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  VOEDINGTEKST ELSE MEIJER, FERRY PLOEG

PRIJSPEILING BIOLOGISCHE PRODUCTEN

Goedkoper 
en gewoner
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Biologische producten waren lange tijd vooral iets voor 
(milieu)bewuste consumenten die er wel wat extra voor 
wilden betalen en naar speciale winkels gingen. Inmiddels 
hebben ook veel supermarkten een flink aanbod en zijn de 
prijsverschillen met reguliere producten kleiner.

Biologisch eten wordt steeds gang
baarder. Gelukkig maar, want het zou 
eigenlijk normaal moeten zijn dat onze 
voedingsmiddelen zonder allerlei kunst
grepen geproduceerd worden. Dus 
zonder gebruik van kunstmest, hormo
nen, kunstmatige bestrijdingsmiddelen 
en geur-, kleur- en smaakstoffen. Wat 
precies biologisch mag heten, is vastge
legd in Europese wetgeving. Biologische 
producten zijn te herkennen aan een 
biokeurmerk (zie pagina 28).
Biologische productie houdt rekening 
met dierenwelzijn en milieu. Vaak wordt 
gedacht dat biologische voedingsmid
delen ook gezonder zijn dan reguliere. 
Wetenschappelijk is dat echter niet 
aangetoond. Met biologische producten 
krijg je minder resten van synthetische 
bestrijdingsmiddelen en minder conser
veermiddelen en kleurstoffen binnen. 
Maar dat maakt ze niet per definitie ge
zonder of veiliger, omdat deze stoffen in 
de ‘gewone’ landbouw meestal binnen 
de normen blijven. 

115 producten
Voor biologische producten betaal je 
vaak meer. Maar door slim te kiezen, 
kun je het prijsverschil beperkt houden. 
En soms ben je niet eens duurder uit. 
Wij peilden de prijzen van 115 biolo-
gische levensmiddelen bij 13 reguliere 
supermarkten en 4 ‘biowinkels’ (Eko
plaza, Marqt, Natuurwinkel en Odin). 
Aldi en Lidl blijken net als in voorgaande 
jaren te weinig biologische producten te 
hebben om ze in de vergelijking mee te 

nemen, al wordt het aanbod wel steeds 
groter. En de bioproducten die we er 
aantroffen, waren meestal goedkoper 
dan bij andere winkels. De prijsver
schillen tussen de ketens zijn fors. Dirk 
verkoopt gemiddeld de goedkoopste 
biologische producten, gevolgd door 
Vomar. Zij zijn 13 respectievelijk 11% 
voordeliger dan gemiddeld. De goed
koopste landelijke keten is Jumbo, al 
kunnen de prijzen per winkel verschil
len. De biowinkels zijn duurder dan de 
supermarkten. Odin en Natuurwinkel 
hebben een prijsniveau dat bijna 30% 
boven het gemiddelde ligt. 

Prijsverschillen
Het prijsverschil is deels te verklaren 
doordat het niet altijd om precies 
dezelfde producten gaat. Biowinkels 
verkopen vaak andere merken dan 
supermarkten. En ook de supermarkten 
hebben niet dezelfde biologische pro

ducten; vaak is er een eigen ‘biologische 
lijn’. Als we een product niet van een 
eigen biologisch merk aantroffen, kozen 
we voor een biologisch product van  
een Amerk.
Toch vonden we ook bij exact dezelfde 
producten soms grote prijsverschillen. 
Zo kostte Van der Meulens volkoren
beschuit bij Ekoplaza bijna twee keer  
zo veel als bij Dirk. En Van Gilse kristal  
 suiker was bij Odin met €2,41 ruim een 
euro duurder dan bij Vomar (€1,29).  
Ook tussen de supermarkten onderling 
komen grote prijsverschillen voor. Een 
pak Bio+espressobonen bijvoorbeeld 
kostte bij Deka €7,42. Dat is bijna €3 
meer dan bij Dirk.

MARKT-
ONTWIKKELINGEN
Volgens het Trendrapport van 

branchevereniging Bionext  
steeg de omzet van biologisch 
in 2017 met 5% tot €1,5 miljard. 

De supermarkten zijn goed voor 
meer dan de helft van die omzet. 

 De omzetstijging vindt vooral 
plaats bij de supermarkten. De 
omzet in biowinkels loopt juist 
terug. Biologische eieren (17%)  

en zuivel (11%) stijgen het hardst. 
In absolute zin wordt het meest 

uitgegeven aan biologische  
droge kruidenierswaren (zoals 

rijst en koffie).

Het prijsverschil  
tussen biologisch  
en regulier is  
kleiner geworden

€780
MILJOEN GAVEN WE IN 2017 IN 

DE SUPERMARKT UIT AAN 
BIOLOGISCHE PRODUCTEN
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13%
MINDER DAN GEMIDDELD KOSTEN 

BIOPRODUCTEN BIJ DIRK

Flink besparen op biologische bood
schappen kan dus. Maar hoe groot is 
het prijsverschil met ‘gewone’ produc
ten? Ten opzichte van de huismerken 
kosten biologische producten in de 
supermarkt 63% meer. Betrekken we 
ook de (hogere) prijzen van biowinkels 
in de vergelijking, dan zijn biologische 
producten 75% duurder dan regulie
re huismerken. Dus als een regulier 
product in de supermarkt €1 kost, kost 
de biologische variant er gemiddeld 
€1,63. En €1,75 als we naar het totale 
bioaanbod kijken, dus in supermarkt 
en biowinkel. Vijf jaar geleden kostten 

biologische producten nog twee keer zo 
veel. Ze worden dus relatief goedkoper. 
Maar het verschil tussen regulier en 
biologisch is nog steeds groot. Biolo
gische voedingsmiddelen kosten meer 
om een aantal redenen. De productie is 
duurder, omdat die arbeidsintensiever 
is, de opbrengst per hectare minder is 
en er geen kunstmest en synthetische 
bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. 

Ruim de helft van 
de bestedingen  
aan biologisch eten  
vindt plaats in  
supermarkten 

Dieren krijgen meer ruimte en leven 
langer. Bovendien gaat het om relatief 
kleine aantallen producten, waardoor 
de kosten voor verwerking, logistiek 
en marketing hoger uitpakken. Tot slot 
is het aanbod klein in verhouding tot 
de vraag, en dat leidt ook tot hogere 
prijzen.

Toch besparen
En toch, wie biologisch wil eten, hoeft 
niet altijd meer te betalen. Biologische 
huismerkproducten zijn namelijk vaak 
goedkoper dan reguliere Amerkpro
ducten. Sinaasappelsap van Appelsien
tje kostte bij Albert Heijn bijvoorbeeld 
€0,40 meer dan biologisch sap van het 
huismerk. En de prijs van halfvolle melk 
van Campina was bij Hoogvliet €1,21, 
terwijl de biologische tegenhanger van 
Bio+ €1,02 kostte. 
Opvallend is dat biologische producten 
in supermarkten vaak in kleine verpak
kingen zitten, terwijl grootverpakkingen 
duurzamer zijn – mits ze niet halfvol 
worden weggegooid. Veel soorten meel, 
zaden en noten en bijvoorbeeld quinoa 
zijn bij biowinkels wél in grootverpak
kingen te koop. Verhoudingsgewijs zijn 
ze dan vaak goedkoper dan in super
markten. 

Verklaringen
Behalve voor sommige grootverpakkin
gen zijn biowinkels over het algemeen 
duurder dan supermarkten. Hoe kan 
dat? Volgens Ekoplaza zijn biologische 
producten uit de biowinkel en de super
markt niet met elkaar te vergelijken. 
‘We zetten ons in voor het welzijn van 

BIOKEURMERKEN

BIOLOGISCH
Dit keurmerk geldt voor producten 
die in de Europese Unie zijn gepro-
duceerd. Ze bestaan voor minstens 
95% uit biologische ingrediënten. 
Duidelijk is waar de ingrediënten  

vandaan komen. Er zijn geen  
chemische bestrijdingsmiddelen  

of kunstmest gebruikt. Bij de 
 productie van vlees is rekening 

gehouden met dierenwelzijn. 

EKO 
Nederlands logo met dezelfde  

eisen als het Europese keurmerk. 
Daarnaast moeten boeren  

minimaal twee verbeterdoelen 
 realiseren binnen twee thema’s 

(onder andere kringloop, bodem, 
dierenwelzijn, energie en klimaat, 

sociaal en eerlijk).

DEMETER 
Dit is het keurmerk voor de 

biologisch-dynamische land-
bouw. Naast de eisen voor biolo-
gisch  gelden de volgende eisen: 
 minimaal 60% biologische mest 

gebruiken, het voer voor de dieren 
moet voor minimaal 80% van het 

eigen bedrijf afkomstig zijn en  
het gebruikte stro moet van een 
biologisch(-dynamisch) bedrijf 
komen. Ook gelden strengere  

eisen voor dierenwelzijn.
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 Zie voor andere voorbeelden van producten met veel 
te veel suiker: consumentenbond.nl/suiker.CHECK ONLINE Zie voor meer informatie over biologische producten  

consumentenbond.nl/gezond-eten/biologische-voeding

Door slim te  
kiezen kun je het 
prijsverschil  
beperkt houden

mens, dier en milieu. Daar past geen 
laagste prijs bij, dus we zouden het zelfs 
pijnlijk vinden als we als goedkoopste 
uit de prijsvergelijking zouden komen. 
Wij kiezen voor langdurige relaties met 
onze leveranciers in plaats van steeds 
opnieuw de goedkoopste leverancier.’  
Odin vult aan: ‘Wij investeren ook in bio-

diversiteit, een rijk insectenleven, vrije 
keuze in groenterassen, respectvolle 
omgang met dieren en een faire manier 
van economisch handelen. Het maakt 
daarom echt uit in welke voedselketen 
een consument zijn euro uitgeeft.’ 
Een ander verschil tussen supermark-
ten en biowinkels is de grootte van 
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het bioassortiment. Hoewel uit onze 
prijspeiling blijkt dat het aanbod bij een 
aantal grote supermarkten ten opzichte 
van vijf jaar geleden is verdubbeld, is 
het aanbod bij de biowinkels vele malen 
groter. Zij verkopen enkele duizenden 
bioproducten, terwijl veel supermark-
ten er hooguit 1000 hebben, en Aldi en 
Lidl ongeveer 100. Het aantal biopro-
ducten kan varië ren per vestiging. Veel 
supermarkten zeggen hun assortiment 
de komende tijd verder uit te breiden.
In elk geval is het zo dat biologisch 
steeds vanzelfsprekender wordt. Deze 
producten zijn op steeds meer plekken 
te koop, voor een lagere (meer)prijs. En 
al zien biowinkels de biologische pro-
ducten van Dirk of Jumbo misschien als 
‘bio light’, voor het milieu en de dieren 
is het winst dat we steeds meer voor 
biologisch kiezen.  

GEPEILD IN FEBRUARI  * ODIN: EXCLUSIEF LEDENVOORDEEL

PRIJSNIVEAU BIOLOGISCHE PRODUCTEN

1000
BIOPRODUCTEN VERKOPEN VEEL  

SUPERMARKTEN HOOGUIT, BIJ BIO
WINKELS IS HET AANBOD VEEL GROTER
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Correctie 
 
In het artikel staat op pagina 28 dat het Demeter-keurmerk 
vereist dat minimaal 60% biologische mest gebruikt wordt. 
Dit moet 100% zijn. Het voer voor de dieren moet 100% 
biologisch zijn en daarvan moet minimaal 80% afkomstig 
zijn van het eigen bedrijf. 



SMAAKT DIT NAAR MEER?
Maak het jezelf gemakkelijk. 
Word lid en ontvang toegang tot alle tests 
en tips van de Consumentenbond.
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http://www.consumentenbond.nl/wordlid/consumentenbond
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