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Veel in het nieuws: het aanbod aan bio producten kan de vraag niet 
bijhouden. Zijn er wel voldoende omschakelaars? Binnenkort misschien 
wel, want de laatste BDEKO oriëntatiecursus biologische landbouw trok 
deelnemers van 17 bedrijven uit het hele land. Zelfs Omroep Flevoland heeft 
belangstelling voor de motivatie van de cursisten.  TEKsT & FOTO’s Maria van Boxtel

de uien op NZ27 goed bekijkt. “Ik ben 
nog enthousiaster dan in het begin. We 
hebben veel bedrijven gezien en verschil-
lende gastdocenten gehoord. Dat geeft 
een goed beeld. Duurzamer met de grond 
omgaan, daar is de biologische sector echt 
verder in. Daar zit echt wat in. Lastig blijf 
ik vinden: nu ik gangbaar ben, kan ik mijn 
bedrijf alleen af met de loonwerker. Als ik 
zou omschakelen, dan moet ik met perso-
neel gaan werken. Dat houdt me tegen.” 

Ook gastdocent Arend Zeelenberg is 
op deze cursusdag over handel en afzet 
uitgenodigd. Als verbinder in de keten 
heeft hij een uitstekend overzicht over 
de wereldwijde handel in biologische 
AGF. In een flink tempo – maar prima 
te volgen door alle cursisten – vertelt hij 
over de markt in Nederland en elders. “In 
Nederland is biologische AGF een goede 
groeier in supermarkten. Maar vooral 
Duitsland, Scandinavië en ook de VS zijn 
belangrijke exportlanden. In Duitsland 
willen afnemers graag een aanvullend, re-
gionaal biologisch keurmerk bovenop het 
biologische keurmerk van de EU. Houd 
daar rekening mee.” Veel landen, zoals 
Duitsland en Scandinavische landen, heb-

Machines worden schoongespo-
ten, een vrachtwagen komt 
laden. Het grote erf van biolo-

gische boerderij NZ27 biedt plek aan veel 
bedrijvigheid. De deelnemers aan de ori-
entatiecursus biologische landbouw lopen 
achter biologisch boer Douwe Monsma 
aan, gevolgd door een cameraploeg van 
Omroep Flevoland. Dat is een beetje 
vreemd als je gewoon komt leren hoe een 
biologische boer werkt, maar tekent de 
mediabelangstelling voor de groei van de 
biologische sector. Douwe vertelt onver-
stoorbaar door en deelt zijn kennis en er-
varing. “Ik heb nog geen seconde spijt ge-
had van mijn omschakeling,” vertelt hij de 
cursisten terwijl hij voorgaat in de grote, 
gekoelde opslag met wortelen. “Misschien 
leidt ik met jullie wel mijn toekomstige 
concurrenten op, maar de biologische 
sector groeit en moet nog verder groeien. 
Dan heb ik toch het liefst dat omschake-
laars op de goeie manier werken. Liever 
goede producten erbij.” En voort gaan 
we, naar de uien, machines en de aardap-
pelsorteerlijn. Cursist Louw Overbeeke 
uit Dronten oriënteert zich op omschake-
ling, maar is er nog niet uit. “Dit is nu de 
vierde cursusdag,” vertelt hij, terwijl hij 

ben grootse plannen voor het stimuleren 
van omschakeling. “Of dat effect heeft, 
moet nog blijken, maar volg het wel. Vaak 
krijgt in die landen een product van eigen 
bodem voorrang op import uit Neder-
land,” waarschuwt Arend de potentiële 
omschakelaars. 

De BDEKO oriëntatiecursus biologische 
landbouw werd de afgelopen 20 jaar 
gegeven door het Centrum Biologische 
Landbouw. Toen het CBL stopte, is de 
cursus overgenomen door BDEKO, de 
vereniging van biologische en biologisch-
dynamische telers in Flevoland met circa 
85 leden en onderdeel van het Biohuis. 
Cursusleider Ingrid Veeman-Cremer is 
blij met deze opzet: “De inbreng van boe-
ren en een breed spectrum aan gastdocen-
ten garandeert een onafhankelijke cursus, 
met een even groot aandeel theorie in de 
ochtenden als aanschouwelijke praktijk-
ervaring van biologische boeren in de 
middagrondleiding. Dan kunnen boeren 
een weloverwogen keuze maken voor wel 
of niet omschakelen naar een biologische 
bedrijfsvoering.” 
Kijk voor de reportage op Omroep Flevoland over de cursus op 
http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/144906/flevoland-
groei-biologische-landbouw-kan-vraag-niet-bijhouden
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