
 

2023 wordt het jaar van ontmoeten 

“We gaan weer naar buiten en elkaar ontmoeten,” vertellen John Janssen en Jac 

Verbeek, beide actief als bestuurder bij BioLogisch Limburg. “We zijn door corona de 

verbinding met elkaar een beetje kwijtgeraakt,” licht John toe. “Daarom gaan we in het 

nieuwe jaar weer bijeenkomsten organiseren. Bijeenkomsten waar we bij kunnen praten, 

elkaar kunnen inspireren en kennis kunnen delen die direct toepasbaar is op het bedrijf.” 

2023 wordt een spannend jaar voor de Vereniging BioLogisch Limburg. Voorzitter John 

Janssen heeft aangegeven de scepter over te willen dragen. “Ik ben goed in het creëren 

van iets nieuws. Iets uit de grond trekken dat er eerder niet was. Met BioLogisch Limburg 

zijn we daar goed in geslaagd. Nu is het tijd voor iemand met nieuwe inzichten. Fris 

bloed als het ware.” De vereniging heeft een vertrouwenscommissie opgericht met leden 

die op dit moment het profiel voor de nieuwe voorzitter aan het samenstellen zijn. 

Janssen: “Ik hoop in het voorjaar van 2023 de voorzittershamer over te kunnen dragen.” 

Ook al staat de vereniging nu als een huis, er zijn nog voldoende plannen voor de 

toekomst. “Limburg is de enige provincie in Nederland waar biologische producenten 

georganiseerd zijn in een verenging,” vertelt Jac Verbeek. “En toch heeft onze provincie, 

samen met Zeeland, de minste biologische boerenbedrijven van Nederland.” Een 

sluitende verklaring hiervoor hebben de heren niet. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat 

biologische producten in omringende landen als Duitsland en Oostenrijk door de overheid 

veel meer gestimuleerd worden. Janssen: “In Duitsland heeft de Aldi een heel 

uitgesproken beleid dat ertoe moet leiden dat in 2030 alle versproducten in de schappen 

een duurzaamheidsklasse 3 of 4 moeten hebben (3 is vooral hoog dierenwelzijn, 4 is 

biologisch). En dat beleid wordt in de winkel op grote beeldschermen gepropageerd. Ook 

alle andere supermarkten zijn daar die beweging aan het maken.” 

Een van de speerpunten waar BioLogisch Limburg zich dan ook op richt is de realisatie 

van beleid dat biologisch boeren stimuleert. Verbeek: “In opdracht van het ministerie van 

LNV heeft het Louis Bolk instituut in 2021 een sterkte-zwakte analyse uitgevoerd van de 

biologische sector. Uit die analyse komt duidelijk naar voren dat er veel beleidskansen 

zijn om het ondernemerschap van biologische boeren te stimuleren. Wij blijven ons als 

vereniging hiervoor hardmaken, want wij geloven dat de biologische landbouw een 

belangrijk onderdeel is van toekomstbestendig boeren.” 

Janssen en Verbeek benadrukken dat biologisch boeren niet voor iedereen is weggelegd. 

“Het moet passen bij jou als persoon, bij je type bedrijf en de omgeving waarin je bedrijf 

zich bevindt. Als je gelooft in de filosofie erachter, is er echter veel mogelijk.” Om 

ondernemers die denken aan omschakeling te ondersteunen, maar ook om elkaar te 

blijven inspireren, heeft BioLogisch Limburg een Kenniscentrum. “Het is heel praktisch 

gericht op hulpvragen vanuit de biologische sector en op advies aan boeren die denken 

over omschakeling naar de biologische landbouw,” vult Janssen aan.  

Om een wezenlijke opschaling van biologisch landbouw te realiseren, moet er echter 

meer gebeuren dan alleen beleid en kennis. “True pricing bijvoorbeeld”, benadrukt 

Verbeek, waarbij de maatschappelijke kosten van kunstmest en gewasbescherming en 

zorg voor de bodem ook worden doorberekend. “Dat is ook een van de aanbevelingen 

van de Autoriteit Consument & Markt. Maar een transitie van een dergelijke omvang 

veronderstelt een bijdrage van de hele voedingsketen: van boer, overheden, 

tussenschakels zoals verwerkers en supermarkten, tot aan de consument.” 

Met de Green Deal werkt Europa aan een uitvoeringsstrategie om 25% biologische 

landbouw op alle landbouwgronden te realiseren. Janssen: “De plannen zijn inmiddels 



 

alweer iets verandert, maar het streven van BioLogisch Limburg blijft 

25% biologisch areaal in 2030. Daarom kijken we als Vereniging voortdurend 

naar uitbreiding van de afzetmogelijkheden van onze leden. En we blijven ons verhaal 

vertellen, want het is een goed en eerlijk verhaal. Wij gebruiken geen chemische 

bestrijdingsmiddelen, gebruiken geen kunstmest, hebben een stikstofnorm van 170kg 

per hectare grond en een vastgelegd maximaal aantal stuks vee per hectare. Wij zijn de 

enige sector binnen de landbouw waarvoor dit allemaal wettelijk is vastgelegd. Daar zijn 

we trots op en door op deze manier te ondernemen dragen wij ons steentje bij aan een 

duurzame toekomst voor de volgende generatie.” 


