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h io log ische pn ,duc ten .  Om d i t  t c

I'r,cikcn a l,csin r.ftcmber.le hn

deliikc medircantprgnc vrn *ar

ecgmn (z i r  F .kohnd 1002/10)  cn

ziin ook d( {ltrrDrrkÍ.n cn de

nrruuLvoedingsunktlr bcgonren

met rcti'iteitcn dic or,loel hebben

khnten te verltirJtn n,tt. biologr

!.h( frodlcrc. Íc k.ren.

De ]àsk lor.e l\1Íkrdn$ikkeling

Biologkchc l-rndbou" *clt rcwcl

\ooÍ dc $,f(nurktcn rk het na

tun.voedingskmaal clk 9(J0.00{)

cun' ro bcschikkins. t)e biologrche

speciaalzakcn rckcn dun,u* nog

ccn\  l ,25 . r i l i ( i .n  t t r Í ,  Ln  d( . inÈ

prgne, die etn n'tr1<iig dotl hctti:

pkÍiriomlii{ing v.u pc^oncd dr

orde ct,(À door opleiding en .!eÍ

ring tn prnotie 'an hct biologi-

\d! prcd!.r in hd riÍ,urvoe.lings

Winkelomzet hoger
Do.l.. er iànpakYin d. (rnr|àg.c

id d( spcciàl^kcn zijn be\.hreven in
het  Mdtupk" nalde g? ' t , .d l t . . ín .
nrd t lland len b i olagi :ch. lnitiatielnt
nersvan het mr*c4nrn rijn dcVrk'
sccric \vnrkclictr NrtuuNoeding ei
tuÍnrn (V\íNR) vm hetVakcen-
rurn, de Natuuruoedingsvinkcl
O€.nis!!ic (NW()), de Coóperaiie
van \vinkeliers in Nruuvocding
(CvN), srichtins Varena, d€ Vercni-
ging'.n Biologische PÍoducti€ en
Handelshedri jven (VBP), dc Coope-
ntic van Grcsie6 in NaruuNo€ding
(CGN) en PlrtÍonr Biologicr.
'Op drie zrrerdagen inseptemberen
oktoberdit jai', gclijkrijdismetde na
tionale nediacdpàgnc, zijn nr de nà-

trMvJLdnrgswinkek prceveÍi jen Er
oÍsiniseerd , 'ertelt Erik Jrn lrn d..

tl rk, dnccrcur vrn versgruhrndrl

Udeaenbesuun l  v rn  dc* ich tng

!mm.ticburcau BblogÀ( hr Sf(.iril

aak  ( lBS) ,  dc  Í i .h r insd i r  beh l t  É

m{ de uiNo€nngv$ hc' r,rrdthn.
'Ook hcbber *eopdiedagen waarlt

bonnen uitsedcckl ur voorbi jgrngers

op Írar, rviirvan md lieht ti6 p'{,

.€nr is'erzil"Lkl. Dc rÍ.cvcriier heb-

bcn over de hele linie tt een hogcrc

winkdom,cr gclcid. D. r.tnitÈiten

dienden als een soon pntíirmprgne,

m.ugcren h€t suc.$ gru N( ( r(

Schot hagel
Van den Brink: Als nru un ocrlirgr

kanxrl hebbcn rvdvc!, is rendentn t

!an de landelijke m.diicrnrf rgnc.

Conurcnten *orden wel bewu* gc

matrki. maardàr hct mcrscn dncct

r.n7c( om \.k{ een natuus,od,ngs

*,inkel tebeuotkcn kun jc nictzeggen.

F.cr crrnprgne via de landeli jke mcdir

w€rkrals *r schor l,trgcl. v'e h€bben

hcer rervar ingen met ' rnor io in

rcgionrlc bladen, zeker in conbinatic

m€t .te a.tiLs zo.ls pÍcvcrijen en

*urdebonnen. Tochziet hij *cl ccn

dncct eÍïèct "rn 11c konc herhJing

var dc tel*kiespot in hetzelfde rech

neblok,*!a r cen befáaldepro-

ductgrcep wodraangepÈan. Dn m-

jmr vrren dat zuivel en aardappclen.

Agrico melddcorcrdic periode een

hogere:Íiet van biologischc utdrp

pelen, ildusVln den BÍink.

Cemaksproducten
Voor de proevcrijcn indewinkels

hcbben lderan.ier. sam€n met

N\vO, bcwust gekozen voor ni€uwe

producten en gemaksprod uctcn zoals

ind  l l )o .1  ihd  r i j f fn , .un

vrn dc onrn,tntcnttrcrlin-

gen uirg${d) \vorcen rin

tlight user moet meer bestedent
P r  o ' r i ( ' | , r . - r n , p . , t n !  . r o l

De ndtuunoedihgswinkels willen de incidentele

kopers of light uses verleiden vaker bood-
schdnen te doen en bovendien Per winkelbe

zoek meer te besteden. Zowel de proeverijen in

de winkels als het uitdelen van waardebonnen

aan voorbigangers is tijdens de aftrap van de

Promotiecdnpdgtle dit hdjadr zeer succesvol

gebleken. Madr de speddculdire omzetgrcei

van de eerste helft vdn 2001 lrkt voo oPi9tot
het verleden te behoren.



versepizas en nieuwe toerjes. Van
den Brink: Voorde consumeóizijn
dnáanÍekkelijk prodocten, Mnr
lelJrcr is tegenwoordig minsrens zo
belangrijk àls semnd. Her valt ni€t re
onrken.en dar aspecteó als senak en
smaak ook voor een deelvan de na-
tuu oedinssktanrenheelbelansrijk
zijn en daar moeien we op inspelen.
H€t opde markr brengen va. kan.
en llarProducten bt;jft €chter een
moei?.ám mjecrwaarin we veer
moeÈn inve$eren. Her is heelbe-
langrijkdat de klanren kunnen proe
ven, wanrbiologisch moerj€ p.o€-
venl Vanafdê laatsrew€€kvao no-
vember beginn€n de actieswe€. in de
ó.iuurvo€dirgswinkels. Dan sra(
ook de rweede/'l'r'van de natioóale

Door de pmhodectivireitcn moer de
gemidd€lde besreding van de naruur-
vedingskl.nr omhóos, vu g.-
niddeld &n nar 12,5 euio per win-
kelbeGL De áaódachr is vooni g.-
richt op de /,srt,r"6en in minder€
mae op d€ groep ván Íouwe Hmren
\hearyen wdiuh uen). àiehet ook
in en period€ mn r(e$ie niet laat af-
wei€n. l/,, rucÁ naar binnen halen
zien wi, niet áts onze píimiire taak,
dat geb€urt vooel door de Tdk Iots
ce', zeSr Nico Broeren van Natudis
er bestuurslid van lBS. Wijwillen
v@ral w€rker vànln de winkels en
m hierunde kringvan klànten uit,
bouweó. Ligbr usc6meerlar€n besre-
d€n en vaker in d€ winkel krijgen n
derbij hel belansrijk.

Behàlve actis bals pro*erijen €n
wrdebonnen zet de []anr mftr ge-
*hev.n iníormetielcijg.n. BGrsen:
'D. N\vO en Naiud; komen in
2003 samen met een ni€uwe opkr
voor promode in en rcnd de natuur-
loedinssinkek. Dit b€helÍ in ieder

snat en viefrekerijlse folder die wij
gtuenlijk g@ unbre.s€n v@r dc
ktdren van alle netuuroeding. n-
kels. Verder zijn we i. geprek mer

Biolosie om !ekijken ofwe herblad
Smukmakend nos mer
kunnen todnijden op de spRi,Ja-
ken en ofSmaakmalend valcr km

Commercie vercus affiniteit
Behalve prcmorie bcoogr de Íi.htin8
PBS een sfuctureleafzerbevorderióg
door niddel van kererverbeÈrins die
onder meer gcreaheed moet soilcn
door het deelprojecr veruióg en Op,
le;d;ng. Ims riíj even van N\ÍO
en besruu$l;d PBS: Hienoorn
b;nnen PBS €en @iirdinau aange,
Íeld die her huidige ánbod ván op,
leidingen ind€ banche g..rinvenra,
ri*.€n enookde behGfreaan cun6,
senen opleidingen in kaftgaar
brenged. Dirmoer r.suheren in *n
opleidingsÍaj<r voorá11€ doelgroe-
pe!, duszowelv@rmensen die át
werlm zijn n, sp.ciaalal€n in de
natuunoedingsbranch€ en her slper
markkanaal als ni.uwkomes. Itn
scholinssprcgr.mma blijkr nodig om-
dat bij somnise ondernemers h€t
cohm€rcieel de.kcn oóvoldend. is,
È jlzijjuist wetvetkennisen àft1
nitenhebb€n mer biologische p.oduc-
ten, aldu Erik-Jan van den Brink.
Ook het oms€k*de komr voor:
ond€rnenec die vooral ruun cijfe 6
redenecn resiy' bij da 8cp de
kennis ov€rde biologischelandbouw

Blunders voortomen
Problemen met her anbod verwachr
Vand€n Brinkrijdens de acd€weken
nier. \velbenadrukt hijeen go€de re-
gie om blunders re voo.konen bdat
de prinaire producenÈn nierwer de
dupe worden. An welke bluode6
denkt hij dm? Van den Bri.k "lk

denk on het faillissem€nr qn Sweo

rymilken daarmtr de nnáóciêle stÍop
v@r de melkleverencier van
Basrituseó. Maarookan de nos
maar koÍ geleden ongeschakeld.
tuinbouwbediijven die her niet heb
ben s€.€d omd!( er volig jaar onvol-

doende aÈemogelijkheden wden,
eMijl€rdoorsuperma*ren wel b*
loften wa'en gedaan. Hei is ail€ma,t
leuk en ardis, maaí @mmimenr
mod w€l dedwerkelijk worden ruse,
komc!. Her;deó ookbelmgrijk dar
deafspraken sch'iffelijkwoÍden vsÈ

sel€sd, @alsdat in de vark€nshouderij

Bescheiden verwachtingen
Zowel Van den Brink ak Wnteveen
en Broersen hebbeo bescheid€n ver,
wlchringen oYer d€ omzetgroeiin
her natuuroedingskana.l voor de
komendc ,àren. \íirrdeen: '\íe zijn
@reden m€t de promoriecampagne
3rs die e! de komêndejareó b€ ar
leidendaioóÉ positie in de mark(
gesarandeed blijfr. van t we zullen
alle kilen moelen bijzeften om het
de verwendeconsume.r in onk wií-
k€ls nar de zin re mak r. Zij sÈllen
hogeeisen aan desËer, depresenratie
en her assortim.nr. De' komi bij
dal wij legenwoord;g ook een duide-
rijke mcrymrdemo.re, bieden om
dd vel prcducrcn ook bijoóre colle,
gae io desupermarkren, soms regen
ee.lry€rcprijs, kunn.n worden an,
geschaft.' De hoge onzetsroei in de
eer$e h€lli van 2001 daalde in de
Mede helft v.n datjaareó bdeikÈ
een diepepunr daelfseprembel' zo'
der in 2001 de geniddelde groei
Mutfpoceni b.droeg. ln 2002
wordr een omzergroeivan asàzeveó
procentvemacht. Broersen: De om'
ktgroei in de speci&tzat en;n 2003
moer vooral komeo doorproËssio'
nalisering en schaalv€€roring van d.
besrande nkels, alsm.de door
opening vàn nieuwe winkek. Áts de
totáiebranche in 2003 Sroeir mervijf
rot zsen proanr dan zouden wii, ge,
zien de huidige ecoóonische onrwik-
kelinsen, al heel reveder zijn. Dan
moet d. proÍessionalisêring echter
wel doouêften en her anral winkels
niet ved.r teruglopcn, wani andês
zal d. omzet in 2003 wschijnlijk

ub zullen alle
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