
keliers zijn erg tevreden met ons. We
zijn al dertig jaar bezig en het gaat
ook hartstikke goed met Natudis. On-
ze moeder Wessanen is zeer gefocust
op biologische voeding. Daarom blij-
ven we ook investeren in de winkel-
formule.” Dat er toch bij winkeliers
onvrede heerst, wijt Deacon aan het
gestook van EkoPlaza. “Dat is een
concurrent. Die hebben belang bij dit
conflict.”
Onderzoeker Udo Prins van het

Louis Bolk Instituut voor biologische
landbouw ziet al enige tijd dat grote,
niet-biologische bedrijven zich stor-
ten op de biologische markt. “Zelfs
Unilever doet er nu aan mee met zijn
biologische soepen, terwijl ze vroe-
ger die biologische markt negeerden
als te onbetekenend. In de zuivel is

grote jongen Campina al jaren eige-
naar van biologische melkfabriekjes
als Ecomel. De biologische slagerske-
ten De GroeneWeg is een volle doch-
ter van VION, het grootste vleescon-
cern van Europa en een bedrijf dat
ook veel bulk verwerkt. Dat gaf ook
veel onderling gemor. Dat is heel her-
kenbaar.”
Volgens Prins kan het twee kanten

opgaan. “De sector neemt zelf weer
de teugels in handen en gaat de nor-
men streng handhaven of zelfs ver-
hogen. Of de verwatering zet door
onder invloed van grote concerns. De
samenleving zal het antwoord geven.
Er moet natuurlijk wel een markt
zijn voor strenge normen. Anderzijds
zie je in de voeding een grote hang
naar echtheid. Dat heeft te maken

met onvrede over de grootschalige
manier van voedsel telen en verwer-
ken. Men wil terug naar lokale bron-
nen, naar authentieke streekproduc-
ten en naar directe contacten tussen
producent en consument. Dat is een
behoorlijke stroming en niet per se
biologisch. Biologisch kan zich zo po-
sitioneren dat het wordt gezien als
de koploper van die beweging.”
Volgens onderzoeker Paul Ingen-

bleek van het Landbouw-economisch
instituut (LEI) zit de biologische sec-
tor in een spagaat. “Enerzijds wil hij
fungeren als het geweten van de sa-
menleving, anderzijds gaat hij sa-
menwerken met grote bedrijven om
iets voor te stellen. Dat gaat niet sa-
men. Dat is de tragiek van de biolo-
gische sector.”
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Achter ‘biologisch’ en ‘fair trade’ gaat vaak voedingsmultinational schuil

Volgens de Britse consumentenor-
ganisatie Which? hebben veel con-
sumenten er geen weet van dat bio-
logische en fairtrademerken vaak
eigendom zijn van multinationale
ondernemingen. Een Which?-
enquête van eind januari laat zien
dat tussen de 74 en 96 procent van
de Britse consumenten niet bekend
is met de grote namen achter tien
van de bekendste ’koosjere’ mer-
ken. Zo is zoetwarengigant Mars
eigenaar van Seeds of Change, een
biologisch zaadbedrijf, heeft Coca-
Cola een bedrijf in biologische sap-
pen en Pepsi er een in biologische

snacks. Het in Engeland bekende
Green&Blacks, een bedrijf dat cho-
coladerepen maakt met ingrediën-
ten van biologische en fairtrade-
oorsprong, is eigendom van de
Amerikaanse voedingsgigant Kraft.
Een en ander hoeft elkaar niet te
bijten. Een grote moeder kan de
ethische dochter juist voorzien van
de nodige gelden en logistieke
ondersteuning om biologische
en/of fairtradeproducten een grote-
re klantenkring te bezorgen. Toch
wringt het bij velen als een omstre-
den fastfoodconcern als McDo-
nald’s in sommige staten in het

noordwesten van de VS biologische
fairtradekoffie schenkt. Of als
Dean Foods, een grote Amerikaan-
se zuivelaar, biologische melk aan-
biedt die afkomstig is van immen-
se boerderijen van wel 5000 koeien
die de wei nooit zien.
In Nederland is de biologische sla-
gersketen De Groene Weg inmid-
dels eigendom van VION. Dat is
ook een Nederlands bedrijf, de
grootste slager van Europa en leve-
rancier van bulkproducten. Uit
onvrede daarmee heeft de helft van
de 28 aangesloten groene slagers
de organisatie verlaten.

Veertig van de 55 Natuurwinkels stappen over naar de vijf jaar geleden gestarte EkoPlaza. FOTO ROGER CREMERS,HH

Erika de Joode

Wist je al dat het lieveheersbeestje
heel nuttig is? En dat de Duitse kak-
kerlak eigenlijk uit Azië komt? Deze
en nog 23 andere weetjes over insec-
ten en spinnen − allemaal voorzien
van een natuurgetrouwe tekening −
staan in de natuurwaaier, een van de
artikelen die Natuurmonumenten en
Hema samen hebben gemaakt. Vanaf
vandaag ,precies een week na het be-
gin van de lente, liggen de artikelen
in de winkel. Ze moeten kinderen sti-
muleren de natuur in te gaan.
Hema en Natuurmonumenten heb-

ben de producten samen bedacht, be-
nadrukt Teo Wams, directeur Na-
tuurbeheer van de laatstgenoemde
organisatie. “Hema heeft verstand
van product en ontwerp, wij van de
combinatie van kinderen en natuur.”
Bij Hema stond een assortiment
rondom het thema ‘kind en natuur’
bovendien al langer op het verlang-
lijstje.
De nieuwe lijn bestaat uit drie the-

ma’s: ‘erop uit’, ‘ontdekken’ en
‘feestje vieren’. Bij ‘erop uit’ horen
artikelen als een verrekijker en kom-
pas, of een mini-zaklamp om aan je
riem te hangen. ‘Ontdekken’ heeft
meer met kennis te maken. Zo is er
een sterrenkijker te koop en de ge-
noemde waaier met natuurweetjes.
En voor de kinderen die een partijtje
geven, zijn er feestartikelen en bord-
jes en bekertjes om hun verjaardag
in de natuur te vieren. Moeten ze wel
hun afval opruimen natuurlijk.
Een op het oog aanzienlijk deel van

de producten is gemaakt van plastic.
‘Made in China’, staat erop. Hema-
voorlichter Marry Jansen legt uit:
“We doen er alles aan om onze pro-
ducten zo duurzaammogelijk te ma-
ken. Maar ze moeten ook hanteer-
baar zijn voor kinderen. Bij speel-
goed kom je dan soms toch bij plastic
terecht.” Een deel van dat speelgoed
verkoopt Hema al langer. “Niet alle
artikelen zijn nieuw,” onderschrijft
Teo Wams van Natuurmonumenten,
“maar de productlijn is nu herken-
baar en aantrekkelijk vormgegeven.”

Het logo van Natuurmonumenten
prijkt op de producten, maar aan
sponsordeals doet de vereniging naar
eigen zeggen niet. Wel steunt Hema
in het kader van de samenwerking
een goed doel van Natuurmonumen-
ten: de ontwikkeling van natuurei-
land Tiengemeten in het Haringvliet.
Over het precieze bedrag dat daar-
mee gemoeid is, doet Hema geen uit-
spraken. “Maar Natuurmonumenten
kan er wel iets leuks mee doen”, zegt
voorlichter Jansen.
Bijzonder aan de samenwerking

tussen Natuurmonumenten en He-
ma is dat bij elk product informatie
wordt meegeleverd. Daarmee kun-
nen kinderen naar de website van
Natuurmonumenten en allerlei
speurtochten downloaden waarbij ze
hun nieuwgekochte spullen kunnen
gebruiken. De meerwaarde is dat kin-
deren meteen naar buiten gaan. “Het
is geen tocht in de trant van ‘de eer-
ste straat rechts’ en ‘derde zijstraat
links’. Het gaat om kleine sporen of
diertjes die overal wel te vinden zijn.
We willen kinderen stimuleren hun
ogen voor die dingen te openen.”
Op de website staat ook informatie

over Wilde Buiten Dagen, natuurda-
gen voor jonge gezinnen. Natuurmo-
numenten organiseert de dagen in
april en mei en richt zich daarbij op
het thema ‘survival’. “Kinderen kun-
nen bijvoorbeeld broodjes bakken bij
een kampvuur en met een kompas
de weg zien te vinden.”
De dagen zullen plaatsvinden in di-

verse natuurgebieden van Natuurmo-
numenten, verspreid over het land.
De vereniging organiseerde altijd al
verjaardagsfeestjes en speurtochten,
maar door de samenwerking met He-
ma kan ze veel meer kinderen berei-
ken. Dat is nodig, stelt Wams, omdat
de kiem voor interesse in de natuur
wordt gelegd tijdens de kinderjaren.
“Het kan best zijn dat jongeren rond
hun puberteit minder bezig zijn met
de natuur, maar als de kiem in hun
kindertijd al is gelegd, komt dit later
wel weer terug – bijvoorbeeld als ze
zelf kinderen hebben. Nu investeren
is daarom ontzettend belangrijk.”

Natuurmonumenten
enHema leren jeugd
van alles over natuur

Met de nieuwe Hema-producten kunnen kinderen de natuur ontdekken.


