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dat gegeven communiceren leidt in totaal tot 32% 
meer aankopen van biologische melk. 
* De combinatie van een lagere prijs voor biolo-
gische melk (ofwel: een prijs gelijk aan die van de 
goedkoopste reguliere melkvariant), prijscommu-
nicatie en extra ruimte voor biologische varianten 
ten koste van regulier leidt tot een totale toename 
van 40% aankopen van biologische melk (in 
Voorst was de toename 72%, in Eefde 28%, hier 
trad een ‘plafondeffect’ op, omdat het aandeel van 
biologisch er al bovengemiddeld hoog was). 
* Communicatie over de voordelen die biologisch 
heeft op jou als persoon (‘Biolekker voor je’) heeft 
meer effect op de verkopen dan communicatie 
over biodiversiteit. Het feit dat de proef plaats-
vond in ‘coronatijd’ speelt mogelijk mede een rol. 
Fischer: “Consumenten hebben meer aandacht 
gekregen voor lokaal en gezondheid. Wellicht 
dat een argument als ‘Biolekker voor je’ nu in 
vruchtbaarder aarde valt.” Ook gaven klanten aan 
moeite te hebben met de precieze betekenis van 
het begrip biodiversiteit.
* Extra schapruimte voor biologische melkvari-
anten ten koste van regulier (zonder dat de prijs 
wordt verlaagd of dat het belang of nut van bio-
logisch wordt gecommuniceerd) zorgt voor 9% 
meer aankopen van die biologische varianten.

Een aantal van deze resultaten, zoals ‘een lagere 
prijs en meer ruimte voor biologisch stuwen de 
verkoop van biologisch’, klinken mij tamelijk 
voor de hand liggend in de oren. Wat vonden 
jullie zelf het meest opmerkelijke resultaat?
Fischer: “Toch dat grote effect van die extra 
schapruimte. Bij volle melk werd de verhouding 
83% biologisch versus 17% regulier. Bij halfvolle 
melk was meer voorraad nodig en was de verhou-
ding 74% biologisch versus 26% regulier. Dat die 
extra ruimte tot meer aankopen van biologisch 
zou leiden, hadden ook wij verwacht. Maar we 
hadden níet verwacht dat het effect zo groot zou 
zijn, aangezien melk een enorm routine-artikel 
is. Het is vooral heel positief nieuws, want het is 
van alle ingrepen de makkelijkste. Communicatie 
ontwikkelen en onderhouden geeft meer ‘gedoe’, 

prijzen aanpassen kost geld. Maar met de ruimte 
kun je vrij makkelijk schuiven en het is ook niet 
direct heel kostbaar.
Overigens hadden we graag onderzocht wat het 
effect zou zijn geweest als we álle reguliere melk 
door biologische melk hadden vervangen, maar 
de ondernemer en bedrijfsleiders wilden geen 
klanten naar andere supermarkten zien weglo-
pen. En dat is ook weer begrijpelijk.”

Jij zegt: extra ruimte voor biologische produc-
ten heeft effect, zonder dat dat  supermarkten 
veel kost. Dat klinkt alsof elke supermarkt daar 
vanaf morgen mee kan beginnen. Maar hebben 
supermarkten bijvoorbeeld niet te maken met 
langdurige contracten met leveranciers?
Fischer: “Je hoeft niet meteen allerlei melkvari-
anten eruit te gooien om toch een behoorlijke 
stap te maken. ‘50% meer biologische melk in het 
schap’ klinkt als heel veel, maar in Voorst kwam 
dat neer op drie in plaats van twee facings. Dat 
is geen enorm ingrijpende interventie, maar het 
heeft wél effect. Supermarkten hebben contracten 
met leveranciers, maar dat gaat niet direct over 
hoeveel er van een bepaalde melk wordt ver-
kocht. Er gelden ook geen listing fees. Voor zover 
ik het kan overzien, kun je prima meer ruimte 
maken voor biologisch binnen de bestaande con-
tracten. Bovendien bieden vrijwel alle zuivelpar-
tijen ook biologische varianten, dus daar valt ook 
mee te spelen. En je hoeft echt niet direct naar 
een aanbod van 90% biologisch te gaan. Dan heb 
je eerder een operationeel dan een contractueel 
probleem: je moet de hele dag bijvullen.”

En hoe interessant is ‘meer biologische melk in 
het schap’ qua marge voor supermarkten?
Fischer: “Sommige retailers verdienden een 
aantal jaren terug op biologische melk minder 
dan op reguliere melk. Maar ik weet niet of dat 
voor alle retailers geldt en ook niet hoe het nu 
zit.”
Van Gerven: “Los van de marge zie je dat 
supermarkten zich op dit vlak wel meer willen 
profileren. Albert Heijn kwam onlangs met een 

nieuw duurzaamheidsprogramma (‘Beter voor 
Koe, Natuur en Boer’, MV), andere formules (de 
Superunie-leden, MV) zijn in het zuivelschap 
volop bezig met On the way to PlanetProof. Dat 
geeft wel aan dat ze zich op andere manieren dan 
prijs willen onderscheiden.”

Toch nog even over de prijs: de prijs van biologi-
sche melk verlagen (en het communiceren ervan) 
heeft, in combinatie met meer schapruimte, het 
meeste effect, blijkt uit de proef. Maar de ham-
vraag is natuurlijk: wie betaalt die lagere prijs?
Van Gerven: “Bij de biologische melk van Arla 
was de tijdelijke prijsverlaging behoorlijk groot – 
34 tot 54 eurocent – maar bij het merk Bio+ was 
er bij de volle melk slechts een prijsverschil van 4 
eurocent. Dat zou je met een btw-verlaging deels 
kunnen overbruggen. Een btw-verlaging voor 
biologische producten kan zo de vraag naar bio-
logisch stimuleren. Al zou je natuurlijk willen dat 
de prijs van biologisch niet verlaagd wordt, maar 
dat reguliere melk voor een hogere prijs in het 
schap staat, doordat investeringen die ‘gangbare’ 
boeren doen in het landschap en een gezonde 
omgeving worden doorgerekend in de prijs.” 

Tot slot: krijgt de proef bij Coop een vervolg? En 
hebben andere formules interesse?
Fischer: “Ik heb binnenkort een gesprek met 
Edwin Versluijs om te kijken wat hij er mee wil 
en ik ben ook benieuwd of hij nu, enkele weken 
na de proef, nog effecten ziet.” 
Van Gerven: “Een volgende stap zou zijn om met 
nog meer retailers aan de slag te gaan. Want de 
macht zit bij die retailers.”
Fischer: “We kunnen de proef daarnaast op 
andere manieren uitbreiden, bijvoorbeeld door 
meer grootverpakkingen toe te voegen. En we 
zouden een proef als deze ook bij kaas kunnen 
doen. We kunnen met z’n allen lang praten over 
wat er moet gebeuren om biologische landbouw 
te stimuleren, maar we kunnen het ook laten 
zien. Daar helpen dit soort experimenten bij.” ■

Het verlagen van de prijs van biologische melk 
tot de laagst geprijsde reguliere melkvariant én 
dat communiceren leidde bij Coop tot 32% meer 
aankopen van biologische melk. 

Bart Fischer (7BFT) en José van Gerven, projectleider bij de provincie Gelderland (midden) presenteerden 
de resultaten van de proef bij Coop ook tijdens de BioKennisWeek, een initiatief van BioNext als ‘corona-
proof alternatief’ voor de BioBeurs.
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