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DUITSLAND

o Wie zijn we?

o Ontwikkeling en omzet biologische landbouw in Duitsland 

o Afzetkanalen en productgroepen

o Wat zijn de belangrijkste trends?

o Kansen voor Nederlands bedrijfsleven

o Do’s+ don’ts
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DUITSLAND

Peter Vermeij: Landbouwraad Duitsland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, 
Zwitserland

Anna Meyer: Beleidsmedewerker landbouw op landbouwsteunpunt München, 
Zuid-Duitsland-strategie

o Onderdeel van landbouwattachénetwerk vanuit ministerie LNV en RVO: 
handelsbevordering

o Beleidsmatige samenwerking op gebied van agrarische thema’s
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Ontwikkeling biologische landbouw
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Bron: Statista, 
BLE, AMI
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Duitsland - Ontwikkeling 
biologische landbouw
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BIJZONDERHEDEN DUITSE 
BIOLOGISCHE SECTOR

o Brancheorganisaties hebben traditioneel een sterke positie (Bioland: 7.305 
leden, Naturland: 3.448 leden, Demeter: 1.529 leden) met eigen keurmerk
en strengere eizen aan producten

o Consumenten hebben meer vertrouwen in producten met bio-keurmerken
van bio-brancheorganisaties

o Politiek bevordert biologische landbouw door subsidie, anders dan in 
Nederland
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TRENDS

o Biologisch steeds meer in discounters te vinden (coöperatie Lidl met Bioland
sinds afgelopen jaar)

o Bio wordt steeds vaker “standaard” (bv. nieuwe food startups vaak bio) 

o Bio-supermarkten steeds groter en ketens breiden uit

o Drogisterijen breiden sortiment steeds meer uti (dm, Rossmann, Müller)
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KANSEN VOOR NEDERLANDS 
BEDRIJFSLEVEN

o Nederland betrouwbare handelspartner

o Aanbod voldoet niet aan vraag biologische producten. Veel import nodig

o Vergt gerichte aanpak, tijd nodig om network op te bouwen en het 
vertrouwen van de zakenpartners te winnen

o Zuid-Duitsland: 1/3 van Duitse bevolking met grote behoefte aan
kwalitatieve en hoogwaardige producten, biologische sector bijzonder
gewaardeerd
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DO’S EN DON’TS

o Formele relatie

o Grondige voorbereiding (cijfers op een rij hebben)

o Duitse taal (vooral van informatiemateriaal en website)

o Punctualiteit

o Contract = Contract
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BRONNEN EN MEER INFORMATIE

o Zahlen, Daten, Faktion – Die Bio-Branche 2018: 
https://www.boelw.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Zahlen_und_Fakten
/Brosch%C3%BCre_2018/ZDF_2018_Inhalt_Web_Einzelseiten_kleiner.pdf

o https://www.umweltbundesamt.de/daten/land-forstwirtschaft/oekologischer-
landbau#textpart-2

o http://www.bioimporte.de/fileadmin/images/subdomains/bioimporte/schaack-
etal-2012-bioimporte.pdf
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www.agroberichtenbuitenland.com

@AgroBericht
@agriberlijn
@NLagrar

Landbouwattachénetwerk

Uw partner in het buitenland


