
Konmar kan groener
Laurur-Ínetamorfose voorlopig ten koste van bio-aanbod Konmar

Het zíet eÍ niet nnar uit dat de nieu\De KonnTaí zijn koppsitie ín supet

Írrlrktland v@r hpt bínl,�gis&e ptuduct gaot behouden. Want het aand ís

op het e6te Beztcht veígehjkbaar net dat wtl Albert Heijn, die de afgeloryn
ja.at beh@ ijk aan dê wet heft &tinunerà 

'we willen uA aaM@ er b,j.j-

vm m knmen alaorcm in ile t@koÍtst @k nat en biologísch hnisme*' Ioat

PR-medewerkter van LauÍlts Moniqne Stonls weten. 'De 
formule vínr het

bioloSbch assortiment is Íro{ in ontl']l�ikkelint

nc Konmaí, vooó.ên éen !€i dc whk Konma' voolal gelestigd in Zuid-Holland,
Lrcl fonulesvanmoedermn$rn Teeland.nNood-B€bant,dcnieuwe
Laurus, vervulde in de negentiqeíjaRn filiatcn zullen in heel Nederland tc vinden
een pionieEfunctie voor hêt biologisch zijn. Dat vooí de Konmarformule Ííerd
aanbod in supeíma*tlánd. Metde hcÊ gckozcn ba*erdc het manaqementvan
doop van de vijf oveiqe wink€lfohu lcs Láu rus op consu mentenonderroek waar
van Láurus (Supeíde Boer, Lekkcr tt taag, de Konmarals mÊest popolairc winkeluit
Edah, GroenwoudvNieuw€ Wcmc, de Spar naarvorcn kwam.Ih nieowe
uitgezondêrd)tot Kohmar, zullen d. KonmaÍom ule staat voor meer $ruice,
komend€ tweelaar in totaalSO3 Konmals vcclveÉ producten en een qunstlg prijs-

ne€|, dat niette brrc€íd is de klanttê hêl-
p€n, moet de seívicebelofte waáímaken.
In de winkels is kindeíopvang aanwezig, e'
is een toilet speciaalvooí klanten en in d€
koffiehoek kan de klant neeEtrijkn vooí
een gratis bekertje koffie. Bijde Konmaí
moetcn dc dagelijksc boodschappen tot
een 'belevenis' worden. buíuswilmet de
Konmar op zowelpdjs als kwaliteit d!
comurr€ntie aangaan met Albert Hetn,
die mede áls reacti€ op het offensiefvan
Laurus€ind juni in dezevenhondeíd win-
kels een niruwe indeling en assortiments-
wijzisins {onder andeÍe meer korlveíse
wafen)he€ft ingevoerd.

Elrs!ê ffllÊál lí Alnêr€
Met 2800 vi€íkantc mrtêr bêhoort hct in
mei opgelevêrde ce'stc fi liaal van de (on-

maraan de l(orte Prom€nade inAlmeíttot



derde nieuwc formuh opgelewrd zullen
'/íorden. Mcdio juni wa.en ruim viftjg ni.u-
w€winkêlsgcopend,waa ancenkleindtel
í^anchisê. Dc frànchisêvestiging aan dr KoÊ
te Promênadc inAlíneíê,vooócenGroen-
woudt vo€rt hetvolledig Konmar-assorti-
ment biologisrh, wáarond€rvcrs {AGF cn
vleês,, zu ivel, diepvíesgrccnten, vruchtcn-
sáp en kruideniel\warcn. 8edíijfsleider
Ronny Grcven vêrtelt dat hU wekêlijks dc-
zelfde klantenzietloíhcn di€ hiefhun bio-
logisch vlees kopen. Sinds dc lrKz-císis zict
ht êen duid€lijke toênamc in de biologisrhc
vlêcsvE*oop. De uit!"| in vergelijking mct
gangbaarvlees is nict grcter.'De klántdie
biologisrh koopt loopt erop', zegt cíe\rn.
?ls dc llant€en gíotcr biologisrh assorti,
mênt wcnst zal ht dit kenbaaí mo€tên ma
ken. Dat kan bijlroóccld via de ideeënbus
van dc winkcl of via hct hoofdkántooí vàn
Xonmay'táurus.' Konnar wil het diíccte
contact met dê klant stimulcrcn. De klent
ken zclÉ me€pÉtên ovcr prcducten die hi
gíaaq indeaanblêdinqwcní,zo mrldtde
wêkelUks€ Konmar Krant.

Eco
tên rondjc door het filiaal aan de Kofte Prc-
menadc lcvcrt êen aardig bc€ld op watde
Konmarzoalaan biologisch t€ bied.n hccfL
Opvrllend zijn dt merken dic bek€nd ,ijn
'"€nuit n€t natuuruocdingskanaal, zoals
Ecogrdnde en Dankê. 0okzijn er bekende
melren tevinden die t€senwoordig €en bio-
logisch altcmati€f opdê markt hebbên.zo-
als P€ijnenburq biologische ontbíjtkoek. Die
zal je bijlroó€cld bij Albeft Hcijn ni€taan-
trcffen, oíndatAlbert H€ijn zijn eigen huis-
me*AH Biologisrh v!€rt. Voor d€ meeste
kruideni€íswarcn vo.rt Konmar hct assorti-
mqt \€n Sioruanic/EclgÉndc. Naast g€-
wone koffie hceft Konmaf eff bchoorlUk
assortim€nt Máx Havclaar koffie, waaron-
derook Max Havelaarmet E(o-keurmcrk
van Neutêboom. In dÊschappcn ligt€en
aantalsooftn EKO-the€ van Simon tcv€lt
zoals EarlGrcycÍr Rooibos. Melk, karne-
melken yoqhurt isvan d. Grccnc Koei
toetjeszÍn te koop in qla2cn liteí- cn halve
literfl essen van LimmeípoldcL Maar hct
zuavelassortimcnt lijkt klêincr dan bt de
oud€ Konmar. De ho€vêelheid {maarniet
de keuzel aan biologischeqroenten en fruit
is op dêze toevallige doodewcekse dag
minimaal. Van d€ indrukwckkende srháp-
lengtê voor AGF van ticntallen m€teís, li9-
gen op mindefdan êen metcrdebiologi-
schê qoenten, zoalr blcekscldef ij, kool.

brocmli, tomatcn, papíika, komkommef ,
knoflook, ui cn wortelen. Atte EKO-qÍoen-
ten en -fÍuit wodt\rípakt aangcboden.
De prijs is op bo.djes bov€n het s{hap tc l€-
zen en in hetqcvalvan biologischcAGF
staateígcen cto maar'êc! bU geschreven.
Hetaánbod biologischeve|swaren in d€
ko€ling bcpcrktzich tot ccn Íuim€ keuzê
aan biologische paddcnstoclen.

Blologkdr hÍbm€tk
'Konmar zict de víáag naaÍ biologi$he
pf oductcn 9rceien', zegt Staals. Vanuit
onrê kcnniscn ervaíing mct de oude Kon-
márformul., waarin wc mct biologisch
succêsvol waÍcn, hêbben wc dat belcid
voortg€u.t in onze nieuwcformulê. Kon-
ma r wil biologasch succcsvol mak€n door
het laagdrcmpelig en tocgankclUk te ma-
k€n. Erisdus nirt gekozenvooreen apart
biologisch schap, maardc biologische pío-
ducten staan tusscn dc andcre píoducten,
zodát onzc consument naast keuze uitveÊ
schillendcvarianten ool dc kcuze heeft uit
baoloqisch of niet biologisch. De bioloqi-
sch€ aadbcicnjam staatdan ook naast de
nj€Èbioloqisch€ aardbcienjam. In de toe-
komst komt Konmar met ccn cigen biolo-
gisch hu ismcrk.' Intê9latic van biologisch
an hêt s.hap geldt overigcns bU dc Konmar
in Almrrc nictvoorhetvlccscn dc groen-
ten- Daarligt hetapart in gocd hcrkenbarc
verpakkinq. Dc markeEzoalsdi€ bij deou-
de KonmaÍ weden gebíuiktvooralle bio-
l09ischê poducten zijn niêt mecrín ge-

G€€l of groen?
'Konmaí is dêáfq€lopenjarcn vaar uitgc-
rocpcn tot 8êste EKo-Supermarkt door

groepcrinq€n als Greenpcacc cn Mili€!de-
fênsi€'zowrtehStaals. Datbcleid wordt
in de huidigc Konmáf winkclsdoorge-
vocd. Daaóij is het wêl zo dat all€ oud€
Konmar winkels een groot assortiment
haddcn cn dat bi dê nieuwc Konmars oot
klcincre vestigingen zittcn. Het assoni-
mcnt in deze kleinerc winkels zal voorlopis
ucinerzijn dan in de oudc (qrotr) Kon-
mals . Uit de laatstc tellinq {najaar 20oo)
dic Grernpeace ên Mili.udcfensie uitvoeÊ
dcn naarhet E(o-aanbod in d€ N€deÊ
landsc sup€Ínaíktên, het ondetzo€k wáar
Staals opdoêlt. bleekdatKonmar met 108
E(O-pfoduct€n voorcp liep, opde voct gc-
volgd doorNieuwe Wcmc {ook Láuíus)cn
Albcrt Heijn (96 EK0-prcducten). Milieu-
defcnsie st€lt in het o.dctzock ovcf igêns
datdcNed€ andsesup€maÍkkn in veF
qclijking metandríc Êuropcse landen vcr
achtcrlopen. In hct laatste ondezoek
wcrdenvanAlbeít Hctn 47 filialen opgc-
nomcn, wáarondêrook d€ klcin€re filialên
en v? n Konmaf vier (q lotc) filialen. Als er
in d. to.komst ook tlcinc Konmarfilialen
komrn cn dczc niêt hetvollcdigc biolo-
gisch assortim€nt biêdcn, zoals Staals
aangccft, raakt Konmar haar koppositi€
hooqstwaaís{hijnlijk kwijt ean Albert
Hcijn.
Voor dc $ologis(he su p€ína*tconsu-
mcnt is hctspannend te zien wat Konmar
zál gaan prcstercn en of de belofte de
klánt neerscrvicete biedêí ookzal wof-
den ingcvuld doordie klanteer groteÍe
k€uzevijh€id en dive|siteit aán biologi-
sch. prcducten te hiedên. Dan zal du idelijt
woÍdên in wclke ichting de Konmar zUn
qeelgrocne winkelkleurcn 2al latcn dooÊ
schieten: naar gccl of groên.
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