De handel en wandel van alter
levensmiddelen
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De tijd dat men alternatieve produkten
kocht in een klein, donker en afgelegen
winkeltje, waar de.zakjes meel teCpleÏcke
akgewogen werden, de beurse appelen
het niet waard waren verkocht te worden en de rekening met de hand op een
kladblok werd opgemaakt, ligt alweer
achter ons. De moderne alternatieve
winkel oogt ruim, ademt rust, heeft een
electronische kassa en verkoopt een
compleet assortiment goed verzorgde
voedingswaren van vaak onberispelijke
kwaliteit.
Maatahoewel<degroei van het aantal alt&hriíi~vebvinkelsde afgelopen jaren op&#ki&k"'was;
hikt een gestagneerde
atieve distrithie te dwin-
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worden, dan zou de kleine groep consumenten die nu een regelmatige gebruiker van alternatieve produkten is, een voorhoede moeten zijn van een veel bredere laag van de bevolking die later tot de consumptie van deze
produkten overgaat. Inderdaad vertonen de
kopers van alternatieve produkten veel
eigenschappen van de zogenaamde consumptie-pioniers: hoge opleiding, hoge sociale status, progressief stemgedrag en een sterke gerichtheid op de (gedrukte) massamedia.
Indien een produkt de (consumptie)pioniersfase ontgroeid is, spreekt men van een "sociale
daling" van dat produkt. Reformprodukten
blijken al een groot traject van deze sociale daling te hebben afgelegd.
Knelpunten i n vraag en aanbod
De sociale daling van alternatieve produkten
is vooralsnog niet in gang gezet. voornaamhe
knelpunten liggen volgens Wierenga op het
vlak van de prijs (gemiddeld circa 30% hoger
dan de traditionele produkten), dp het gebied
van de promotie (een slechte presentatie van
de produkten) en op het terrein van de distributie: een verhoudingsgewijs gering aantal
winkels, klein in oppervlakte en vaak gelegen
in commercieel niet de meest aantrekkelijke
wijken.
Een en andel heeft tot gevolg dat de groei er
aan de vraagzijde uit is. Uit het eerder aangehaalde onderzoek van Wierenga blijkt dat de
groei in gebruikers de afgelopen jaren veel
minder was dan de jaren daarvoor.
De andere kant van de markt, de aanbodzijde,
daarentegen wordt gekenmerkt door oversphotten. De situatie is des te nijpender als
nïenbbedenkt da@maçvtaltvanboeren8staan'.te
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Biodyn [in omschakeling) voor zijn produkten
te voeren. De B.D.-vereniging zelf voert hierop
een jaarlijkse controle uit.
Ekologische produkten. Onder deze noemer
gaan verschillende biologische teeltwijzen
schuil. De "EK0'-beweging is veel jonger dan
de overige. Zij ontstond eind jaren zestig, als
reactie op de grootschalige, mens- en milieuonvriendelijke en energieverspillende manier
van landbouw en verwerking. Uitgangspunten
zijn het telen zonder kunstmest en zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Deze uitgangspunten zijn opgenomen in de zogenaamde
landbouwrichtlijnen. De boer die volgens de
landbouwrichtlijnen produceert mag voor zijn
produkten het EKO-(kwa1iteits)merk of EKOom (voor bedrijven in omschakeling) voeren.
De EKO-richtlijnen op het vlak van de organisatiestructuur, de informatie op de verpakking
en de economische sociale en politieke aspecten van de teelt, verwerking en distributie zijn,
na jarenlange discussie, geen haalbare kaart
gebleken. Overigens is met het faillissement
van het Ekologisch Landbouw Konsulentschap, die de controle hierop uitoefende, het
EKO-merk niet meer effectief.
Makrobiotische produkten. De makrobiotiek is
met de 60-er jaren golf Oosterse romantiek
binnen komen drijven. Evenals de reform is de
makrobiotiek geen alternatieve landbouwme-

thode, maar een alternatieve voedingswijze
annex levensbeschouwing, gebaseerd op het
Zen-Boeddhisme. Centraal hierin staan de polen yin en yang, waartussen elk voedingsmiddel zich bevindt. Door een uitgekiend voedingspatroon, waarin granen centraal staan,
streeft men naar een evenwicht tussen deze
twee tegenpolen.
In de alternatieve voedingswinkels vindt men
meestal een combinatie van bovengenoemde
vier stromingen in de schappen. Veel reformwinkels hebben hun "vers" hoek gevuld met
B.D.-produkten. Makrobiotische produkten
kunnen van biologische, of biologisch-dynamische aard of geen van beide zijn. Ook EKOen B.D.-produkten staan veelvuldig broederlijk
naast elkaar in de schappen.
In het onderzoek van Wierenga bleek 35% van
de respondenten niet te weten wel type alternatief produkt men doorgaans kocht. Dit resultaat strookt met de motieven die de respondenten naar voren brachten om alternatieve produkten te gebruiken. Redenen die
voornamelijk betrekking hebben op de eigen
gezondheid en het zuivere (onbespoten) karakter van het produkt. Uit een ander onderzoek bleek, dat vier van de vijf reformkopers
dachten dat zij onbespoten voedsel kochten.
Dit is tekenend voor de verwarring bij consu-
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In dit artikel bepalen we on
sche en biologisch-dynamische voedingsprodukten.
Verdeelcentra maken een vuist
De afstemming van vraag en aanbod van B.D.en EKO-~roduktenwiikt duideliik af van de
handel in traditionele' produkten, die via de
veiling verloopt. In de "alternatieve" handel
spelen verdeelcentra een centrale rol. Naast
een groothandelsfunctie vervullen zij de "veilingr'functie. de afstemming van het aanbod
op de vraag.
Wie zijn die verdelers? Om hierin enige duidelijkheid te verschaffen moeten we de B.D.- en
EKO-verdelers gescheiden bespreken: enige
vorm van samenwerking ontbreekt tussen
hen Binnen de B.D. en EK0 zelf echter is er, in
toenemende mate zelfs, wel sprake van
samenwerking. Noodgedwongen weliswaar,
daar ook in de alternatieve handel de schaalvergroting heeft toegeslagen en de "kleintjes"
geen overlevingskansen meer hebben. Talloze
faillissementen in de afgelopen jaren getuigen
hiervan.
Binnen de EK0 werken sinds kort de verdeelcentra "De Schalm" (Z-Holland), "de Groene
Band" (Gelderland), "Het Boldercentrum" (NBrabant) en "De Delta" (Zeeland) samen
onder de noemer "Trivia". Eén van de dingen
waarin deze samenwerking zichtbaar wordt, is
de creatie van een nieuw handelsmerk: "De
Groene Lijn". Reinier Cornelisse van Trivia
daarover in De Kleine Aarde: "De afzonderlijke verdeelcentra werkten te verdeeld en daarom vrij anoniem We gaan dat marktgericht
aanpakken. Het komt op de verpakking. Er is
een nieuwe etikettenlijn ontwikkeld (. .). Die
ziet er aantrekkelijk uit voor een groot publiek.
Met een naambekendheid, dat is een onderdeel van een toch wel commerciele marketingtechniek:We gaan advertenties zetten, we
wensen uit de anonimiteit te komen omdat we
het belangrijk vinden dat de mensen zaken
herkennen. We willen de lijn van producent
naar consument leggen, vandaar ookde naam
De Groene Lijn". Dat men het EKO-merk niet
die functie aeeft. komt doordat dit merk niet
=
meer officieel uitgegeven kan worden,
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is voor een belangrijk deel ook ingegeven
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zelfde richting in te slaan als bij de EKO. Faillissementen (Erda, Gaea) en bijna-faillissementen volgden elkaar, als gevolg van de
(onderlinge) concurrentie, de soms weinig
commerciële opzet en de te kleine schaal
waarop de verdeelcentra opereerden, in hoog
tempo op. Begin dit jaar vonden de verdeelcentra "Bloemberg" (Overijssel), "Proserpina" (Z-Holland) en "Akwarius" (droogwaren,
Almere) elkaar in een samenwerkingsv&-.
band, dat zij voorlopig de BD Nederland NV
hebben gedoopt. De B.D-vereniging is nauw
bij deze samenwerking betrokken, en dat plaveit in theorie voor de verdeelcentra de weg
om onder de merken Demeter en Biodyn (die
immers door de B.D.-vereniging worden uitgegeven) te werken aan een "goed herkenbare marktontwikkeling". Of Demeter en Biodyn
ook daadwerkelijk als handelsmerken zullen
gaan fungeren staat nog volop ter discussie.
Het jongste B.D.-verdeelcentrum "Odinj' is ?jn
de loop van de oprichting van het, nieuwe
samenwerkingsverband afgehaakt, vanwege
ideologische verschillen. Eén van de geschub
punten is dat in de nieuwenNV;.coqstr,~cfij~d,e
B.D.-vereniging, daartoe~biuib,en&gea
door een commissie die beqtqab~uit
delspartners van de NV, bema!
delsorganisaties de merken D e n @
dyn mogen verhandelen. Eyi.$agrqee$
men de eisen qelederen ~'eslatena*~w
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zijn de "vaste" prijzen, die in de L _,
aakeconomie tegelijk met het teeltplan worden vastgesteld. Hierbij wordt uitgegaan van de kosten
die de boer moet maken om een goede kwaliteit te leveren. Deze "vaste" prijzen vormen de
basis van de consumentenprijs, die in principe
voor het gehele seizoen vastligt. Het eerder in
dit artikel genoemde gegeven dat alternatieve
produkten gemiddeld 30% duurder zijn dan
de traditionele produkten, gaat daardoor, althans voor groente en fruit, slechts ten dele
op. Worden de prijzen bijvoorbeeld in een
vorstperiode op de traditionele markt door het
schaarse aanbod fors omhoog gestuwd, in de
alternatieve winkel blijven zij constant: de
prijs reageert niet of nauwelijks op de tekortsituatie in de markt.
Deze prijsafspraken betekenen echter geenszins "gefixeerde" prijzen. Men is ook huiverig
om het woord "vaste" of "gefixeerde" prijs in
de mond te nemen en spreekt liever van
"richtprijzen". De richtprijzen worden bijgesteld al naar gelang de geleverde kwaliteit van
de aangeboden waar. De steeds professioneler wordende alternatieve landbouw maakt
hetmogelijk wat betreft de kwaliteit steeds hogere eisen te stellen en partijen van een lage
,Malifeit minder te honoreren of zeifs uit de
wjnkel te weren.
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Overigens zou een volledige afspraakecono-

Protectionisme
Teeltafspraken houden, het is al gezegd, tegelijkertijd een zekere mate van protectionisme
in. Afhankelijk van de verwachte vraag wordt
het kwantum vastgesteld. Naast produktiebeperking bepaalt het door de gestagneerde
vraag gelimiteerde kwantum ook in welke mate nieuwe telers hun produkten bij de verdeelcentra kwijt kunnen.
Een dndere vorm van protectionisme is het
voorstel in het B.D.-circuit handelslicensies te
verlenen aan bedrijven (verdeelcentra) die deze produkten mogen verhandelen. Goede
richtlijnen voor het verlenen van deze licensies zijn er nog niet. Op dit moment zijn de
volgende drie, niet door iedereen als gelukkig
ervaren criteria geformuleerd:
Een deel van de omzet (1% van de inkoop)
van alle erkende handelaren in B.D.-produkten
wordt afgedragen voor de ontwikkeling van
de B.D.-landbouw.
De hoeveelheid ingekochte en verkochte
B.D.-produkten moet door de B.D.-vereniging
gecontroleerd kunnen worden.
Een handelaar in B.D.-produkten moet wat
zien in de B.D.-methode, en de handel van
produkten uit de B.D.-landbouw (of biologische landbouw) als hoofddoel hebben.
Dit "handelsr'-protectionisme zou er op neer
komen dat de handelskanalen (lees de BD Nederland NV) de bij hen aangesloten winkels
bevoorraden en de boeren niet buiten deze
kanalen o m kunnen leveren o m hun afzetqroblemen het hoofd te bieden, althans niet
onder de merken Demeter of Biodyn. Dat zou
namelijk neerkomen op oneerlijke concurrentie, daar de niet-erkende handeiskanalen h mers geen 1% hoeven af te dragen.

B.D. en EK0 i n de supermarkt
Het uitgeven van handelslicensies houdt automgtisch ook i n dat niet buiten de alternatieve
winkels om geleverd wordt. Een uitzondering
hierop hebbqn de handelaren in B.D.-produkten al jaren geleden gemaakt naar de reformwinkels toe. De reden van deze, zelf opgelegde, beperking ligt i n het ontbreken van controle in de gewone winkels.
Leest men de stroom van publikaties, die het
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