verhaal, in plaats van het 

benadrukken van de verboden. 

• Volgens Van der Weijden kan de biologische landbouw een sterk verhaal hebben als ze niet het ultieme 

antwoord claimt, maar de eigen wijze van het streven naar duurzaamheid centraal stelt, met op een aantal 

onderdelen ook sterke troeven in het aannemelijk maken dat dit eigenwijze streven iets oplevert. Van der 

Weijden ziet deze sterke troeven vooral op het gebied van het in stand houden van de bodemvruchtbaarheid en 

biodiversiteit, naast mogelijk andere, kleinere, positieve prestaties. De prestaties van de huidige biologische 

landbouw op het gebied van het klimaatvraagstuk worden door velen niet positief ingeschat, waarbij 

bijvoorbeeld Van der Vlist en Van der Weijden opmerken dat dit op zichzelf niet zo gek is, aangezien de 

mensheid als zodanig misschien wel niet klimaatvriendelijk is of omdat de hele landbouw daar een enorme 

ontwikkelingsopgave heeft liggen. Volgens Wijffels en Pollan ligt hier wel de belangrijkste uitdaging: om vanuit 

de stroom of de zon te leven in plaats van op basis van fossiele energie. Daarbij is het meewerken met 

natuurlijke processen een belangrijk kenmerk. 

• Het gereformeerde of dogmatische imago van de biologische landbouw wordt vooral gekoppeld aan de starre 

wet- en regelgeving rond de gecertificeerde biologische producten (m.n. Brethouwer, Van Dieren, Van 

Egmond). Dit negatieve aspect wordt ook versterkt door haar achtergrond die deels in de tegenbeweging ligt, 

tegen de techniek (Ammerlaan). Dit afzetten tegen of claimen van het enige ware antwoord op de 

duurzaamheidvraagstukken verhindert volgens vrijwel alle co-creatoren een vruchtbare samenwerking, terwijl 

de verschillen tussen de biologische landbouw en bijvoorbeeld streekproducenten soms heel klein zijn (Van der 

Vlist, Pollan). Pollan bepleit expliciet aandacht voor een groep producenten die (net) niet bio zijn, ook om de 

omschakeling naar bio te vereenvoudigen. 

• Veel co-creatoren zien een integrale zienswijze als een belangrijk kenmerk van de biologische landbouw, en 

dan vooral de zorg voor de aarde als geheel: de boer die beseft onderdeel te zijn van een groter ecosysteem en 

de landbouw daarbij en daarin passend probeert te laten zijn. Daarnaast zijn er door diverse co-creatoren nog 

andere potentiële ‘duurzaamheidscores’ voor de biologische landbouw genoemd, zoals: 

o het veiligstellen van genetische diversiteit in de landbouw door het gebruik van andere rassen 

(Ammerlaan, Van der Weijden),  

o de intensievere contacten tussen landbouw en consumenten/burgers (Schuttelaar en Van der Pijll, 

Ammerlaan, Brethouwer, Van der Weijden), bijvoorbeeld door boerderijwinkels, consumentenkringen, 

zorgboerderijen, boerenmarkten en het aanbieden van (educatieve) activiteiten, waarbij biologische 

bedrijven een actieve rol lijken te spelen c.q. oververtegenwoordigd zijn,  



 

Resultaten interviews op hoofdlijnen 15 

o regionaliteit en zorg voor de omgeving (op basis van/als uitdrukking van menselijke waardigheid) (Van 

Egmond),  

o het zuinig omgaan met fosfaat (Van der Weijden), gebruik maken van kringlopen (Wijffels). 

• Veel co-creatoren wensen de biologische landbouw vooral veel innovatiekracht toe om deze uitdagingen aan te 

gaan. In retrospectief dichten de meeste co-creatoren de biologische landbouw een bewustmakende en 

aanjagende rol toe, zoals Hamilton het noemt: door het bestaan van de biologische landbouw en gecertificeerde 

biologische producten zijn veel meer mensen gaan nadenken over het natuurlijk productiesysteem en de 

hulpmiddelen die gebruikt worden bij de voedselproductie. Echter, de moderne pesticiden zijn onvergelijkbaar 

met die van vroeger zoals Van der Weijden en Van Dieren benadrukken. Daarmee worden nieuwe uitdagingen 

van belang waarvoor innovatie onontbeerlijk is. Met name Van Egmond ziet ook een grote rol in de toekomst 

weggelegd voor de biologische landbouw in het verleiden van de consument en burger indien zij zich als 

ontwikkelingsgerichte duurzame landbouw weet te positioneren die de zorg voor milieu en economie koppelt 

aan nabijheid, kwaliteit, zorg voor de omgeving en dierwelzijn. Hij zou een ondersteuning door de overheid dan 

ook legitiem vinden, zowel omdat invulling wordt gegeven aan positieve sturing, als ter compensatie van 

bijvoorbeeld de hoge productiekosten zoals de extreem dure grond, welke belangrijke stuurvariabelen zijn in het 

uitlokken van intensiveringtrends. 

3.3 Kernelementen van een nieuwe visie 

3.3.1 Ecologisch holisme / ecosysteem visie 

• Veel co-creatoren wijzen op het belang van een holistische of systeembenadering, naast of in aanvulling op een 

directe sturing op deelproblemen. Met name Van Egmond,Van der Vlist en Brethouwer zien in de veelheid van 

gelijktijdige crises de noodzaak onderstreept om problemen in samenhang te zien.  

• Ammerlaan, Schuttelaar en Van der Pijll wijzen ook expliciet op het besef en het belang van verbanden. 

Volgens Ammerlaan moet biologisch zich veel sterker afficheren met het hele systeem. “De insteek zou moeten 

zijn: wij zijn niet alleen duurzaam, bij ons gaat het om een duurzame maatschappij. Want wij produceren niet 

alleen duurzaam, wij zorgen dat onze bedrijven geïntegreerd zijn in het stedelijk gebied, dat onze producten 

geen grote afstanden hoeven af te leggen, dat wij zorgen voor de mensen binnen ons bedrijf, etc.” Maar zij 

denkt dat ‘lokaal’ hierbij de biologische landbouw wel eens kan gaan overvleugelen. 

• De vraag hoe dit holisme te operationaliseren is leverde weinig concrete reacties op. Van der Weijden ziet het 

ook niet als problematisch; “je moet het gewoon proberen en blijven zoeken naar mogelijkheden om andere 

doelen te laten meekoppelen; niet alles in analytische partjes opdelen”. In deze context wijzen Van Dieren, Van 

der Weijden en Van Egmond wel op het grote belang om zelfregulerende processen (of ‘rotondes’ en natuurlijke 

weerstand) te versterken als kenmerk van duurzaamheid, zodat de noodzaak om te sturen op (deel)problemen 

vermindert. Wijffels wijst er bovendien op dat een holistische aanpak (bijvoorkeur) geen afwijzing van 

reductionisme en specialisatie impliceert, maar dat deze worden ingezet in een integrale, holistische 

aanpak/manier van denken. 

• Volgens Brethouwer vergt holisme als kernwaarde een ver doorontwikkelt waardesysteem van mensen. 

Holisme als begrip spreekt daarbij hooguit de intellectuele subgroep van de Cultural Creatives aan (<5%). Voor 

de andere subgroepen van de Cultural Creatives zal volgens hem een vertaling of ander verhaal nodig zijn. 
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Ammerlaan wijst ook op het elitaire karakter van het woord ‘holisme’, maar vraagt zich af of dit een probleem is: 

“het gedachtegoed van de culturele elite nu, is het culturele erfgoed van straks”. 

3.3.2 Mens als onderdeel van een duurzame samenleving  

• Alle co-creatoren zien de levenswijze van mensen als belangrijk ingrediënt voor het bereiken van een duurzame 

samenleving, naast het inzetten op een duurzame technologieontwikkeling. Verschillen van mening zijn er 

echter over ‘wat men van mensen kan verwachten’, ‘wat de belangrijkste stuurvariabelen zijn’. Zo vindt 

bijvoorbeeld Van Dieren het beprijzen van producten een belangrijke strategie, naast regelgeving op belangrijke 

onderwerpen, mede omdat hij voor een duurzame consumptie weinig van individuen verwacht. Beide, 

regelgeving en beprijzing, zijn in zijn ogen belangrijke variabelen om gewenste ontwikkelingen uit te lokken en 

te sturen. Van Egmond wijst in dit verband op het belang van bewustwording; beprijzen in een geheel vrije 

markt is in zijn ogen uiteindelijk geen duurzame oplossing, omdat de rijkere zijn grotere claim op natuurlijke 

hulpbronnen eenvoudigweg kan betalen.  

• Schuttelaar en Van der Pijll benadrukken juist de beperkte mogelijkheden om via bewustwording van de 

consument veel te bereiken; reden waarom zij inzetten op het verduurzamen van de productie en verruiming 

van het aanbod aan duurzame producten. Daarnaast zien zij evenals Van Dieren wel het belang in van 

voorlichting en het doorgeven van duurzaamheidbeelden, maar dit vooral vanwege het creëren van draagvlak 

voor duurzaamheidmaatregelen en veel minder om de levenswijze van individuen te beïnvloeden.  

• Campagnes en het verleiden van de consument zijn volgens Van Egmond van groot belang voor het bereiken 

van een werkelijk duurzame maatschappij, evenals het wereldbeeld wat mensen hanteren. En “als je 

biologische landbouw begrijpt als de manier/houding van waaruit mensen met hun omgeving omgaan, dan is 

hier zeker een toekomst voor”. Ook Wijffels ziet in bewustwording de belangrijkste bijdrage aan een duurzame 

samenleving, waarbij de ontwikkeling van het bewustzijn “zich ontwikkelt richting het verbonden zijn met andere 

mensen, de natuur en daarmee uiteindelijk zichzelf”. Van der Vlist vindt levenshouding eveneens onlosmakelijk 

verbonden met duurzaamheid. Maar naar zijn mening moet de overheid zeer terughoudend zijn bij beleid 

maken in die richting. 

• Pollan en bijvoorbeeld ook Ammerlaan en Brethouwer verwachten wel veel van de ‘burger in de consument’: de 

consument die zich niet alleen laat leiden door individuele materiële behoeftebevrediging, maar bij hun 

aankoopgedrag ook andere, meer altruïstische, waarden een rol laten spelen. Dat vraagt een andere instelling 

van de hele keten. “Probleem is dat het gevoel is losgekoppeld van de materie. Cake was een materialisatie van 

een feestelijk gevoel of juist bij een begrafenis; nu is het altijd en overal beschikbaar” (Ammerlaan). Vooral de 

Cultural Creatives (25-30% van de bevolking) zouden een doelgroep vormen die zorg heeft voor de aarde, die 

zich verantwoordelijk voelen voor het geheel en aanspreekbaar zijn op hun levenshouding en gedrag 

(Brethouwer). Van Dieren ziet het koppelen van andere waarden aan voedsel vooral als nichemarkten, net zoals 

de aandacht voor koeien in de wei vooral nostalgisch ingegeven is.  

• De Slow Food beweging, als uitdrukking van de wens tot vertrouwen en authenticiteit bij consumenten, wordt 

door bijvoorbeeld Van Dieren, Ammerlaan en Brethouwer als een belangrijke trend gezien met relevantie voor 

verschillende duurzaamheidvraagstukken. “In de loop van de afgelopen decennia hebben we overal de mens uit 

het proces van landbouw, voeding, gezondheid etc. weggehaald. Met het verankeren en terugleggen van de 

eigen verantwoordelijkheid bij het individu, maakt de mens weer het verschil” (Ammerlaan). Transparantie en 
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regelgeving vat zij vooral op als een ‘mechanistische’ manier om vertrouwen te wekken die zin heeft in een 

systeem waarin het productie-, verwerkings- en distributiesysteem heeft geleid tot een volledig geanonimiseerde 

relatie tussen de consument en de overige partijen in de keten. Maar uiteindelijk verwacht zij meer van andere, 

persoonlijkere, manieren om het vertrouwen van de consument te herstellen. Van Dieren ziet het vooral als de 

taak van supermarkten en A-merken om het vertrouwen (terug) te winnen. 

• Naast de consumerende mens benadrukken Hamilton en Ammerlaan ook de producerende mens als onderdeel 

van een duurzame landbouw. Beiden zien de ‘echtheid’ van de biologische landbouwer, die staat voor zijn 

manier van produceren, als belangrijk ingrediënt, zowel voor het vertrouwen richting consumenten als voor het 

daadwerkelijk vormgeven van een duurzame productie (aangezien niet alles in regels te vatten is). 

3.3.3 Dynamisch / ontwikkelingsgericht 

• De eindigheid van hulpbronnen en ecosysteemdiensten geldt volgens alle co-creatoren als belangrijke basis 

voor het duurzaamheidbegrip. Dat eindigheid ook van toepassing is op ‘het kennen’ brengt de meeste co-

creatoren erop om te wijzen op het cruciale belang van ontwikkeling en innovatie als onderdeel van een 

duurzame landbouw en maatschappij, wat op gespannen voet staat met een starre wet- en regelgeving. 

Volgens Van Dieren vergt een duurzame ontwikkeling bewegende criteria die ontwikkelingsgericht zijn. Door 

niet te eisen dat boeren morgen geen pesticiden meer gebruiken, maar gedurende een aantal jaren het gebruik 

steeds weer factor 10 terugbrengen, worden ze vanzelf duurzaam.  

• De eindigheid van het kennen is voor sommigen ook een reden om natuur en natuurlijke processen belangrijk te 

vinden. Anderzijds wijst bijvoorbeeld Van der Weijden op de beperktheid van dit argument, met het voorbeeld 

dat veel giftige stoffen ook natuurlijk zijn.  

• Bij de vraag welke ontwikkelingsrichtingen gewenst dan wel ongewenst zijn spelen omkeerbaarheid en termijn 

van doorwerking een belangrijke rol (Wijffels, Van Egmond). Zowel Wijffels als Van Egmond achten een visie 

denkbaar die direct ingrijpen in het erfelijk materiaal afwijst omdat deze moeilijk omkeerbaar zijn indien daarbij 

soortgrenzen overschreden worden. Wijffels acht een toepassing van biotechnologie om bijvoorbeeld 

selectieprocessen te versnellen minder problematisch. Volgens Van Egmond zou een onderdeel van de visie op 

duurzaamheid kunnen zijn dat gevolgen van ontwikkelingen zich niet verder mogen uitstrekken dan over 1 

generatie. Dit zou dan de grondslag kunnen zijn om tegen kernenergie te zijn.  

• Van Egmond en Van der Weijden onderschrijven ook het belang van de diversiteit in ontwikkelingsrichtingen: 

biologische landbouw als vorm van risicospreiding, waarbij de aanpassing van systemen aan de (zeer diverse) 

omgeving van groot belang is. Volgens Van Egmond kan “regionalisering een oplossing zijn voor de complexe 

en instabiele situatie waarin we momenteel verkeren. Daardoor reduceren we de schaal tot regioniveau. Dit is 

ook voor de leveringszekerheid van de voedselvoorziening in de regio noodzakelijk, levert de bevolking groene 

ruimte en voorkomt onnodig gesleep met voedsel” (Van Egmond). 
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4 Elementen voor een vernieuwde visie 

4.1 Het verhaal achter bio 

 

In het voorjaar van 2009 schreef Martijn Katan een column in NRC Handelsblad over biologische voeding. Hij 

beweerde dat de traditionele onderscheidende kenmerken van biologisch geproduceerde voeding – het achterwege 

blijven van kunstmest, pesticiden en GMO’s - geen enkele garantie bieden dat biologisch aantoonbaar beter is voor 

de gezondheid en voor het milieu. Gezonde voeding wordt vooral bepaald door de producten die men kiest – een 

sinaasappel bijvoorbeeld om voldoende vitamine C binnen te krijgen – en niet door de keuze voor biologisch of juist 

gangbaar geteelde varianten. De milieuvriendelijkheid van onze consumptie wordt eveneens eerder bepaald door de 

producten die we kiezen – een vegetarisch menu met het oog op broeikasgasreductie bijvoorbeeld – dan door de 

keuze voor biologisch in plaats van gangbaar rundvlees. Biologische runderen stoten waarschijnlijk vergelijkbare 

hoeveelheden methaan uit als niet-biologische en beide zijn even inefficiënt als het gaat om de omzetting van voer in 

vlees.  

 

Aan de andere kant erkent Katan direct dat gezondheid niet alleen wordt bepaald door de inname van voldoende 

vitamines en dat milieubehoud niet alleen wordt bevorderd door efficiënter brandstofgebruik in de landbouw: “Het 

grootste gezondheidsprobleem op het gebied van voeding is vetzucht. Daar bestaat geen technologische oplossing 

voor, we hebben een verandering van mentaliteit nodig om het aanbod aan calorieën onder controle te krijgen en om 

bewegen vanzelfsprekend te maken. ... Ook het oplossen van onze milieuproblemen vereist een 

mentaliteitsverandering”.  

 

Katan ziet dat een verandering van mentaliteit nodig is, willen we de huidige gezondheids- en milieuproblemen het 

hoofd bieden. En hier ziet hij kansen voor biologisch, want hij is van mening dat de biologische beweging een 

dergelijke andere mentaliteit heeft: “Sympathie voor de biologische landbouw verenigt mensen die zich willen 

inzetten voor gezonde voeding en een beter milieu, voor minder vlees, minder auto’s en meer biodiversiteit. Dat 

verklaart waarom biologische eters gezonder zijn en langer leven”. Eigenlijk zegt Katan dat het onderscheidend 

vermogen van biologische voeding niet bestaat in de productie van bijvoorbeeld een worteltje zonder kunstmest, 

pesticiden of GMO’s, maar in een andere levensvisie of grondhouding waarin het gaat om de gezondheid van de 

aarde als geheel.  

 

Hoewel best een en ander af te dingen valt op de inzet van Katan, is hij wel iets wezenlijks van de biologische 

beweging op het spoor, namelijk de heel specifieke grondhouding die ‘het verhaal achter biologisch’ uitmaakt. Wat is 

het verhaal achter de wettelijke kaders en regels waaraan biologische voeding moet voldoen? Het betreft een 

welbepaalde levensvisie of grondhouding van boeren, ketenpartijen en consumenten die op een andere manier naar 

de wereld kijken en naar hun eigen rol daarbinnen. Om kort te gaan betreft het mensen met een grondhouding die 
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zich niet alleen verbonden weten maar ook verantwoordelijk voelen voor de gezondheid van de aarde als geheel, en 

daartoe zoeken naar vormen van landbouwproductie en consumptie die passen in het ecosysteem van de aarde1.  

 

Om beter te begrijpen wat die biologische grondhouding precies behelst, doen we er goed aan haar allereerst te 

contrasteren met de moderne westerse mensopvatting. Die wordt gekenmerkt door een dualistische opvatting: de 

mens is niet verbonden maar juist afgescheiden van de natuur2 en getuigt daarmee van een disenchantment of the 

Universe. Daardoor heeft de aarde geen intrinsieke waarde maar is ze in eerste instantie beschikbaar om 

geëxploiteerd te worden door de mens ten behoeve van de behoeftebevrediging van de mens.3 De moderne 

westerse mensopvatting is daarmee dualistisch, utilitarisch en antropocentrisch, dat wil zeggen dat de mens mâitre 

et possesseur de la nature is. Volgens een aantal hedendaagse filosofen ligt de moderne westerse mensopvatting 

ten grondslag aan de hedendaagse milieucrisis (o.a. Richard Tarnas).  

 

Nu moeten we uiterst voorzichtig zijn om een dualistische grondhouding tegen een biologische grondhouding uit te 

spelen, zeker wanneer het gaat om wereldomspannende en complexe problemen zoals de milieucrisis. Enerzijds 

heeft die dualistische opvatting zo zijn eigen voordelen opgeleverd - de enorme toename van de productiviteit van de 

landbouw bijvoorbeeld – en hebben we juist alle beschikbare kennis en kunde nodig om de milieucrisis het hoofd te 

bieden. Daarbij is het naïef om te denken dat we dergelijke complexe problemen kunnen oplossen door de ene 

eenzijdigheid in te ruilen voor een andere. Anderzijds leidt een dergelijke oppositionele houding al te snel tot een 

ideologische strijd der wereldbeelden of levensbeschouwingen, waarin het eerder om de verdediging van de eigen 

principes gaat dan om de oplossing van problemen. Een van de huidige problemen van de biologische beweging is 

dat ze een dergelijke defensief-principiële houding heeft in hedendaagse maatschappelijke discussies (bv. geen 

kunstmest, geen pesticiden, geen GMO’s, geen substraatteelt). Bovendien biedt die principiële houding geen 

oplossing voor de hedendaagse vraagstukken op het gebied van gezondheid en milieu, voor zover aan zaken als 

broeikasgasproductie, verbruik van natuurlijke hulpbronnen, verwoestijning, waterverspilling en biodiversiteit 

nauwelijks of geen wettelijke eisen worden gesteld.  

 

De opgave is om het verhaal achter bio te ontwikkelen zonder in dergelijke opposities te vervallen. Aan de ene kant 

zijn we pas dan die andere mentaliteit of grondhouding op het spoor die schuilgaat achter de wettelijke kaders en 

regels waaraan biologische voeding moet voldoen. Aan de andere kant maakt een dergelijk open verhaal achter bio 

het pas mogelijk om met andere visies op duurzame ontwikkeling in gesprek te komen. En die openheid is ook nodig, 

                                                             

 

 

1 Deze verbondenheid met en verantwoordelijkheid voor de aarde uit zich niet alleen in een andere grondhouding ten aanzien van 
landbouw en voeding. Ze kan zich ook uiten in een andere houding ten aanzien van sociale en economische vraagstukken 
(bijvoorbeeld noord-zuidproblematiek en fair trade, bijvoorbeeld grenzen aan de winstmaximalisatie in het economisch verkeer). 
In het bestek van dit verhaal achter bio concentreren we ons evenwel op de biologische grondhouding, zoals die in de keten van 
biologische landbouwproductie en –consumptie tot uitdrukking komt.  

2 We gebruiken de namen ecosysteem en natuur hier door elkaar, zonder nadere bepaling van deze begrippen. Zie voor het 
begrip van natuur en natuurlijkheid zoals dat binnen de biologische beweging is ontwikkeld Verhoog, H., Matze, M., Lammerts 
van Bueren, E.T., Baars, T., Hoe natuurlijk is de biologische landbouw (Louis Bolk Instituut Publ. no. LD09: 2002). 

3 Ook de meest beroemde definitie van duurzame ontwikkeling uit het Brundtland-rapport stelt de behoeftebevrediging van de 
mens centraal: “Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van 
toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”.  
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want het verhaal achter bio heeft meer te bieden dan de toepassing ervan binnen de biologische sector. Als immers 

een andere mentaliteit, levensvisie of grondhouding nodig is om de huidige gezondheids- en milieuproblemen het 

hoofd te bieden en een dergelijke grondhouding het verhaal achter biologisch uitmaakt, dan is het verhaal achter bio 

een wenkend perspectief naar een integraal duurzame grondhouding van mensen die zich verbonden weten met en 

verantwoordelijk voelen voor de gezondheid van de aarde als geheel (animal mundi). Op deze manier opgevat, komt 

de biologische sector (weer) in het centrum van het maatschappelijke debat over duurzame ontwikkeling te staan en 

vormt het de voorhoede, als het gaat om de oplossing van de hedendaagse gezondheids- en milieucrisis. En daar zit 

de eigenlijke ambitie van het verhaal achter bio! 

 

We onderscheiden drie kenmerken of kernelementen in het verhaal achter bio, die we hieronder in hoofdlijn 

uitwerken.  

4.1.1 Ecosysteem visie 

De biologische grondhouding wordt allereerst gekarakteriseerd door een specifieke visie op mens en wereld. Zoals 

de mens niet alleen een optelsom van organen is maar een geheel vormt waarin de verschillende organen onderling 

afhankelijk en op elkaar afgestemd zijn, zo is de aarde niet alleen de optelsom van bodem, lucht, water, planten, 

dieren en mensen, maar primair een ecosysteem waarin al het leven met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk 

is. Het perspectief van de biologische grondhouding is het geheel van het ecosysteem waarin alles onderling 

samenhangt en van elkaar afhankelijk is. We noemen dit de ecosysteemvisie van de biologische grondhouding4. 

Deze ecosysteemvisie verklaart niet alleen waarom de biologische sector zich inzet voor het behoud van de biosfeer 

in het algemeen en voor het milieu en biodiversiteit in het bijzonder. Ook in de concrete keuzes en handelingen van 

biologische boeren komt die ecosysteemvisie tot uitdrukking, voor zover landbouwvormen worden gezocht die zijn 

ingepast in en afgestemd op het ecosysteem als geheel:  

• Op regioniveau kan het daarbij gaan om gewassen die passen in het cultuurlandschap of bij specifieke 

bodemtypen, of om landbouwvormen die zijn ingepast in en afgestemd op de bredere functie die de landbouw 

heeft in de buurt van stedelijke gebieden: de natuur-, zorg- of recreatiefunctie bijvoorbeeld.  

• Op individueel bedrijfsniveau kan het daarbij gaan om de afstemming van veehouderij en akkerbouw met het 

oog op de uitwisseling van mest, stro en voer op het bedrijf, of om de opname van groenbemesters in het 

bouwplan om het stikstofgehalte in de bodem duurzaam op pijl te houden, maar ook algemener om de 

afstemming van economische, sociale en ecologische belangen binnen een bedrijfssysteem.  

• Op productieniveau kan het daarbij gaan om teeltmaatregelen met het oog op de afstemming van de agrarische 

functie en de natuurfunctie (bijvoorbeeld later oogsten in verband met weidevogelbeheer).  

 

Doordat de biologische landbouw uitdrukkelijk zoekt naar inpassing en afstemming op het ecosysteem van de regio, 

is ze bij uitstek geschikt voor toepassing in kwetsbare gebieden waar weinig natuurlijke hulpbronnen beschikbaar 

                                                             

 

 

4 Voor dit begrip van de ecosysteemvisie sluiten we aan op de ontwikkeling van de systeemtheorie zoals die in de moderne 
wetenschappen opgeldt doet. Zie voor een introductie F. Capra, The web of life. A new scientific Understanding of living 
systems (New York: Anchor Books, 1996). 
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zijn, of juist in hele dichtbevolkte gebieden waar veel verschillende functies van landgebruik moeten worden 

gecombineerd, ingepast en afgestemd. 

 

De ecosysteemvisie van de biologische grondhouding reikt echter verder dan de inpassing en afstemming van 

verschillende functies alleen. Het perspectief wordt verschoven naar de onderlinge samenhang en wisselwerking van 

bodem (lucht, water), plant, dier en mens binnen het ecosysteem als geheel. Te denken dat bijvoorbeeld een koe en 

de bodem waarop hij loopt, geïsoleerd van elkaar kunnen worden voorgesteld, is een eenzijdige abstractie. Een 

voorbeeld kan dit duidelijk maken: de mest die de koe uitscheidt staat niet op zichzelf, want dankzij deze uitscheiding 

krijgt de bodem voldoende stikstof om weer voer voor de koe te produceren. Zonder die uitscheiding van mest 

zouden minder planten groeien en zou de koe honger lijden. Wanneer de koe en de bodem geïsoleerd van elkaar 

worden voorgesteld, dan wordt hun onderlinge verbondenheid en wisselwerking miskend. Ze vormen een integraal 

geheel.  

 

Dit integrale karakter van de ecosysteemvisie verschuift het perspectief naar het ecosysteem van de aarde als 

geheel, en zoekt vanuit dit geheel naar geïntegreerde oplossingen die passen bij en in dat ecosysteem. Dit verklaart 

bijvoorbeeld waarom de biologische sector niet eenzijdig inzet op klimaatneutrale productie met het oog op het 

behoud van de biosfeer, maar tegelijk de gehele keten tot en met de humane voeding en gezondheid in ogenschouw 

neemt. Dit verklaart ook waarom de biologische sector niet eenzijdig pleit voor rentmeesterschap met het oog op 

toekomstige generaties, maar tegelijk het verdelingsvraagstuk in ogenschouw neemt. Gezocht wordt naar integrale 

oplossingen binnen de ecologische evenwichten en natuurlijke kringlopen van de aarde als geheel. 

 

Ook in de concrete keuzes en handelingen van individuele biologische boeren komt het integrale karakter van de 

ecosysteemvisie tot uitdrukking. Gezocht wordt naar ontwikkelrichtingen binnen het eigen ecosysteem waarin 

bodem, plant, dier en mens thuishoren. Voorbeelden hiervan zijn: 

• De ontwikkeling en inzet van robuuste rassen die passen bij specifieke bodemtypen of teeltomstandigheden.  

• De inzet van mengteelten of vruchtwisseling met het oog op de bodemvruchtbaarheid en ziektewerendheid van 

de bodem.  

 

4.1.2 Participerende houding  

Tot nu toe hebben we vooral stilgestaan bij de visie van de biologische grondhouding op de aarde als integraal 

ecosysteem. Hoe karakteriseren we de specifieke rol van de mens binnen het ecosysteem? In de inleiding 

opponeerden we de biologische grondhouding aan de moderne mensopvatting die door dualisme, utilitarisme en 

antropocentrisme wordt gekarakteriseerd. Hoe kunnen we de verbondenheid met en verantwoordelijkheid voor het 

ecosysteem van de aarde als geheel, die de biologische grondhouding kenmerkt, op een positieve manier nader 

invullen? We noemen dit de participerende houding van de biologische grondhouding5.  

                                                             

 

 

5 Het begrip van de participerende houding is ontleend aan F. Varela, E. Thompson, E. Rosch, The Embodied Mind (Cambridge, 
Mass.: MIT Press, 1991) .  



 

Elementen voor een vernieuwde visie 23 

 

Het eerste dat de biologische grondhouding erkent is dat de mens zelf een natuurlijk wezen is (lichamelijk, 

emotioneel, eindig) en daarmee zelf integraal onderdeel uitmaakt van het ecosysteem van de aarde. Die 

verbondheid geldt niet alleen in negatieve zin, dat een gezonde aarde een noodzakelijke voorwaarde is voor ons 

eigen overleven en voortbestaan op aarde. Ook in positieve zin is de biologische grondhouding onderdeel van de 

natuur. Dat blijkt bijvoorbeeld daaruit, dat zij gevoelig is voor de kennis over ecologische evenwichten en natuurlijke 

kringlopen die de natuur te bieden heeft en dat ze deze kennis ook op zichzelf van toepassing verklaart; een 

natuurlijke wetmatigheid als zelfregulatie wordt bijvoorbeeld niet alleen tot uitgangspunt genomen in de biologische 

veehouderij, maar ook in de humane gezondheidszorg (terughoudend gebruik van antibiotica)6.  

 

De biologische grondhouding weet zich niet alleen verbonden met de natuur, maar voelt zich ook verantwoordelijk 

voor het ecosysteem van de aarde als geheel (dit geldt zowel in ecologisch als in sociaal opzicht). Zij zet zich ook op 

actieve manier daarvoor in (Ervin Laszlo spreekt wel van planetary ethics om dit gevoel van verantwoordelijkheid uit 

te drukken). Aan de objectzijde kunnen we die eigen verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de aarde 

terugzien in: 

• De goede prestaties van de biologische landbouw op een aantal milieu-indicatoren, zoals behoud van 

biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen, minder residuen etc. 

• Het streven van de biologische sector om de gehele keten van productie tot en met consumptie milieuvriendelijk 

en sociaal in te richten (bijvoorbeeld fair trade, afbreekbare verpakkingen, lage logistieke belasting door 

voorkeur voor regionale productie). 

• Het streven van biologische consumenten om de afwenteling van negatieve gevolgen van het handelen op het 

ecosysteem te voorkomen, ook in sociaal opzicht. Ze nemen hun eigen verantwoordelijkheid als het gaat om de 

effecten van hun leefstijl en consumptiepatroon op de gezondheid van de aarde als geheel (inclusief de 

gezondheid en levensstandaard van mensen elders op de wereld). 

 

Aan de subjectzijde zien we die eigen verantwoordelijkheid terug in de zorg voor gezonde voeding en een gezonde 

leefstijl, of het nu gaat om biologisch geproduceerde voeding, lagere vleesconsumptie, zelfmatiging, 

lichaamsbeweging etc.  

Met deze verwijzing naar de eigen verantwoordelijkheid treedt nog een ander aspect van de biologische 

grondhouding aan het licht. Het individu is actief betrokken bij zijn eigen gezondheid en die van de aarde, dat wil 

zeggen dat de individuele mens weer in het centrum van de voedselproductie, verwerking en consumptie wordt 

geplaatst. In tegenstelling tot de hedendaagse geanonimiseerde voedselproductie voor onwetende en onverschillige 

                                                             

 

 

6 Voor een aantal mensen heeft de verbondenheid van de mens met het ecosysteem van de aarde ook een spiritueel element. Elk 
organisme maakt in die visie onderdeel uit van een coherent geheel en is zelf ook een manifestatie van dat geheel, en voelt zich 
daarin spiritueel verbonden en alle andere wezens zonder hiërarchische verschillen (‘kosmisch bewustzijn’ van Bucke). Voor die 
mensen heeft onze ontvankelijkheid voor de kennis die de natuur ons te bieden heeft een spiritueel karakter, waarbij het erom 
gaat de capaciteit te ontwikkelen om boodschappen uit het ‘veld’ te registreren en tot uitgangspunt van het handelen te maken. 
Deze spirituele invulling van de biologische grondhouding laten we hier verder buiten beschouwing.  
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consumenten, is de biologische boer nauw betrokken bij het productieproces; hij leeft in het besef dat zijn kennis en 

ervaring het verschil maken bij de productie van kwaliteitsproducten. Voor de biologische consument is het telen, 

bereiden en genieten van gezonde voeding integraal onderdeel van het leven en is hij nauw betrokken bij dit proces. 

Hij geeft de voorkeur aan slow food (Carlo Petrini) en real food (Michael Pollan) en participeert op die manier in de 

(regionale) voedseleconomie. De transparantie van de (gecertificeerde) biologische voedselketen maakt het ook pas 

mogelijk daadwerkelijk te participeren in de (regionale) voedseleconomie7.  

4.1.3 Ontwikkelingsgericht  

Bovenstaande bepalingen van de biologische grondhouding (ecosysteemvisie en participerende houding) impliceren 

geenszins een conservatieve levenshouding die de situatie van voor de industriële revolutie wil herstellen. Het 

ecosysteem is geen statisch geheel maar het product van ontwikkeling. De ecologie leert ons juist dat alles om ons 

heen voortdurend in ontwikkeling is, onderhevig aan cyclische processen die samen een dynamisch evenwicht 

vormen. Net zo is de biologische grondhouding principieel ontwikkelingsgericht.  

 

Niet alleen het ecosysteem als geheel is voortdurend in ontwikkeling, elk individueel organisme daarbinnen kan als 

manifestatie van een onderliggend zichzelf continu vernieuwend proces worden gezien. De krop sla in de winkel is 

bijvoorbeeld niet een statisch eindproduct van het land, maar een ‘uitsnede’ van een zich ontwikkelend proces 

waarin de slaplant ontkiemt, groeit, tot rijpheid komt en ten slotte vervalt. De ontwikkeling van de slaplant wordt door 

twee basale processen gestuurd die we in de plantenfysiologie als vegetatieve en generatieve fase kennen. De groei 

van bijvoorbeeld een appelboom en tegelijkertijd de differentiatie of specialisatie in vorm en functie, het ontstaan van 

een appel. Het betreft de twee ontwikkelingsrichtingen waardoor een organisme enerzijds zelfstandig is (appels) en 

anderzijds onderdeel is van een geheel (appelboom). De biologische grondhouding erkent deze onderliggende 

processen van de natuur en zoekt naar een dynamisch evenwicht tussen beide processen als methode om de 

kwaliteit van producten te beïnvloeden8.  

 

Welk criterium hanteert de biologische grondhouding evenwel, als het gaat om de onderscheiding van gewenste van 

ongewenste ontwikkelrichtingen? Op grond waarvan wordt de ontwikkeling van GMO of substraatteelt bijvoorbeeld 

uitgesloten in de biologische sector? Zoals we eerder zagen is de biologische grondhouding gevoelig voor de kennis 

over cyclische levensprocessen en ecologische evenwichten, die de natuur te bieden heeft. Dit inspireert de 

biologische grondhouding te kiezen voor ontwikkelingen die principieel omkeerbaar zijn en rekening houden met de 

cruciale evenwichten in het ecosysteem van de aarde: sluiten van kringlopen, benutten van variatie, toepassen van 

vruchtwisseling en streven naar het gebruik van hernieuwbare bronnen zijn voorbeelden hiervan. Ontwikkelingen 

waarvan de gevolgen op de langere termijn niet goed zijn te overzien of waarvan de termijn van doorwerking groot is, 

                                                             

 

 

7 Een open vraag is welk criterium de biologische consument en handel hanteren of moeten hanteren als het gaat om de keuze 
voor regionale of juist niet-regionale producten. Wat te doen wanneer bepaalde producten niet regionaal geproduceerd kunnen 
worden zoals sinaasappels, koffie of exotisch fruit? Is import dan geen probleem of legt de biologische sector en consument 
zichzelf dan beperkingen op (bijvoorbeeld door het vrijwillig beprijzen van milieubelasting of door matiging van gebruik). 

8 Zie voor een nadere uitwerking van deze twee begrippen de brochure Groei & Differentiatie; levensprocessen in 
voedingsgewassen,  J. Bloksma en M. Huber (2002; Louis Bolk Instituut GVV02NL).   
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worden daarentegen niet wenselijk geacht. De termijn van doorwerking en de overzichtelijkheid van de gevolgen 

wordt overschreden in het geval van GMO en bijvoorbeeld kernenergie (terwijl de doorwerking van veel moderne 

pesticiden beperkt is).  

 

De keuze voor principieel omkeerbare ontwikkelrichtingen mag niet met een anti-technologische houding worden 

verward. Technologische innovaties kunnen op effectieve wijze worden ingezet om het gebruik van natuurlijke 

hulpbronnen en milieubelasting te verminderen. De uitdaging is alleen om technologie te ontwikkelen die zich 

verdraagt met het evenwicht van het ecosysteem, die de aarde niet uitput en zich laat inspireren door de kennis en 

ervaring van de natuur zelf; te denken valt aan biologische bestrijding van ongedierte door de inzet van sluipwespen 

en lieveheersbeestjes, maar ook aan technologische innovaties die biobased zijn en zich bijvoorbeeld laten 

inspireren door het zelfregulerende en regenererend vermogen van de natuur. Positieve technologische 

ontwikkelrichtingen zijn op twee manieren biobased, namelijk geïnspireerd door de natuur en zich verdragend met de 

natuur. Daarmee verschuift de oriëntatie van de biologische grondhouding van lineaire groei naar cyclische 

ontwikkelingen met het oog op een dynamisch evenwicht (dit staat in contrast met het groeidenken dat ook in de 

hedendaagse roep om een new green deal sterk vertegenwoordigd is9).  

 

Deze principiële gerichtheid op ontwikkeling heeft ook nog een andere consequentie voor de biologische 

grondhouding. De productiewijze van de biologische landbouw laat zich daardoor niet uitputtend vastleggen in wet- 

en regelgeving. In ieder geval is de wet- en regelgeving die de biologische werkwijze reguleert slechts een 

operationele invulling van een visie of verhaal achter biologisch, en nooit de vervanging daarvan. Maar belangrijker 

nog is dat de biologische landbouw geen vaststaande werkwijze is maar ontwikkelingsgericht blijft, dat wil zeggen 

een zoekconcept is. Dit zoekconcept kan weliswaar omschreven worden in een verhaal achter bio en worden 

geoperationaliseerd in wet- en regelgeving, maar blijft principieel in ontwikkeling. Hierin is de voortdurende 

vernieuwingsdrang (kraamkamerfunctie) verankerd, die van oudsher kenmerkend is voor de biologische sector.  

In het verleden inspireerde die vernieuwingsdrang tot de ontwikkeling van een productiewijze die zonder kunstmest 

en pesticiden voldoende productie kon leveren. In de toekomst stuwen daarnaast ook andere vraagstukken de 

ontwikkeling van de biologische landbouw voort. Om enkele voorbeelden te noemen:  

• De ontwikkeling van een sunbased agriculture (in plaats van oilbased agriculture) als biologische bijdrage aan 

de oplossing van de huidige energiecrisis.  

• De ontwikkeling van natural resources and biodiversity conserving agriculture als biologische bijdrage aan de 

oplossing van de huidige ecologische crisis. 

• De ontwikkeling van innovatieve landbouwstrategieën waar duurzaam bodembeheer integraal onderdeel van 

uitmaakt, als biologische bijdrage aan de oplossing van toenemende verwoestijning, verzilting, waterverspilling 

en dreigende fosfaattekorten in de wereld. 

 

                                                             

 

 

9 De veronderstelling van de New Green Deal is dat win-winsituaties mogelijk zijn tussen ecologische duurzaamheid aan de ene 
kant en economische groei aan de andere kant.  
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Deze uitwerking voor ‘het verhaal achter bio’ opent het perspectief naar een grondhouding van de mens die 

gekenmerkt wordt door een ecosysteemvisie, die actief betrokken is bij de gezondheid van onszelf en de aarde als 

geheel (participerende houding) en zoekt naar ontwikkelrichtingen die zich verdragen met de cruciale evenwichten 

van het ecosysteem. Dit verhaal achter bio dient evenwel niet alleen als inspiratie voor de ontwikkeling van de 

biologische sector als sunbased en natural resources conserving agriculture. Daarnaast is het verhaal achter bio een 

wenkend perspectief naar een toekomstige wereld, waarin de hedendaagse gezondheids- en milieucrisis is opgelost 

doordat de mens zich verbonden weet en verantwoordelijk voelt voor de gezondheid van de aarde en de natuur als 

geheel. En daar ligt de eigenlijke ambitie van het verhaal achter bio! 

4.2 Dilemma’s en vraagstukken  

Het voorgaande ‘verhaal achter bio’ roept een aantal dilemma’s en vraagstukken op, naast alle implicaties voor de 

operatie van de biologische landbouwsector. De biologische grondhouding is in paragraaf 4.1 nog vrij theoretisch 

geformuleerd en gaat pas leven wanneer de implicaties voor de dagelijkse praktijk helder worden. Alvorens de 

uitwerking van de implicaties ter hand te nemen – en dit is iets dat gezamenlijk met de sector zal moeten gebeuren – 

is het zaak een aantal dilemma’s en keuzes ten aanzien van ‘het verhaal achter bio’ in overweging te nemen.  

1. De ecosysteemvisie van de biologische grondhouding betekent dat het perspectief verschoven wordt naar het 

ecosysteem van de aarde als geheel, en dat vanuit dit geheel naar geïntegreerde oplossingen wordt gezocht 

die passen bij en in dit ecosysteem. Dit betekent niet dat de biologische grondhouding een directe sturing op 

(deel)problemen principieel uitsluit, zoals in het geval van mechanische onkruidbestrijding, behandeling van 

ziekten en plagen of het gebruik van genetische informatie bij de (klassieke) veredeling10. Als de biologische 

grondhouding een ‘deelbenadering’ niet principieel afwijst en zelfs bruikbaar acht wanneer geen alternatieven 

voorhanden zijn, tot op welke hoogte staat de biologische visie daarmee dan principieel open voor directe 

sturing door middel van bijvoorbeeld kunstmest, pesticiden en GMO’s? Een mogelijke oplossing van dit dilemma 

is dat wordt ingezet op ecosysteemniveau waar mogelijk, en op directe sturing waar noodzakelijk.  

2. Als de biologische grondhouding het perspectief verschuift naar de aarde als geheel (ecosysteemvisie) en 

tegelijkertijd participeert in de regionale voedseleconomie (participerende houding), dan liggen beide 

perspectieven niet altijd in elkaars verlengde en kunnen beiden soms zelfs op gespannen voet met elkaar staan. 

Een voorbeeld hiervan is de import van biologische soja ten behoeve van de regionale melk- en vleesproductie, 

of de export van exotisch fruit, koffie en cacao met het oog op de regionale voedseleconomie, die tegelijkertijd 

de regionale fosfaatkringloop verstoort.  

3. De ontwikkelingsgerichtheid van de biologische grondhouding inspireert tot ontwikkelingen die principieel 

omkeerbaar zijn en rekening houden met de cruciale evenwichten in het ecosysteem van de aarde. De vraag is 

of de biologische visie zich daarmee beperkt tot ontwikkelingen die direct omkeerbaar zijn, of bijvoorbeeld ook 

processen en ontwikkelingen toelaat waarvan de schadelijke werking bijvoorbeeld in één generatie is 

                                                             

 

 

10 Vanzelfsprekend worden rassen niet genetisch gemodificeerd bij klassieke veredeling, maar wordt genetische informatie wel 
gebruikt om de juiste te veredelen varianten te selecteren.  
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afgebroken door het ecosysteem. In dat geval zou ook het gebruik van moderne bestrijdingsmiddelen opnieuw 

overwogen kunnen worden, omdat de termijn van doorwerking sterk is gereduceerd bij moderne varianten.  

4. De inzet van biologisch als zoekconcept in ‘het verhaal achter bio’ staat op gespannen voet met het uitgebreide 

stelsel van normeringen, die de biologische landbouwproductie markeert. Een zoekconcept is principieel 

dynamisch terwijl een normenstelsel juist statisch is. Een mogelijke uitkomst uit dit dilemma is dat het wet- en 

regelsysteem primair als hub of stepping stone wordt gezien, een veilige haven waar we ons voorlopig aan 

oriënteren, die evenwel principieel openstaat voor de verdere ontwikkeling naar een volgende hub.  

5. Marketingdeskundigen geven aan dat een ecosysteemvisie een sterk doorontwikkeld en complex 

waardesysteem van consumenten en producten veronderstelt (vergelijk bijvoorbeeld met theorie van de spiral-

dynamics). Het ‘verhaal achter bio’ kan op gespannen voet staan met de groeidoelstellingen en het 

mainstreamen van het ‘merk’ biologisch, wanneer het op directe wijze wordt gecommuniceerd.  
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5 Verantwoording van ‘het verhaal achter bio’ ten opzichte 
van de interviews 

Zoals blijkt uit de weergave van de interviews in hoofdstuk drie zijn er, naast grote overeenstemming, op onderdelen 

duidelijke verschillen tussen de co-creatoren. Naar onze analyse is dit vaak terug te voeren op een verschil in het 

relatieve belang van verschillende onderdelen van een mogelijke visie (en dus geen principieel verschil) of een 

zekere onbekendheid met de praktijk van de biologische landbouw.  

 

Belangrijk bij ‘het verhaal achter bio’ in hoofdstuk vier is dat gekozen is om de ethos / mentaliteit / grondhouding een 

centrale plaats te geven in de visie van de biologische landbouw op duurzaamheid. Een reden hiervoor is dat alle co-

creatoren wel belang hechten aan het menselijk bewustzijn; de geformuleerde visie bijt dus met de inbreng van geen 

van de co-creatoren. Belangrijke overweging is echter ook dat, ons inziens, juist deze mentaliteit / grondhouding één 

van de meest wezenlijke zaken van de biologische landbouw lijkt te zijn. Dit geldt voor de producerende mens: een 

goede duurzame boer voert niet simpelweg een setje voorschriften uit, maar probeert vanuit een overtuiging het 

goede te doen in de praktijk ook als daar geen, goede, norm voor bestaat (dit refereert aan de echtheid die een deel 

van de consumenten waarderen in de biologische landbouw, zoals Hamilton en Ammerlaan opmerken). Maar dit 

geldt evengoed voor de consumerende mens: indien consumenten alleen het goedkoopste kopen binnen het 

toegestane assortiment is de ontwikkeling van afzetmarkten voor duurzame goederen een onmogelijkheid en wordt 

ook de invoering van (verdergaande) regels en mechanismen bemoeilijkt; oftewel een duurzame producent kan niet 

zonder een consument met een duurzame leefstijl en deze duurzame leefstijl moet gegrondvest zijn in een duurzaam 

ethos. 

 

In samenhang met het voorgaande punt is in deze rapportage zoveel mogelijk een onderscheid gemaakt tussen 

biologisch als nichemarktconcept en biologisch als denk- en levenshouding, waarbij de focus op het laatste kenmerk 

ligt. Enerzijds zit dit reeds impliciet besloten in de opdracht (‘ingrediënten voor een visie die ten grondslag ligt aan de 

biologische landbouw’), anderzijds omdat tijdens de interviews snel helder werd dat vooral ‘biologisch als 

nichemarktconcept’ vragen en weerstanden oproept terwijl er veel vrijer werd gediscussieerd over de achterliggende 

denk- en levenshouding.  

 

In het verlengde hiervan is er in de visie geen grote plaats toegedicht aan de regels/normen voor de biologische 

landbouw. Dit zou ook strijdig zijn met het ontwikkelingsgerichte, wat de co-creatoren terecht essentieel achten aan 

duurzaamheid en wat ons inziens ook een wezenlijk kenmerk van de biologische sector is of zou horen te zijn.  

In die zin kunnen de regels voor de biologische landbouw ook vooral worden opgevat als een poging om een 

vertrouwenwekkend (keur)merk in het leven te roepen waarmee een economische verbinding tot stand kan worden 

gebracht tussen de duurzame producent en de duurzame consument. Een economische verbinding die één van de 

mechanismen (“rotondes”) kan zijn in het verduurzamen van de samenleving. Dit geldt zowel voor de bijdrage die 

consumenten middels een hogere prijs leveren aan de economische waardering deze bepaalde vorm van duurzame 

landbouw, als ook voor bijvoorbeeld de relatief hoge prijs voor biologisch vlees (wat een sterke incentive is om de 

vleesconsumptie te verminderen).  
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Het biologisch keurmerk kan, zoals Van der Weijden opmerkt, dus ook gezien worden als een (geslaagde) manier 

om bepaalde sociale aspecten van duurzaamheid handen en voeten te geven, naast andere vormen van producent-

consument verbanden waarin de biologische landbouw oververtegenwoordigd is (boerenmarkten, 

abonnementsystemen etc.). Tegelijkertijd is duidelijk dat “biologisch als marktconcept” één van de bronnen is 

waarlangs de biologische landbouw zich ontwikkeld heeft (naast de eigen filosofie/grondhouding en invloeden vanuit 

de maatschappij bijvoorbeeld middels milieu-, derde wereld- en consumentenbewegingen; zie Alrøe en Noe, 200811). 

                                                             

 

 

11 Alrøe, H. F. en Noe, E. (2008) What makes organic agriculture move - protest, meaning or market? A polyocular approach to 
the dynamics and governance of organic agriculture. International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology 
(IJARGE); available on http://orgprints.org. 


