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Een op de vijf noorderlingen
eet dagelijks ‘iets’ biologisch
Steeds meer con-
sumenten geven
de voorkeur aan
biologisch eten en
drinken. De noor-
derling ook, zo
leert een enquête
van Dagblad van
het Noorden.

JOHN GEIJP

Ruim een op de vijf noorder-
lingen eet dagelijks een
biologisch product. Dat
blijkt uit een enquête van

Dagblad van het Noorden, uitge-
voerd door RegioNoordPanel/Enig-
ma Research.

Belangrijkste drijfveer van deze
groep is de wetenschap dat biologi-
sche gewassen geteelt worden zon-
der het gebruik van bestrijdings-
middelen en dat in de biologische
veehouderij het medicijngebruik
sterk aan banden is gelegd. Veel van
de ondervraagden vinden de hoge
prijs van biologische producten een
obstakel om ze te kopen.

Hoe zeer biologische producten
gemeengoed zijn geworden, blijkt
uit het feit dat 84 procent van de res-
pondenten ze vooral koopt in de ‘ge-
wone’ supermarkt. Van hen gaat
slechts 20 procent weleens naar een
natuurvoedingswinkel en vijftien
procent naar een biologische super-
markt. Die scoren daarmee lager dan
de markt (26 procent) en ‘de boer’,
waar 27 procent weleens aanklopt
voor zijn inkopen.

Opmerkelijk is dat 83 procent oor-
deelt dat biologische producten
(enigszins) een meerwaarde hebben,
als ze uit de eigen regio komen. Van
de ondervraagden zegt 63 procent
bereid te zijn een aparte winkel te
bezoeken, als daar louter voeding
uit de omgeving verkrijgbaar is.

Nederland gaf vorig jaar ruim 1,1
miljard euro uit aan biologische voe-
ding. Dat is bijna 3 procent van de
voedingsmarkt. De verwachting is
dat het bedrag de komende vijf jaar
150 tot 200 procent zal toenemen. In
vergelijking met andere landen in
Europa, met name Denemarken en
Zweden, is de opkomst van ‘biolo-
gisch’ in ons land nog bescheiden.
Een probleem dat zich nagenoeg
overal voordoet: de productie blijft
achter bij de toenemende vraag.

Dagblad van het Noorden publiceert
vanaf morgen op de pagina’s economie
een serie over de wereld van biologi-
sche producten. In aflevering 1: de
oorsprong van de biologische princi-
pes, de vraag of het gezonder is of niet,
en de wereldwijd groeiende markt voor
op natuurlijke wijze tot stand gekomen
etens- en drinkwaren. In de volgende
weken aandacht voor de makers,
verkopers en verwerkers van ‘biolo-
gisch’.

Serie over biologisch

Hoe vaak eet u biologische
producten? In procenten
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Ik ben bereid meer te betalen
voor biologische producten

Van bepaalde producten koop ik
altijd de biologische variant

Ik koop vaker biologische
producten als de prijs gelijk is aan

die van reguliere producten

De hoge prijs is voor mij een
obstakel om (vaker) biologische

producten te kopen

Biologische producten zijn
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Hoe biologisch zijn deze supermarkten?

Anders

Groente Eieren Vlees Zuivel Fruit BroodChocolaVis

76%

3,6 3,2 3,1 3,1 3,1 3,0 2,8 2,8

62% 61% 52% 47% 25% 25% 19% 9%

3 6 3 1 3 1 2 8

Rapportcijfers op een schaal van 1 tot 5

Ik ben bereid om voor de aanschaf van biologische
producten, afkomstig uit mijn eigen regio, een
aparte winkel/aanschafplek te bezoeken in procenten
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