
Groene Passage

ln ile Sfote natarÍvoedíngssnper

markt in De Groene Passa4e in

RotteÍdnrn zíÍn de eieÍen Litt'skocfu.

Het ís einil jttni en NeileíIand eet

twg ma$r ile helft van de kíPpen at

eierm veryelekan met de Fride rxnr

de aliaxinecíisis. Maar (nk in een

tevoÍ1e veek, mndeí dío'jnccÍisís,

loryr dp winkels die &t'vst\gd zíin Ín

De Groelv Passage, ile RotteÍalÍnrse

' Ekt- strant', biizande. $)ed.

doet goede zaken
Kruisbestuiving'groene' winkels suc{tsfector

ne €Eenaren van de cinsel suPer

lJma*t ziin t€víeden ooit wal het e€n

droom van Í€nsSaat en lan van de

Sande, beginjaren tachtig íoq wefkzaam

in het welzijnswerk, om een biologls.h€

supeímarkt te realistíen. Na twaalfjaar

op de Bote6loot in RotteÍdám een

Glmsel-natuurvoedingswinkel tê h€bben

qeírnd, m€t vooE I bioloqisch-dvnatnis.he
prcductcn, k sinds pÍeciestweelaár hun
'natuuruoedingssupermalkt gevótqd rn

d€ Rotteídamse Groene Passaqe

Een ovêdekt'alt€ínati.f winkelGnvum

Ínetbehalv€€en supemárrten íágeíi een

newageboekhandel,w.reldwink€l w@n-

ffi*;"s"'r"*'k . D" c'-e Po*e€ he?ri bred€ qonepod€n (Forot Roroer Redau:)

winkel, biologisch. lunchrcom. mánage-

mentadviesbureau, ultgeveíij en het oost

WenCenÍum. Dit cenÍum isvan oudsher

metde Gimsel winkelveóond€n en h€eft

e€n bÍeed aanbod aan cunussen op het 9e
biedvan ratuo like leefwlizen zoaBmas_

e9e,yoga, meditatieen healing maarook

natuuruoedinq maakt deel uit\€n het cur_

Saat €n Van de Sande hcbben dc afqelopen
jarcn me€ kunncn píofiteí€n van de golf ván

pÍofessionális€ing die door dc biologische

sector is geqaan. en hebben hicrzelf ook

De Gims.l-natuuívoedingssuptínalkt, die

met e.n oppeNláktc ván z6hondcd vrer_

kantem€ter.envan N€dc andsgrcotst€

natuurvoedinqswinkels is.n een laagdrcm-

peliqeuitstraling náar dc consuÍnent wl

uitdÉgen, is het alt€ínati@e stadium voll€-

dig ontgro.id.Dc winkelheeftecn Írime en

luxueuze uitstraling, dc b€dc gangpadên

woíden leqelmatig voor píoductprescnta-

t iesb€nutenwnaf  dewinkelv loer lshet in_
teíieor van de kántorcn op de eeÍste verdre_

ping doorglazen wanden zichtbaaí

DÍtíi.têfii-aÍdsling
De v€rkoop is grotende€ls geautomatis'eíd

doorÍïiddel!€n baícod6 Opvallend is de

droqistetrj-átueling, die quá oppervlak e€n

aanzienlijkdeelvandewinkel in b€slag

neemt. t!4aar dit isvolq€ns dc.igenarcn niet

t€n koste qegaàn van h€tvo.dings_

assonim€nt. E€n med.weÍkcrÈopde dro-

qisteij-afdelinq c!ntinu bcsthikbaarom de

klanten te advisercn 0nlanqs heeft Van de

9nde nog eenAmeikáansÊ ItnvooíveÈ

antwooíde verzoÍgingsprcduct€n In de wrn-

kel qeintroducted. zodat de klant hier nu

ook voor zijn of haarcosmetica t€recht kán'
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Saat €n Ván de 9nde zijn tevens de initia
tiefn€meBvan De Groene Passage, dieqoed
bekend is bij de Rotterdam* bevotkinq, zo
bieek uit een enquête die ongeveer eer jaar

9eleden w€rd qehouden onder het wirke
lend publiek in h€tcentrum van Rottedam.
Een d€ídevan deondervBagden bteek De
Grcen€ Paseqe van náam te kenner, er een
viefde wás er zelts w€l eens gew€eí_ A te
winkelsdi€ertweelaar geleden zijn begon
nen draaren nog steeds,en naarteví€den-
heid van de 'grcene' onden.me's. De na-
tuuruo€d ingssupemarkt wodr voora I op
vdjdag en zatedag goed bezocht.In de toe-
komst ?al de Gimselsu pema tdeetLrit-
maken vande iieuwe opgerichte Natuuf-
lo€dinqs Winkel Oqanieti€, maar met
behoud ván eiqen idertiteit.

V€qeleken met devoiqe $/ink€l aán d€ Bo
tc6loot, vlakbij de huidige locatiêaan de
Marinirlsweq, is ef hÊel wat veÉnderd. Nict
all€en ishetássortimentveóreedván vooÈ
namclijk bioloq is.h-dynamiÍh naár ook
€c!logische pÍoducten. D. keuze binnen de
prcductgroepen is ook aanzicnlijk vergroor.
Dat geldt m€t name voor de mediteÍane
pmducten. Zo rijn er me€í dan tien soorten
olijfolie en heeftde klantruimê*euze uit
v€íschillende soortcn paía! en pesto.
"ltaliaáns. producten zitten in de lift en bo-
\rndien isde klantbtdeze producten wei
niq pijsbewust , vertett Va n de Sande.

In dêtw€e jaardatztopde huidiqe to€tie
díaa iên is de wink€lomzet v.dievoud igd.
sáatênVan degndedenken dátdit mede
tedanken Èaan deaanweziqheid van de
afdeíÊ groene winkels. "H ierdoor rrcedt
een s6ortkruisbestuiving op,zegtVan de
9nde. "K anter komen voor een bo€kof
ínilieLariendelike veÍen doen dan meteen
hunqewoneboodschappen. Hijdenktdzt
ervooreen concepta s DÊGrcen€ Passáge
qoede moqelijkhedei zÍn in ailesteden €ír
gfoteíe plaêtsro in NedeÍ ;nd.

Voor de toekomst veMachr Va'r de Sarde
dat hetvoorbrpaa de prcducten weteens
een prcb eêmzou kunner worden om d€
Íhappen 9€vuld te houden. Hijdenktdan
voo6laaf pÍoducten alseppen en zuid
vruchten. Hi wijtditaan tweeontwikkettn
gen die momenteel qaande zijn. 0mdat vee
supemarkten momenteel een bio assortÈ
mentíaden ofdit u tbreiden, isereen warc

Her (Ntíhênr is de roobk iann oonuienltk rerqM|

run op dÊ grcndstoff€n ontshan.Alsde
markt hieronvoldoende op rcageert, kán dit

Ook de opma6 van gentechnologie speelt
êen rc1. Een aántal (ve€lal buitentandse) su-
p€maft en haalt producten die qcntech-
ingÊdiènten bevatten uit het assodimcnt,
en roekt naar gentechvije alteínatiêv€n_
omdat er noq ge€n qentcchvrije {ganqbác)
keten isontwikkeld, kontd€ handel at snel
terecht bij bioloqisch€gondstoff€n en prc-
ducten. omdat dcze wel gegalandeerd gen-
techv4 rijn.

Kmften
Kwáliteii blilft eer áándachtspuntvoorSaat
en Ván de Sande.OÍndátdevÍaag náárbio
logasche lev€nsmiddelen qroeit, worden de
ze vaker op industÍiële wrjzegepíoduce€Íd.
En datbet.kentdatde prcducent hetmer
bepaalde hulpstoffen nietzo nauw neemt.
Dat is bijvooóeeld hetgsalmet koekjes,
wáai natuuílike zoerstoff€n íeedsvaker
woden veruangen door kurímariqe zoet-

Vzn de Sandevindtditeen íechte onrwik-
k€ling. Een êndervooó€e d istofu,víoeqer
voorhet natuuryoed nqskamal uitsluirend
van ambachtelijke makelil, waafna merde
toenemendevraageen ndustÍiëtevaianr
werd gelnÍoduceerd. Nu s hetzaakweer

te zoek€n náar ambachtelijk gêprcductede
tofii, die betersmaah en dooídê klant meeí
wordt gewaádê.d', zcatSaat.

Opdevlaag ofd. p jzen inde natuuruor
dinqswink€l wel Éálistisch zUn vooí mensen
met een modaalinkomen antwoodtVan d€
gnde: "Je zu ltj€ lewnsstijl wcl moeten
aanpass€n, ja. Maari€dercdaq chipsopta-
fel, datistochook niet nodig. .
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