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Marktactueel

Stelling: ‘Huismerk puur&eerlijk van Albert 
Heijn helpt duurzaamheid een flinke stap 
verder’

a)  Eens. AH is de invloedrijkste 
supermarkt in Nederland. Alleen 
zij kunnen de doorsnee consu-
ment verleiden tot duurzaam 
boodschappen doen.

b)  Oneens. AH eigent zich duurzaam-
heid toe. In een prijzenoorlog zul-
len ook duurzame producenten onder druk worden gezet 
om tegen lagere prijzen te leveren.

c)  Biologische en fairtradeproducten hebben dit platform 
nodig om door te groeien naar een volwaardig merk.

d)  Anders, namelijk …

Producenten en volgers van duurzame producten reageren 
enthousiast. Stichting Max Havelaar kiest voor c. Ze vinden het 
fantastisch dat Albert Heijn met het nieuwe eigen merk laat 
zien dat fairtrade inkopen ook op grote schaal mogelijk is. Ook 
Fairfood International verwelkomt de huislijn van AH. De kri-
tische consumentenorganisatie vindt het een stap in de goede 
richting, maar ze pleit ervoor dat Albert Heijn zich blijft inzet-
ten om het totale aantal duurzame producten in haar schap-
pen verder uit te breiden. 
Ook Peter Jens, directeur van Biologica, is positief. “Ze helpen 
vooral de duurzaamheidsdialoog een eind op weg. Immers, 
er zijn veel verschillende duurzaamheidsinitiatieven met hun 
eigen interpretaties en (wille-)keurmerken. AH puur&eerlijk 
ordent voor haar klanten deze wildgroei. Het zou best kunnen 
dat door deze AH actie de duurzaamheidspartijen geduwd 
worden naar het bepalen van ondubbelzinnige breedgedragen 
duurzaamheidsindicatoren met een enkel logo waarmee we 
de komende tien jaar voor een pragmatische verduurzaming 
kunnen zorgen.”

Criticasters zijn er ook. 
Emily Rodijk, QA manager bij Sushi Ran B.V. kiest voor b. “AH 
zet leveranciers altijd onder druk om de prijzen te verlagen. 
Het duurzaam produceren is eigenlijk een extra eis die ze 
boven op het totaal pakketje leggen. En het moet zo goed-
koop mogelijk en dat werkt door naar de producent die duur-
zaam probeert te produceren.”
Dick Veerman, initiatiefnemer van de kritische website Food-
log.nl is helemaal niet te spreken over het AH-huismerk. “Mijn 
oppervlakkige antwoord zou b zijn. Mijn genuanceerdere 
klinkt harder. Zelfs zonder prijzenoorlog zal Albert Heijn niet 
verder gaan dan nodig is om in de ogen van het publiek een 
brave burgerwinkel te zijn bij wie je met goed fatsoen je bood-
schappen kunt doen. Albert Heijn heeft onder meer Jumbo, 
Plus, de Keurslagers en de biologische winkels de kooltjes uit 
het vuur laten halen en zorgt er nu voor dat de markt voor 
duurzaam weliswaar groter, maar niet beter wordt. Nederlands 
kruidenierswarengrootmacht zal erin slagen de ontwikkeling 
van duurzaam te bevriezen.”
Veerman denkt dat de juichers zich vergissen. “AH is niet van 
plan om duurzaamheid in de fase te brengen waarin expo-
nentiële effecten worden bereikt door de hogere orde sys-
teemverbeteringen die noodzakelijk zijn. Die zullen namelijk 
de verworven concurrentiepositie van het bedrijf in gevaar 
brengen. ”
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AH mikt op verantwoord  
met nieuw huismerk
Albert Heijn (AH) introduceerde 2� mei het nieuwe eigen merk, 
AH puur&eerlijk. Het merk zal bestaande merken als AH biolo-
gisch vervangen en dient als koepel voor alle verantwoorde pro-
ducten van AH. Onder de paraplu van AH puur&eerlijk vallen: AH 
puur&eerlijk biologisch, fairtrade, duurzame vangst, scharrelvlees, 
ecologisch. AH verwacht met het nieuwe huismerk de consumptie 
van verantwoorde producten in Nederland te stimuleren. In één 
oogopslag is te zien welke producten een verantwoorde keuze zijn.
Het assortiment bevat de bestaande biologische en fairtradepro-
ducten. In de loop van het jaar worden nieuwe producten toege-
voegd als ecologische was- en reinigingsmiddelen, scharrelvlees, 
fairtrade trosrozen, biologische babyvoeding, pizza, wijn en chips. 
AH verwacht dat het assortiment eind 2009 uit 340 producten 
bestaat.
Stichting Max Havelaar is verheugd over de introductie van AH 
puur&eerlijk. Coen de Ruiter, directeur van Stichting Max Havelaar: 
“Zo’n breed aanbod van fairtrade producten zal zorgen voor een 
enorme toename in volume van diverse producten en grondstof-
fen. (…) En deze stap is een duidelijk antwoord op de toenemende 
vraag van een grote groep consumenten naar producten die bijdra-
gen aan een betere toekomst.”
• www.ah.nl

55-plusomzet
De omzet van supermarkten 
blijft maar groeien. Met dank 
aan de groeiende groep 55-
plussers en meer aandacht voor 
aanbiedingen. De omzet in de 
supermarkten kwam in mei 
2009 uit op ¤2,5� miljard, ruim 
7% hoger dan in de dezelfde 
periode vorig jaar. In de eer-
ste vijf maanden van dit jaar 
bedroegen de verkopen ¤13,1 
miljard, een groei van 4,�%, zo 
blijkt uit cijfers van onderzoeks-
bureau GfK. De positieve resul-
taten in de retail zorgen ervoor 
dat de groeiprognose van 2,5% 
waarschijnlijk 1% hoger uitvalt, 
zo meldt GfK. 
• www.gfk.nl

Potje vet
Het potje met vet wordt in deze 
tijden van overgewicht steeds 
minder vaak op de tafel gezet, 
moet Aviko gedacht hebben. De 
aardappelfabrikant gaat daarom 
op zoek naar een vervanger 
van het alom bekende lied. De 
hoofdsponsor van de Avondvier-
daagse schrijft een scholenwed-
strijd uit voor de opvolger van 
het potje met vet. De Avondvier-
daagse startte 8 juni. Duizenden 
kinderen lopen in een week vier 
avonden lang een wandeltocht. 
In totaal doen 250.000 deelne-
mers mee aan het evenement in 
270 verschillende plaatsen.
• www.avond4daagse.nl

“In het huidige model 
gaat het om geld. Er 
wordt niet nagedacht 
over ethiek. Dat nieuwe 
denken is nog nooit 
geprobeerd.”
Quirijn Bolle, Marqt, in: 
Trouw, 2 juni.

Ethisch denken


