
Wessanen zet in op biologisch

Op de Nederlandse en de wereldmdrkt opercert één beursgenoteerde multinati-
ohal die ndtuuNoeding als core business heeft: Koninklijke Wessanen nv.
Wessanen is een van oorsprong Hollands bedrijfuit de Zaanstreek, dat in | 765
werd opgericht en handelde in meel en granen en later ook in cacao. lnmiddels is
het in Amstelveen gevestigde bedrif uitgegroeid tot een internationale merkeh-
groothandel en distributeur vdn 'natuurvoecling en specialiteiten'. Met Natudis
eh Zonnatura is Wessaneh de grootste speler op de Nederlandse markt voor bio-
Iogische producten.
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\.!bÍm-knaat en br€ekt nosniel
(htdoor in de supcrmarkÈn . Vol

Scns DeGrefre is de Nederlandse

nraÍk verselijkbad mer de Brnsc.
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mààrookveel parttines kopen er

biolosis.heproducÍcn cn c! is cen po

rcntillc marktvoor'l'remium raÍ€

producren. Dn k de nieuive urorgc-
vn,g v.n Wcssànen voor de producÈ

crtegoric nakkelijk te bercidenvoe-

ding met ftn hogc rocgcvoegde
waardc, omd.t her bekr snaakr en se-
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gisch zijn omdàihetsewoon lek-k€c

Tweh consumentenprofi elen
Mer'Health' en P'cmiumTase heefÍ

Wessanen sinds besin dit jar zijn

derkt€d opnieuw sedefi nieeid. Vorig
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ding, Becken, isdegczondc rend al
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kendvan tradirionele snáck?o.k fii-

kidcllcn, krokeren en loebpias, lijdr

onder een afnem€nd€ populafteir van

de snacksdoor hct ongczonde imago.

o\rr de hele tini€ hebben smckb!tr

het moeilijkomdar dekl.nt gezoode
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leggen op betersraftodcen gezon

dete snack. zoals sevuld€ paprikà:.
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Stijgende omzet
In d€ afselopen jarensrceidede!Ëf,r

van vessrnen in bcidc markicn: ió

2003 $ccg de .f^t van Heakh voe-

dingin Èuropa merS ol, €n Premium

Tlsre-voeding n( 5 %. In l'Èókijk,

Duiisland€n Nederland is de átur vil

supermá'kten en bct n.tuurloedings

kan..l gcliik verdeeld, ierwijl in Zwe-

d€n en Croo.B.iftannië 80 % !ià

superm*[ten wordr rfgczo.

In deVerenigdeStaten groeidede af'

zer met 9 (Heaith) en 7 ó/o (Prcnnun

hsic). Ookde prognoses voordeont

wikkelins van de mrrken voor hc.kll

en prcnrium iiÍcdc komende jaren

vall€h posirief uir. ln EuÍop, wórdr

e€n mrktgrcei vcrs ach r vrn dÍricn
miljid Ír 2002 n.ar h!intismilirrd

US Dollarin 2007 vooÍde n,ruurvoe-
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gisch is. V/esrhen ve^tachr dat de

Am{ik:rnse mrkt grocit va n vccÍ

tien miljard ió 2002 tor22 m;ljard US
Dollar in 2007.In Nooid'Amerika ligr
her perceotagedat hieran biologisch n
echter lager, want nut de categorie or

eanic bestaat dsr een càtegorie nátu'al
waarvoo agere normen worden ge

Dalend resultaat
Hct bcdrijlsresrltaar cn de omzrtci jfen
ven \v6sanen hien echteran minder
positi€v€ r€nd zien- Hd ndto{esultaat
ovcr 2003 bcd'oegeen vcrliesqn 33
miljoen euru op een jaerohzet En 2,4
miljadeurc. In 2002w6q nogsp6ke
vàn een winÍ vàn l0l miljoeneuroop
eenjaaromrtEn 2,8 miljard.In 2001
bedrcegdewinr 239 miljocn euroen
de omzt vicr miljard euro. De Nootd
Amerilqanse naíkt was in 2003 go.d
,oor Needcidc van deom,ct.
MerOpende Pho€nix isW€sanen in
hct najaarvan 2003gcs(!( meteen

sroo$cheepsereorgànrátie, die noet
leiden ror.en b.rer beddjfsresuft aar.
Wessànen werkr toenaareeó plaÍeÊ
o€,n;adestru.tuur en ríil de €fii.ien'

ry van her bedrijfverbetcrcn doorpeF
sone€lsredu.tie e. de verbererins van
inkoopproce$en. De resulraren laten,
àls gdolg van deze ma(egelen, in
middekeen *ijgendeknd zien en
ovqdcccstc hclftvan 2004 miikrc

Toekofist
"Voorde toekomst hebben wijambi'
rieuzeplanncn,"alduslreGrcite. Mcr
de gelden dievrijkomeo willco wijin
veÍcrcn in .,erken en mrrkren waar
wij ons nuop.oncenÍeren. Dat bete
kent meergeldvoor nrnovaties van

frcdrdcn, m..rook 'ncdgcld om dc
matkt voor biologische voeding rctdct
teonvikkelen, zowel in Europa:k in
dcVcrciigdcSt.tc.. Dc rockoms,.1
noeten uinriizen ofwe deze plannen
ku.ncn $!r rm!kcr . - .
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