'Milieu vervuilen goedkoper da
milieu minder belasten'
Van de akker tot de klant worden biologische producten gevolgd
door Biologica, een overkoepelende organisatie voor de biologische landbouw en handel. Deze organisatie zet zich in voor de afzetbevordering van en voorlichting over biologische producten.
Volgens directeur Jan Wieringa is het milieu vervuilen momenteel
goedkoper dan het milieu minder belasten.
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Wieringa geeft voorlichting over hiologische producten in een supermarkt.
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