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Inleiding 

Dit rapport beoogt een algemene beschrijving van de duurzame voedingssector in Nederland. Vooreerst 

wordt een definitie van duurzaam voedsel versus biologische voeding gegeven, met daaraan gekoppeld de 

regelgeving en keurmerken. Daarna worden enkele recente sector- en marktontwikkelingen geschetst, zoals 

het aantal biologische landbouwbedrijven, uitgaven van de consument aan duurzame voeding, en 

afzetkanalen. Tot slot worden de voornaamste marktspelers actief in de duurzame voedingssector 

overzichtelijk in beeld gebracht. 

Contactgegevens van deze spelers kunnen opgevraagd worden bij Flanders Investment & Trade, via het 

indienen van een individuele marktvraag via het provinciaal kantoor in uw provincie.  

1. Definitie duurzame versus biologische voeding 

In het rapport ‘Monitor Duurzaam Voedsel 2013’ gepubliceerd door het Nederlandse Ministerie van 

Economische Zaken gebruikt men de term ‘duurzaam voedsel’. Dit wordt gedefinieerd als: ‘Voedsel waarbij 

tijdens de productie en verwerking meer rekening is gehouden met milieu, dierenwelzijn en/of sociale 

aspecten dan wettelijk verplicht is’. 

Er wordt verder gepreciseerd dat duurzaam voedsel een begrip is dat met de nodige relativering gehanteerd 

moet worden en dat het feitelijk juister om te spreken van duurzamer voedsel. ‘Verduurzaming van voedsel 

is een proces van continue verbetering in productieprocessen en –ketens, waarbinnen keurmerken een 

instrument zijn om bepaalde duurzaamheidscriteria te waarborgen.’ 

De term ‘biologische voeding’ verwijst naar het produceren van voedingsmiddelen in de hele voedselketen 

met respect voor de dieren en natuur. Biologische boeren kiezen voor duurzame landbouwmethoden die 

dier- en milieuvriendelijker zijn dan conventionele productiemethoden (geen gebruik maken van kunstmest) 

en voor natuurlijke oplossingen kiezen om de gewassen te beschermen (zonder chemische of synthetische 

bestrijdingsmiddelen).  

Bronnen:  

www.bionext.nl/biologisch 

www.biovak.nl/wat-is-biologisch-eten/  

www.biovak.nl/hoe-werkt-biologische-landbouw/  

www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/biologisch.aspx  

Enkel biologisch is een wettelijk beschermde term. De biologische wetgeving is gericht op het behoud en de 

rechtvaardiging van het vertrouwen van de consument in biologische producten. Een landbouwproduct of 

voedingsmiddel mag alleen biologisch genoemd worden als het productieproces aan wettelijke voorschriften 

voldoet. De Europese overheid bepaalt de regels, de ruim 3.600 gecertificeerde bio-ondernemers leven deze 

na en Skal controleert hierop. Biologische producten zijn gewoonlijk herkenbaar aan het keurmerk. 

Bronnen: 

www.skal.nl  

www.skal.nl/wet-en-regelgeving  

www.skal.nl/wet-en-regelgeving/europees  

www.skal.nl/wet-en-regelgeving/nederlands  

http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/contact/kantoren-vlaanderen
http://www.bionext.nl/biologisch
http://www.biovak.nl/wat-is-biologisch-eten/
http://www.biovak.nl/hoe-werkt-biologische-landbouw/
http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/biologisch.aspx
http://www.skal.nl/
http://www.skal.nl/wet-en-regelgeving
http://www.skal.nl/wet-en-regelgeving/europees
http://www.skal.nl/wet-en-regelgeving/nederlands
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2. Keurmerken 

Er zijn meerdere keurmerken gangbaar die verwijzen naar duurzaam voedsel. In de Monitor Duurzaam 

Voedsel 2014 worden de volgende keur- en/of kenmerken meegenomen in het onderzoek:  

• Aquaculture Stewardship Council (ASC) 

• Beter Leven 

• Biologisch 

• Fairtrade/ Max Havelaar 

• Marine Stewardship Council (MSC) 

• Milieukeur 

• Rainforest Alliance 

• UTZ Certified (internationaal geaccepteerd keurmerk voor koffie en andere producten afkomstig van 

boeren die oog hebben voor mens en milieu) 

• Overig (Vrije Uitloop, Label Rouge, Scharrelvlees) 

‘Biologisch’ is het enige keurmerk dat wettelijk vastgelegd is in Europese regelgeving. Het verwijst dan ook 

naar het Europees biologisch keurmerk. 

Europees biologisch keurmerk  

Het Europees biologisch keurmerk maakt duidelijk dat het product voldoet aan de EU-regels voor biologische 

landbouw. Het logo moet verplicht staan op alle biologische producten die in de Europese Unie (EU) zijn 

geproduceerd. 

Kenmerken zijn: 

 Producten moeten voor minimaal 95% uit echte biologische ingrediënten bestaan. 

 Het moet duidelijk zijn waar de ingrediënten precies vandaan komen. 

 Er werden geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. 

 Er werd geen kunstmest gebruikt. 

 Bij de productie van vlees werd rekening gehouden met dierenwelzijn. 

Bron: www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/europees-biologisch.aspx  

Binnen de biologische branche in Nederland (m.a.w. voldoen aan het keurmerk ‘biologisch’) zijn er nog twee 

keurmerken gangbaar, elk met een eigen focus: 

EKO 
EKO geeft aan dat een product gecontroleerd biologisch is en bovendien afkomstig is van een bedrijf dat 

extra aandacht besteedt aan duurzaamheid. EKO staat voor biologische productie die gecertificeerd is door 

Skal en die voldoet aan de Nederlandse nationale regelgeving, dat wil zeggen aan de EU-verordening. Het 

keurmerk is privé-eigendom van Skal.  

Bronnen:  
www.eko-keurmerk.nl 

www.eko-keurmerk.nl/biologisch  

Demeter 
Alle producten met een Demeter-keurmerk voldoen aan de normen voor biologische landbouw, zoals die 

binnen de Europese wetgeving zijn vastgelegd. Boeren en verwerkers die daarnaast voldoen aan de Demeter-

http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/europees-biologisch.aspx
http://www.eko-keurmerk.nl/
http://www.eko-keurmerk.nl/biologisch
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normen en -richtlijnen ontvangen na de controle een Demeter-certificaat en mogen het Demeter-keurmerk 

voeren. Stichting Demeter is houder van het Demeter-keurmerk voor Nederland en Vlaanderen. 

Bronnen: 

www.stichtingdemeter.nl/demeter/demeter-keurmerk 

www.stichtingdemeter.nl/demeter-normen-voor-de-landbouw  

www.ekoplaza.nl/over-ekoplaza/keurmerken 

3. Sector- en marktontwikkeling 

3.1 Aantal biologische bedrijven (voldoen aan de biologische wetgeving) 

Op basis van de beschikbare gegevens bij Skal, blijft de biologische sector groeien. In de 1ste helft van 2015 

telde Skal 3.887 Nederlandse biologische bedrijven. Met biologische bedrijven wordt verwezen naar de 

gehele keten: van telers van gewassen, veehouders, vervaardigers, bedrijven met opslagactiviteiten en 

importeurs (van buiten de EU) van biologische levensmiddelen. Skal ziet erop toe dat biologische bedrijven 

aan de biologische wetgeving voldoen en voert regelmatig inspecties uit. 

Bron: www.skal.nl/over-ons/nieuws/betrouwbaar-bio-naleving-bio-wetgeving-1e-half-jaar-2015 

2,7% van het totale landbouwareaal in Nederland wordt ingezet voor biologische landbouw. In 2014 had 

Nederland 49.000 hectare biologische landbouwgrond, 0,1% minder dan in 2013. Volgens het CBS waren er 

in 2014 1.412 biologische landbouwbedrijven van de in totaal 65.507 landbouwbedrijven. 

 

Bron: statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81517NED&D1=0&D2=a&D3=1-3&HDR=G2,G1&STB=T&VW=T  

De onderstaande grafiek geeft de verdeling weer naar bedrijfstype van de biologische landbouwbedrijven. 

Bijna 40% van de biologische landbouwbedrijven is een graasdierbedrijf. 

 

http://www.stichtingdemeter.nl/demeter/demeter-keurmerk/
http://www.stichtingdemeter.nl/demeter-normen-voor-de-landbouw
http://www.ekoplaza.nl/over-ekoplaza/keurmerken/
http://www.skal.nl/over-ons/nieuws/betrouwbaar-bio-naleving-bio-wetgeving-1e-half-jaar-2015
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81517NED&D1=0&D2=a&D3=1-3&HDR=G2,G1&STB=T&VW=T
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Bron: www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl0011-Biologische-landbouw.html?i=11-61  

3.2 Bestedingen 

Alle gegevens in dit hoofdstuk zijn afkomstig uit de Monitor Duurzaam Voedsel 2014.  

Alle cijfers in de tabellen en figuren over omzet (per verkoopkanaal, per keurmerk en per productgroep) zijn 

gebaseerd op een steekproef. In de steekproef vallen de belangrijkste verkoopkanalen voor duurzame 

voeding: supermarkten, de buitenhuishoudelijke markt (horeca, catering, zorginstellingen, transport en 

recreatie) en speciaalzaken voor duurzame voeding. Een aantal relatief kleine verkoopkanalen als 

boerenmarkten, internetverkoop, boerderijwinkels e.d. zijn niet meegenomen in de steekproef. De gemeten 

omzet in het supermarktkanaal betreft de omzet van een deel van de supermarkten die samen een 

marktaandeel hebben van circa 68% in de totale supermarktbestedingen. De cijfers van de supermarkten zijn 

niet opgehoogd. Deze gegevens liggen aan de basis van de weergegeven trendgegevens. De werkelijke totale 

uitgaven aan duurzaam en overig voedsel in Nederland ligt hoger, doordat een deel van de verkoop van 

supermarkten en de verkoop in de kleine kanalen niet in de berekeningen is meegenomen. 

Bron: www.agrimatie.nl/ThemaResultaat.aspx?subpubID=2232&themaID=2810  

Steeds meer mensen zijn bezig met de kwaliteit van voeding en willen meer duurzaam voedsel. De totale 

uitgave van de consument aan duurzaam voedsel in Nederland bedroeg 2,6 miljard euro in 2014 tegenover 

2,46 miljard euro in 2013. Dit betekent een stijging van 18% in 2014. Hiermee groeide het marktaandeel van 

duurzaam voedsel van 6% naar 7%. De totale uitgave aan voedsel bedroeg in 2014 bijna 36 miljard euro. 1 

 

In de onderstaande tabel is een overzicht van de uitgaven aan duurzaam voedsel verdeeld over de 

keurmerken te zien. Het grootste aandeel is voor de uitgaven aan producten met het biologische keurmerk. 

Dankzij een sterke groei volgt in 2014 het keurmerk UTZ Certified op de 2de plaats. In 2014 werd  

957 miljoen euro besteed aan producten met het biologisch keurmerk, in 2013 was dit 900 miljoen euro. De 

bestedingen aan UTZ Certified bedroegen in 2013 430 miljoen euro en stegen in 2014 tot 714 miljoen euro. 

De keurmerken samengebracht onder ‘overig’ en UTZ Certified, vertonen de grootste groei, respectievelijk 

213% en 66%. De toename van de uitgaven aan het keurmerk biologisch bedroeg 6%. 

                                                           
1 Monitor Duurzaam Voedsel 2014, LEI Wageningen UR, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken 

http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl0011-Biologische-landbouw.html?i=11-61
http://www.agrimatie.nl/ThemaResultaat.aspx?subpubID=2232&themaID=2810
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Binnen het aanbod van duurzaam voedsel vertegenwoordigt biologisch ruim 35% van de totale 

consumentenuitgaven, zoals in onderstaande figuur aangegeven.  

 

Als er gekeken wordt naar de bestedingen per productgroep is het duidelijk dat koffie en thee in 2014 de 

onbetwiste koploper waren onder de duurzame voedingsproducten. Bovendien namen de bestedingen aan 

duurzame koffie en thee in 2014 sterk toe, met niet minder dan 52%. Consumenten besteedden in 2014 het 

meest aan koffie en thee, namelijk 639 miljoen euro met een aandeel van 24,4%, gevolgd door de (eerder 

heterogene) groep van ‘houdbare producten, samengestelde maaltijden en overig’ (uitgave van 

423 miljoen euro in 2014, toename van 3% en een aandeel van 16%) en vlees en vleeswaren (uitgave van 

411 miljoen euro en aandeel van bijna 16%). Terwijl de uitgaven aan alle productgroepen stegen, bleef de 
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uitgave aan vlees en vleeswaren hetzelfde en daalde de uitgave aan vis (van 161 miljoen euro in 2013 naar 

154 miljoen euro in 2014). 

 

In de onderstaand diagram is te zien hoe groot het aandeel per productgroep is van de totale uitgaven aan 

duurzaam voedsel. 
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Afzetkanalen 

Alle gegevens in dit hoofdstuk zijn afkomstig uit de Monitor Duurzaam Voedsel 2014. 

Zoals aangegeven zijn in de steekproef van Monitor Duurzaam Voedsel 2014 de belangrijke retail-

afzetkanalen opgenomen, namelijk supermarkten, buitenhuishoudelijke markt (horeca en catering, 

zorginstellingen, transport en recreatie) en speciaalzaken in Nederland. 

In de steekproef zijn de supermarkten goed voor 56% van de uitgaven aan duurzaam voedsel. Het werkelijke 

aandeel van de supermarkten werd door het LEI Wageningen UR geschat op 60% tot 65%. 

De uitgaven aan duurzaam voedsel in supermarkten stegen tussen 2013 en 2014 met 3% naar 

1,472 miljard euro. In speciaalzaken voor duurzame voeding stegen deze uitgaven met 4% naar 

339 miljoen euro. In de buitenhuishoudelijke markt waren de bestedingen aan duurzaam voedsel in dezelfde 

periode met 74% gestegen naar 803 miljoen euro zoals hieronder te zien is. 

 

Supermarkt 

De totale uitgave aan duurzaam voedsel in supermarkten bedroeg 1,472 miljard euro in 2014 tegenover 

1,434 miljard euro in 2013. Dit is een groei van 3%. De grootste groei was voor de productgroep eieren, 

namelijk 38%. De productgroep waaraan het meest wordt besteed, is vlees en vleeswaren met 

357 miljoen euro en dat terwijl deze productgroep wel een daling kende van 2% ten opzichte van 2013. 
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Bij de uitlichting van de productgroep ‘Houdbare producten’ blijkt dat de uitgave aan de duurzame producten 

in deze categorie vooral gaat naar snoep, chocolade en zoet broodbeleg. 

 

Bron: Bijlage 2 van het rapport Monitor Duurzaam Voedsel 2014 

Buitenhuishoudelijke markt 

De totale uitgave aan duurzame voeding in de buitenhuishoudelijke markt bedroeg 803 miljoen euro in 2014 

tegenover 463 miljoen euro in 2013. Dat is een groei van maar liefst 74%. De opvallendste groei was voor 

productgroep dranken, met maar liefst 450%. De grootste uitgave was bij de productgroep koffie en thee, 

namelijk 478 miljoen euro. 
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Daarnaast is er een verdeling van verkoopkanalen gemaakt binnen de buitenhuishoudelijk markt. De grootste 

groei was voor het verkoopkanaal ‘Gemak’ (cafetaria, lunchrooms) namelijk 292%. Daarnaast werd het meest 

besteed aan ‘Restaurants en hotels’ namelijk 265 miljoen euro. 

 

Speciaalzaken 

De totale besteding aan duurzame voeding in speciaalzaken was 339 miljoen euro in 2014 tegenover 

325 miljoen euro in 2013. De grootste groei is gemaakt in de productgroep zuivel namelijk 14%. De 

productgroep waar het meest aan wordt besteed is houdbare producten, samengestelde maaltijden en 

overig namelijk 85 miljoen euro. 



14   Duurzame voedingssector in Nederland I november 2015 

 

4. Voornaamste marktspelers in de distributie en afzetkanalen 

In dit hoofdstuk worden de voornaamste spelers, actief in de distributie en de hierboven genoemde 

afzetkanalen voor duurzaam voedsel, in een overzicht bij elkaar gebracht. 

Zoals blijkt uit de Monitor Duurzaam Voedsel vormen de reguliere supermarkten een belangrijk afzetkanaal. 

Hun rol in de verdere verspreiding en toename van de uitgave aan duurzaam voedsel, naar een grotere groep 

consumenten, is niet te onderschatten. In Nederland zijn de supermarkten zich bewust van de toenemende 

voorkeur voor duurzame en biologische producten. Zij spelen hierop in en bieden een duurzaam en/of 

biologisch assortiment aan van verschillende (keur)merken zoals Bio+, Zonnatura, Biorganic, etc. Daarnaast 

hebben meerdere supermarktketens een eigen biologisch merk ontwikkeld. In het overzicht worden de 

supermarkten vermeld met hun eigen duurzame en biologische merken. 

Daarnaast zijn er ketens die volledig of grotendeels gespecialiseerd zijn in duurzaam voedsel. Zij ontstonden 

vaak als nichespeler en groeiden uit tot ketens met meerdere winkels die er anno 2014 grotendeels uitzien 

als een reguliere supermarkt. De gehanteerde prijzen in deze, meer gespecialiseerde ketens, liggen 

gemiddeld hoger dan in de reguliere supermarkten. In een artikel in het FD van 4 augustus 2015 erkent Quirijn 

Bolle, een van de oprichters van Marqt, dat de hogere prijzen een uitdaging vormen. Niet omdat die te hoog 

zouden zijn, maar omdat onder de consumenten de perceptie heerst dat de prijzen in de reguliere 

supermarkten normaal zijn. Als rekening gehouden wordt met de gehele keten en met eerlijke prijzen voor 

de leverancier zijn, volgens Quirijn Bolle, de prijzen in Marqt normaal. 

Het is dankzij deze gespecialiseerde ketens, die als nichespeler succesvol aan de weg naar meer duurzaam 

voedsel zijn gaan timmeren, dat het aanbod van duurzaam voedsel ook door de reguliere supermarktketens 

opgepikt is. Voor deze laatste betekent het nog maar een klein deel in het totale assortiment, terwijl de 

gespecialiseerde ketens actief zijn in een weliswaar groeiende maar voorlopig nog klein segment binnen de 

consumentenbestedingen. 

Een derde groep van marktspelers zijn de groothandels. Zij vormen de schakel tussen de producenten, 

detailhandel en buitenhuishoudelijke markt. De meeste groothandels zijn gespecialiseerd in duurzaam 

voedsel of in biologische voeding. Sommige zijn verbonden aan een gespecialiseerde keten en fungeren als 
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inkooporganisatie voor de eigen winkelketen. Daarnaast bestaan er ook onafhankelijke groothandels die 

leveren aan reformzaken, speciaalzaken en aan de buitenhuishoudelijke markt (horeca, catering). 

4.1 Supermarkten 

AH Biologisch 

Bij de Albert Heijn is er afgelopen jaar veel veranderd. Het merk AH puur&eerlijk gaat geleidelijk weg en AH 

Biologisch komt daarvoor in de plaats. Het merk AH puur&eerlijk heeft veel kritiek over zich heen gehad. Het 

merk AH Biologisch bestaat uit bijna 500 producten, in totaal heeft Albert Heijn meer dan 1.200 biologische 

producten.  

Daarnaast opende Albert Heijn op 31 maart tot 7 april een bio pop-up store. Deze winkel stond voor het 

uitgebreide biologische assortiment dat klanten ook gewoon in iedere Albert Heijn-winkel en op ah.nl kunnen 

vinden. Het assortiment aan biologische producten is het afgelopen jaar verdubbeld. Tijdens de opening van 

de pop-up store werden 850 biowinkels symbolisch geopend. Dit om te laten zien dat klanten voor al hun 

biologische boodschappen bij iedere Albert Heijn-winkel terecht kunnen. 

Na het enorme succes van deze pop-up store is besloten een kleine biologische winkel te openen in Utrecht. 

Het AH bio-winkeltje van 30m2 ligt direct naast de vernieuwde Albert Heijn in de Twijnstraat.  

www.foodwatch.org/nl/onze-campagnes/onderwerpen/misleidende-marketing/producten/uit-de-

schappen/albert-heijn-puur-eerlijk/  

www.ah.nl/over-ah/merken/biologisch  

www.ah.nl/over-ah/pers/persberichten/bericht?id=1279382  

www.ah.nl/over-ah/pers/persberichten/bericht?id=1372848  

Jumbo Biologisch 

Jumbo heeft net zoals Albert Heijn een huismerklijn met biologische producten, Jumbo Biologisch. Deze lijn 

bestaat uit een 90-tal producten. Naast de huismerklijn heeft Jumbo een uitgebreid assortiment van 

biologische producten van andere merken. In totaal heeft Jumbo bijna 900 biologische producten in het 

assortiment. 

www.jumbo.com/producten?SearchTerm=biologisch  

Mama Nature van Aldi 

De biologische producten van de Aldi dragen een biologisch keurmerk of logo en worden uitgebracht onder 

de naam Mama Nature. Dit is Aldi’s eigen exclusieve kwaliteitsmerk voor hoogwaardige, duurzaam 

geproduceerde biologische voedingsmiddelen. De producten dragen het Europese keurmerk. 

www.aldi.nl/aldi_biologisch_11187.html  

Biotrend van Lidl 

Lidl heeft het eigen merk Biotrend voor de diverse biologische producten. Alle Biotrendproducten hebben 

het Europese keurmerk voor biologische landbouw en hebben daarnaast ook het EKO-keurmerk dat in 

Nederland wordt gebruikt. 

www.lidl.nl/nl/4645.htm  

Biologische groente- en fruittassen bij Coop 

Bij Coop kan men zich abonneren op groente- en fruittassen van BioBoer Giel. Dit is mogelijk vanuit elke 

winkel van Coop. Daarnaast liggen er ook producten in de winkels van BioBoer Giel.  

http://www.foodwatch.org/nl/onze-campagnes/onderwerpen/misleidende-marketing/producten/uit-de-schappen/albert-heijn-puur-eerlijk/
http://www.foodwatch.org/nl/onze-campagnes/onderwerpen/misleidende-marketing/producten/uit-de-schappen/albert-heijn-puur-eerlijk/
http://www.ah.nl/over-ah/merken/biologisch
http://www.ah.nl/over-ah/pers/persberichten/bericht?id=1279382
http://www.ah.nl/over-ah/pers/persberichten/bericht?id=1372848
http://www.jumbo.com/producten?SearchTerm=biologisch
http://www.aldi.nl/aldi_biologisch_11187.html
http://www.lidl.nl/nl/4645.htm


16   Duurzame voedingssector in Nederland I november 2015 

www.coop.nl/assortiment/bio-boer-giel  

  

http://www.coop.nl/assortiment/bio-boer-giel
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Deen Biologisch 

Deen heeft het eigen merk Deen Biologisch. Deen Biologisch is een assortiment met meer dan 

200 biologische artikelen (2,5% van het gehele assortiment van Deen). In het assortiment zitten onder andere 

biologische zuivel, vlees en groente & fruit. Deen heeft ook andere biologische merken in het assortiment. 

www.deen.nl/maatschappelijk-verantwoord/deen-duurzaam  

Eerlijk & Heerlijk bij Emté 

Emté heeft het assortiment van Eerlijk & Heerlijk met duurzame en biologische producten, eerlijke handel en 

streekproducten. Het Eerlijk & Heerlijk-assortiment bestaat uit ruim 3.200 artikelen. Eerlijk & Heerlijk is een 

concept van de Sligro groep (Emté valt onder de Sligro groep). 

www.emte.nl/assortiment/bewuste-keuze/eerlijk-heerlijk.htm 

www.eerlijk-heerlijk.nl  

4.2 Ketens (volledig of deels) gespecialiseerd in duurzaam voedsel, biologische 

voeding en/of natuurvoeding 

Ekoplaza  

Ekoplaza is de grootste biologische supermarktketen. Ekoplaza heeft 81 vestigingen in Nederland. 

De producten zijn 100% gecontroleerd biologisch.  

www.ekoplaza.nl  

Natuurwinkel 

Natuurwinkel is een winkelketen in natuurvoeding en onderdeel van Natudis Nederland B.V. Natuurwinkel 

heeft zoveel mogelijk streekproducten en producten geproduceerd met respect voor mens, dier en planeet. 

Natuurwinkel heeft 27 winkels. 

www.natuurwinkel.nl  

Estafette  

Estafette is een ketenorganisatie van en voor samenwerkende producenten, detail- en groothandel en 

consumenten in biologisch-dynamische en biologische voeding (waaronder chocolade). De organisatie is 

onderdeel van Estafette Odin B.V. en werkt met een omzetbegroting van circa € 25 miljoen. Daarnaast 

hebben ze een aantal biologische eetwinkels van Estafette, verspreid over het land. 

www.estafette.org  

Marqt  

Marqt is een supermarktketen met producten die gemaakt worden met respect voor de natuur, dieren en 

mensen. Deze keten heeft 15 vestigingen, en een kantoor en distributiecentrum. De meeste ketens zijn te 

vinden in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.  

www.marqt.com  

Organic  

Organic heeft een assortiment van verse en biologische producten uit Italië, Duitsland, Frankrijk, Engeland 

en Nederland. Organic is onderdeel van Organic food for you en heeft 6 vestigingen in Nederland. 

www.organicfoodforyou.nl  

http://www.deen.nl/maatschappelijk-verantwoord/deen-duurzaam
http://www.emte.nl/assortiment/bewuste-keuze/eerlijk-heerlijk.htm
http://www.eerlijk-heerlijk.nl/
http://www.ekoplaza.nl/
http://www.natuurwinkel.nl/
http://www.estafette.org/
http://www.marqt.com/
http://www.organicfoodforyou.nl/
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Landwinkel  

Landwinkel is een coöperatie van 97 samenwerkende boeren (melkveehouders, fruittelers, groentetelers) 

met een boerderijwinkel. Landwinkel heeft een breed assortiment ambachtelijke boerderij- en 

streekproducten. 

www.landwinkel.nl  

4.3 Groothandels 

Udea B.V. 
Udea is een groothandel, merkenhuis, importeur en exporteur van biologische levensmiddelen en tevens 

franchisegever van de biologische supermarktformule Ekoplaza. Udea is totaalleverancier van biologische 

levensmiddelen en heeft een breed assortiment aan non-food artikelen. 
www.udea.nl  

Natudis Nederland B.V. 

Natudis Nederland is met 6.500 producten en 300 leveranciers, naar eigen zeggen, de grootste distributeur 

van biologische en reformproducten in de Benelux. Natudis heeft een aantal eigen merken zoals Ekoland en 

LunaeTerra. De franchiseformule Natuurwinkel is eveneens onderdeel van Natudis. Een professionele 

winkelformule met winkels verspreid over heel Nederland. 

www.natudis.nl  

Estafette Odin B.V. 

De groothandel en het hoofdkantoor van Estafette bevinden zich in Geldermalsen. Een vaste groep boeren, 

telers, verwerkers en andere producenten uit binnen- en buitenland levert hier een compleet assortiment 

biodynamische en biologische producten aan. 

www.estafette.org/pagina.php?sectie=activiteiten  

BD-Totaal B.V. 

BD-Totaal is in Nederland het enige bedrijf dat volledig gespecialiseerd is in de biologische ‘out-of-home 

markt’. BD-Totaal heeft meer dan 6.000 artikelen in het assortiment. 

www.bd-totaal.nl  

De Nieuwe Band 

De Nieuwe Band is een onafhankelijke, zelfstandige en coöperatieve groothandel van biologische 

levensmiddelen. De Nieuwe Band heeft ruim 70 medewerkers en levert zo’n 3.000 producten aan winkels, 

horeca en instellingen. 

www.nieuweband.nl 

De Zaai-Ster 

De Zaai-Ster is een groothandel met een groot assortiment biologische verswaren. De Zaai-Ster levert aan 

natuurvoedingswinkels, reformzaken, speciaalzaken, restaurants, supermarkten, bedrijven en andere 

instellingen in het noorden van Nederland. 

www.zaai-ster.nl  

Vehgro V.O.F. 

VehGro is gespecialiseerd in de import, export en distributie van kwalitatief hoogwaardige natuurvoeding, 

voedingsstoffen en natuurlijke verzorgingsproducten in de Benelux, Duitsland en het V.K. VehGro levert aan 

zakenklanten en overwegend aan klanten in de groothandel, detailhandel en industriële productiebedrijven.  

http://www.landwinkel.nl/
http://www.udea.nl/
http://www.natudis.nl/
http://www.estafette.org/pagina.php?sectie=activiteiten
http://www.bd-totaal.nl/
http://www.nieuweband.nl/
http://www.zaai-ster.nl/
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www.vehgro.nl  

Terra Sana Natuurvoeding Leimuiden B.V. 

Terra Sana is distributeur, producent en merkenleverancier van biologische producten. Het assortiment 

bestaat uit ruim 900 hoogkwalitatieve bioproducten, onderverdeeld in droge kruideniersdelicatessen en 

natuurlijke cosmetica. De producten worden onder andere verkocht in Natuurwinkel, Ekoplaza en Marqt.  

www.terrasana.nl  

Koninklijke Wessanen N.V. 

Wessanen is een groothandel in vegetarische, ecologische en natuurlijke producten. Wessanen biedt 

verschillende merkproducten aan zoals Bjorg, Zonnatura, Clipper and Tartex. Wessanen levert aan 

supermarkten, kruideniers, reformwinkels en horeca in de Benelux, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Duitsland 

en Italië. 

www.wessanen.com  

B.V. Handelsonderneming E. Zann 
Sinds 1977 importeert en exporteert Zann biologische groente, fruit, zuivel en bloemen over heel de wereld. 
Zann was een van de eerste Nederlandse handelsbedrijven gespecialiseerd in biologische producten. 
www.zannorganics.com/  

Holland & Barrett B.V. 

Holland & Barrett is eigenaar van de formule De Tuinen. Sinds afgelopen mei worden de winkels van De 

Tuinen geleidelijk omgedoopt in Holland & Barrett. De Tuinen trekt anderhalf jaar uit voor de ombouw van 

de 150 betrokken winkels. De Tuinen heeft verschillende biologische producten in het assortiment. 

www.marketingtribune.nl/food-en-retail/nieuws/2015/03/keten-de-tuinen-omgedoopt-in-holland-and-

barrett/index.xml 

www.detuinen.nl/over-ons  

Marqt B.V. 

Groothandel van de supermarktketen Marqt. 

www.marqt.com  

Kroon 

Kroon is al bijna 20 jaar een biologische versgroothandel met een uitgebreid biologisch vers- en 

diepvriesassortiment van meer dan 1.000 producten. Kroon levert aan tientallen natuurvoedingswinkels in 

Nederland. 

www.kroonbiologisch.nl 

Ecoville 

Ecoville is een groothandel van biologisch groente en fruit. Ecoville heeft dagelijkse aanvoer van verse 

producten uit Europa, vooral uit Spanje en Italië. 

www.ecoville.nl  

Naturelle 

Naturelle is een groothandel van biologische producten. Naturelle levert het hele jaar een compleet 

assortiment biologische groente, fruit en paddenstoelen. 

www.natuurlijknaturelle.nl  

http://www.vehgro.nl/
http://www.terrasana.nl/
http://www.wessanen.com/
http://www.zannorganics.com/
http://www.marketingtribune.nl/food-en-retail/nieuws/2015/03/keten-de-tuinen-omgedoopt-in-holland-and-barrett/index.xml
http://www.marketingtribune.nl/food-en-retail/nieuws/2015/03/keten-de-tuinen-omgedoopt-in-holland-and-barrett/index.xml
http://www.detuinen.nl/over-ons
http://www.marqt.com/
http://www.kroonbiologisch.nl/
http://www.ecoville.nl/
http://www.natuurlijknaturelle.nl/
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Samenvatting 

De grotere aandacht voor gezonde voeding en het milieu leidde in Nederland tot toenemende belangstelling 

voor duurzame en biologische voeding. De consumentenuitgaven aan duurzaam voedsel in Nederland 

bedroegen 2,6 miljard euro in 2014. Dit was een groei van 18%. Het aandeel van de uitgave aan duurzame 

voeding in de totale consumentenuitgaven aan voedsel steeg daardoor van 6% tot 7%. 

De productgroep koffie en thee is het grootste binnen de duurzame voeding, gevolgd door de groep 

houdbare producten. Onder de diverse keurmerken voor duurzaam voedsel vertegenwoordigt het 

biologische keurmerk ruim 35% van de consumentenbestedingen aan duurzaam voedsel. 

Alle drie de afzetkanalen (de supermarkten, buitenhuishoudelijke markt en speciaalzaken) blijven groeien in 

2014. De buitenhuishoudelijke markt groeide het meest. De supermarktketens blijven aan de leiding met 

56% aandeel van de omzet van duurzame voeding. De supermarktketens spelen in toenemende mate in op 

de trend naar meer duurzaam voedsel. 

In Nederland zijn er meerdere ketens, gespecialiseerd of grotendeels gespecialiseerd in duurzaam voedsel, 

die als nichespeler de trend naar meer duurzaam voedsel aandrijven. Vaak hebben zij hun eigen 

groothandelsorganisatie. Daarnaast bestaan er groothandels gespecialiseerd in duurzaam voedsel die 

leveren aan speciaalzaken en aan de buitenhuishoudelijke markt. 
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Disclaimer 

De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat stellen 

een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste zorg verzameld 

op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de publicatie. Deze publicatie heeft 

bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke situatie. Zij kan bijgevolg nooit 

beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd advies. Flanders Investment & Trade 

(FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, 

weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor 

het gebruik of de interpretatie van de informatie in deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar 

bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders 

Investment & Trade enige verantwoordelijkheid zou kunnen teweegbrengen. 

Datum van publicatie: November 2015 
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