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Cl 000 wil inhaalslag maken
EKO-aanbod verschilt sterl( Der filiaal

'Met gemiddeld honderd biologische pro-

ducten in het dssoftiment. wil C10O0 een

ínhaalslag maken voor wdt betrcft het EKo-

aanbod', aldus Karel-Jdn van den Hoven,
voorlichter van Schuitema. Het ddnbod
wisselt echter sterk per Clqo0-filidal, onddt
de eigenaren zelfttandige ondernemerc zijn

die de nogelijkheid hebben hun dssoftiment

aan de lokale vraag aan te Pdssen.

Doó Jorg - voorhren €is€naren 'ai

een Kopak-winkel ió AmsterdanÈ

Oosr - hcbber onsev€cr een jlir

geledeó het biologrch asoÍinent

$e.k uitgebreid. Àries s.io': Vóór

die rijd v.'kocht€n we alleen biologi

sche wo(elen, aadappelen en uÈó.

Daarmee bied je de klaor geen keuz.

Srceds meÍ meNen zijn de aÍsc'

lopen jaren bewustcr en gtunder

gaan leven en in dat leeÍpatrcon prt

ook het kopen En biologische p'o-

ducten. Geld speelt geen sroe rol

mar, reker niet in d* buun war

ve€l rweveidieneG woneó'.

ln de periode dár d. fmilie Ài6 de

Kopak-win[el had, verkocht zij ook

het grcetenabonnem€ntÉ Odin.

Daarauzijnu et meeram besin-

nen. vij zijn er G. al me gestopt

omdai de kwalireit volgens os veÍ on-

der de mat ws. Soms ar an hele ak

ondd de luiuó. Ma' ja,àrkrijs je

.ls er gecn bestrijdinssniddelen woÊ

Lokaal gestuurd
'HerEKojanbod in deCl000 fil;à

len is aílmkêlijk ván delokale consu'

mentenwensen, regt voorlichter Ka-

rel'Jan ven deo Hovcn vo de Schuite-

na-orgdisti€. 
'H€t aànbod vin EKO

is aanzienlijl Sroter in de C 1000 Íilia-

len in deÍudenenncdcn, zoàls En-

rchede en Nijmegen. Gcmiddcld heeft

een C1000-filiaalb n hondedbiolo'

8iÍh€ prodrcten in hcÍ ÀlsoÍim€nt,

wunan de helli bin nen dc producc

stuep AGn twa,lf zuiv€lpÍoducten,

Nintigvl€esproducÍc. cn 25 ven hil

lendc k'uidenieNden. Brood zit nier

in hd ósriimcnt.'E€n kijkje in tiliaal

Her Ij l€vn een iets ander berld op.

Het asoniment kruideniervaren

et CIooo-filia,t 'Het IJ in
het oostelijk Havengebied
in AmÍedam is dri€ jer

gelcden geopend in het toen gled-
nieuw€ wink€lcenÍun B@iliê, her
v@malige s@paláuis met d*lf'
de nad. De eigeraren van het
C100o'filia,l, Jaap Ài6 ên zijn



(Biogmde) is reer breed: verschillen-

de esÈn onsryen, rctjnen, olijf-

ol'e, pdra, psrsalrn, tomatenpu-

te, broodbeleg enzov@n. Het zuivel-

ubod (FrieschcVlag) beperltt zich

toi de baGprcduden (nelk, ),oghun,
vla en borer) | hct àanbod srcnr€n en

fruit loopr in d.tientàllen p'oductcn

ver en panHaar FiliaalHt! biedt

en ruim€ keu7f, a. diepvri€sgroen'

ren (oerleóài, ei eris ook biolo-

gish€ di€pvriespatat, EKO'ka6 en

Eigen leveranciers
'Dc lerkoop vàn ecnt.r@nseneo
valt behoorliik tegen en @k EKO
sinroppels lopen dahl ds r aJ ver-
krij8baar zijn" ;s de enldns van qder

eo en tui6. Op de groenÈó- €n
frunafdelins zijn een enrat bai&.o
wein h.t EKo-dsortimenr woÍdt
gepRneeÍd (de ËKo-produden lis'

s€n ryaÍ) l€es. Uioerkocht. Biologi-
sche gcnten en frun woden verpakt
angeleverd d@r Schuitema. Me
rouw Áris vindt dat de biologische
AGF ft een stuk minder goed uirzier
dàí de gewone grcóen, die der de
Grenery worden aangelwerd. Áric
jr:'De Greenerr doer @k al vel aàn
het milier. !.r wordt alleen gbporen
als ha echt nodig is.' voot zuivel heefr
C 1000 Hcr I l zijn cige. lweÉncie' ge-
ko,cn. Eeó bclànsriik veMhil míAl'
b€ri Heiin. Dewink€lieBv6Àberr
Heijn hcbben nierdedjheid hun ei
gen levenncier te kieen, ook de lteine

src€p fidchiwinkelie( van Alberr
Heijn mosen dlr nict, 7.gr Aries ji

'Wijzijn 
rel8tmdige ondememer en

kunnen zlf ons ,9itiment b€p,len.

schuitema seft <hte. wcl richrlijnen

en een gr@t del vr de anikelen ne'

men we bijschuiremaaÍ'

Ook vooÍ C I 000 n een láódelijk€ uir-

scalingbelangrijk, voegt Van den Ho-

veó te. Maar anders dan Albeft Heijn

heeft Schuiema ru EKO gen speer'

punt gema.k. OmdÍ de C 1000-

wiokelies het $sortimen aanpassen

m de lokale mrkt kan het EKo-

&nbod in de Cl 000-winkels sterk

Duur vlees
De priisYo€ring En C 1000 is v€rg€'
lijkhar md de Edah. D€ prijs M de
zogeheren Gp'oducren - producten
wd náuweljlc winst op wordt sê'
maakr' is vergelijkbar met Aldi.
Maar bi j het EKo-ertiment wegi
de prijstelling voor de ktmt vel min'
d$ zwa. Her is in ieder gei€l .i.t de
productgep d;chet prijsimlgo van
de winkel bepaalt, legt Aris enior
un. Hos€l voor de EKo'l{tanr d€
p'ijs minderrya. tek, vee.chten
vader en mn Aris dat de omrt m
h€t bio'NoÍim€nr niet zál toenem€n
àls er gen sub6tantiële prijsdating
komt. Dat geldt rker vmr vles, is
hun €ruding, wanr EKO-vks n wel
d.ie mulduurderd.n gryoon vles
eo de ona is beperkt. Hwel de re-
cntevcdrlschandalen en d;eziek-
Gdeom*tvan ËKO;n het alse-
meen hebben den Íiisen, zien zij in
hun filiaal gen grociin debiolognchc
vlesverkoop. \vel worden vesetari

sche product.n s;ndi de MKz-crisis
veel beter verkcht. Md niet alle.n
de prijs, mk de recente berichcn in de
pen doen gen goed a de gci lm
EKO, aldos vader en dn Arid. Klan-
renkrijsenvooftdurendtegetuÍiidige
berichten te horcn over de biologische
lendbouw. De klant wordr mus 8e-
maakt dor aldie berichten. Mat
ook de winkelier wet doorverchil-
l€óde belichÈn b langàmerhand nier
mar wat hij van de L*atitr ru bio'

Meer voorlichting
Áan hct eind qo het erstc irvàrtel

vrn dit jar zullen er vijl}onderd

clooofiliálenzijn. Nuzijn dater450.

Df tename is het gevolg vao deom-

bouw van de À&P-widkels iot C 1000

rvinlck. Het malkt@ndelmn C 1000,

de enise winkelformule veó de Schu;

re.n'o€$isatie, is l5,l pltEnt. Dit

iàr wil Schuiteoa mee.udacbt g@

best€den an her voorlichten Én de

ltant ove. biolosisch producten. Dar

houdt onde' ms in daÍ erexna scháp-

ond€rsteuóiógwordt gegdco.

Informatie over hc ËKO-anbod bij

Cl000is nuook tevindeo op internel

aav.bío kgít.h.he Oret ensenr!'

ele verdere uirbreiding van h* EKO'

ásnimeot ?rgt Van dcn Hov.n dlt
'Schuir€ma de ndktonMiLkelingen


