
D r r n r l

'Nederland is toe aan bio-supers'
Crootste Natuurwinkel geopend in Amsrer. l .rm

Brede gangtaden, innovatieve afdelingen zoals een Budget Bulk
dfvulslsteeh eh een wintapdfdeling en zeven dagen per week
geoPend. Ahsterddh is een nieuwe Natuurwinkel rijker die qua
winkeloppewlak met vijfhonderd vierkakte neter Nederlands
grootste is. Volgens díredeur Johan Middelaar zijn er in
Amsterdam nog veel meer nogelijkheden voor biosupermark-
ten. 'De kleine winkels kunnen niet op de groei inspelen. Een
probleem in Ansterdam is dat geschikte en betaalbare winkel
ruihte moeilik te vinden is.'
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Vinkel Orsanisrtie (NVO)

DoesWinkelexploitàtie is in de
hoofds!àd albijna25 jarrtief in na-

tulroeding€n heeli I40 mensen peF
son*1. DiKtcurJohan Midd€laar
zie! nogelijk}ed€n voor een !cdere

uióreiding van her àànial vierkan re
mer.(van ftn aanhlÊlitrle. \Íidde

ler: lnAmÍerdln,iin noseen atrn,
bl wnie pleklen opde kàtrÍ. buu(cn
waareen biosuper ?.kd kàn\ van sla
g€n hfth. Wc$illen graag inspelenop

d. groeiende yraas vrn de consumcnr.
Enwe*iller de rfar "an Nederlandse
hiologische boeren €n ruindeÁ gaBn-

deren. Does winkelbedrijvcn ziet
ook gÍoci!rogel;ikheden buiren de
hoólïÍad. Het gtuoBreprcbl€em om
in Amsredan kieinercwinkds unre
brcid.. of nieuwe biosupem,arkrcn

ncer re Erten isherschaareeaànbod

van g€$hiktc en behalbarc winlel-

ruimtes,.ldus MiddelMi

Concurrcntie
Middelaar ncht anderharf j.àr ier
een sescbikle locarie in deJordaan. I.
het pand was voorheen ee. filii.lvan

Super de Boer gevcstigd D€ hele win-
kelis sesÍipren opni€uw ingeichr.

DcbruÍ kcnmerkt,ich dooreen

sroor aanbod van biolosischespe-
cialzakcn.ln her pand€rm.st is de
zelÉtandise biolosische dag{ Si€m
van derGr.gt geveÍisd. Op negen'
honic meier:lÍand, i. Oud \vcÍ,
bijna op dc hock van deOveÍom en
de Cón{antijn HuysensÍE!r, be
vindr zi.h e.n va,r dcgrcGie NaruuF
winkeh \rn ÀnÍeÍdam (oprrulaktc

2{i0 !1€rkrnte m.Er). Op cnkcle hon
derden nrerc6 àtsrldd. over de Pdn'
sengncht in de Huid..Ína(, is een
slàgerijvan D( GÍocne v?s s€vesri8d.
In h€t?xlld€ ÍÍrri.wÀ u roorkoÍ

ookde óaruunoed Lng$Yinkel De BaÍ

seveÍisd, ccó bassfinkel vrn dc
Nvo. (De basswiikch vd n NvO
nraken, in regenscll,ng tot de innchi-
seonderneming€n, seen eebÍuik ràn
d€ Naluurwink€11à,mrlc r. D@Íde
komsi van de N.tuunvinkel,rn de
Elandsgràcht werd De B$t in eocd
overlee gesloten. Dc schulden ziin
ovrgenomen en de voorm,lige eige-
naÍw.rkt nu in dewink.lvan
Middelaar Voor dc slagerijen veF

wácht Middcli.r een àanÍekk€nd€
w(kins omdat d€ biosuperwckclilks
vier rot vijlàuizend klanrcn Íekt.
\àn het Albcrr Heiin illiaalshuin
(egenover de winkel veNacht Midde-
laaÍ geen concure.rie rc ondeNin-

dcn. De.andá.ht van supermà'kten
voor het biolo8ische produo is du mi-
nimril, onrdir rondcrlinsin een

pri j,enoorlosveRikLeld ziin. En het
bio'ssortimentváo dit filiat is bo-

Nieuwe klanten
'De nátuutroedingsb'anche heeft zijn
groei vooral tc danken aan de nieuwe
klanten, rsr Middelar 'KlanRó die
biolosiÍh hebben ler.n kenó€n viade
suprmaÍkten en vooEl op@ek,ijn
near lekler en luxe. Vooralddeni€u-
we klantcn beihvloeden her $sorti-
ment. Hosd MiddclMr zijn anbod
toch voor,l kcnmerkr als bri. is lek-
keren luxe ook te vnrden nr deschap
pen. Zoals de lralia.nse lijn bijvoor,
b€eld, mer tonijnpeté, wan@r niet
minderdanvijfti€n eu'o moei woiden
neers€teld. Ook de bererc olijfolie is
b;er tevinden. Middelar'V@rde
nieuw€ kianren isdc pr;issen prc,
bleem. Zker nierin daelappen-
buuft, h€r vooel tweverdieneE.
vroes€r werd.o de gráchtenpmd€n
vooml krhuurd, mmrtr zijn steeds
m*r koopwoningen gekonen. H€r
be*edingsniveau van de semiddeldc
klàniligrindtrbuu't hoog.

Lavcrend door d€ b'ed€ gangpaden
Í€ld{en €nkele vernicuwende afdelin,
gen vooral dc aandacht. Zoals het
Budget Bulk ali,uk)'sr<m. Klanten
kunnen hier ?xlf 7.kjes vuuen'rer on-
der meer koffl€, kckjes, chocolad€,
(senensde) riissooften en ande'e
grancn en ontbijiproducren. Dclcver
anciervan b€r ïseem, dai ih AmÍer
damvederalleen in de naruuruoe'
d ineswinkelwidkel de Oa* in deJan
Pi€ter Heijesrnar i. gcbtuikis, l€v€Í
ook de inhoud. Tegenorer de zelf-af'
{rlhoek kan d€ klanrzich bedien€ó
van e€n I'ads kopie koffie. Ook de
s i jnafdcling biedfu uimte voor 4lf-
werkamheid. Hierlan dektsrrlf
fles*n ruUen mct Fhóserodeof wir'
rewijn. verder heefr d€ winkel een àf-

deling mer voed;nsssupplemenren en
cosm€tica, inclusief ecn àdviesbalie en

Buitenlandse biosupers
'In Duitíand zijn ze al ssvs mer de
onNilkelingvan biosupermarkÈn, zegt
Middelaai Hij hali er een &ntát winkek
bdochrenassrcteveírhillcn. Neder
1ande6 ete. vel mer verse groenren €n
liuit.ln Duhdand is h€r zuivel-en ku-
asoftimenr val uigebreider den hie.
Ncdcrhndse consumenen vr naruur-
voedins willen voool volko'en produ.-
!.n. I. België wordt ook veel biolosiÍh
wnbrood vdkocht. En koekjes zijn .' se
ber metsujker, terwijl su;ker bij os
meeÍal is veNangen door honing of
mouBrroop. Een Dunse biosuper had
veel weg van een showink€I. 'De vloe'
wa knalgeel geschilderd, het plafond was
ergh@gen geshild€rd in psteud€urcn.
Koftom, reel uirdlijk vertoon. Mijsaa!
het tochvoralom dewinkel alt

Middeld onsr,rerr daÍ zijn winkel @k
een buurtturctie heli. Mênenkonen
hier @k om den frn lekker res b@dje
te kopen. Nedeíandcrs winkelen nou en'
máal greg. Hd lie6t ied€E d,s. Om wen
w% È zijn en ónhcr re naken. Dát Íanc
mcc. zie je veel minder ió hd buirenlmd.
De foróule vàn grore wink€ls net buir.n
de Íad, mk biosup.rs, Mar je en ker in
dc wcck je àuto volg@ir mer b@ds.hap'
peó, is hi€r niet voor nieis nier ungeslà-
g.n. Dat Nqtedande6 gnag wink€]€n be-
tekent nic dat r hun bmdshappen in
veel apdr€ winkels willen dcn. Dai is eeó
b.la.grijk voordel Én eeó biosuper
Mensen kunnen ai hun boodschappeo
hi€rir en ksdcn. Zewiileó nie mis
gi,pen. Ze vinden hi€r h€r hele Mrti'
menr van Narudis en Udm, en deel m
hctmnimentvan DeNieuwe band en
'tèrra 

sana. \íe h€bben nuvierbiosupc4
n, Nederland, in Ltrwàrden, Ukchr,
Roterdm en nu ookAmsterdm. Maar
e. komen er rker me.i vanr de kleiíe
wink.ls kunnen op de grciende vraas on-

c,,n ookdeklanteo Íinancieel meepro
fi tcren vaó de sch.atversrotins bihn€n
her naruuryoedinsskànaal? M;ddelar
veMachr dar oer rhaalsr@tte de prijs
Íijging al beperken en her v€rschil mer
de sup€rmarkten zát verkleinen. .
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