
vmt | 8 mei 2012 | nr 9/1010

Economie & Bedrijven

De door Wessanen in 2009 ingezette koers gericht op de Europese markt voor 
biologische voedingsmiddelen lijkt afgaand op de cijfers – ruim €17 miljoen 
nettoverlies in 2011 en lagere omzet in dat jaar – nog weinig effect te sorteren. Toch 
houdt het concern vast aan de ingeslagen weg, want de onderliggende tendensen 
zijn positief. Zo timmert dochter Wessanen Benelux hard aan de weg met merk 
Zonnatura en winkelformule Gooody Fooods belooft een succes te worden.

Wessanen Benelux wil bio 
naar de massa brengen
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Jeremy Deacon, 
interim-directeur (l) 
en marketingdirec-
teur Annelies ten 
Wolde van Wessa-
nen Benelux zijn 
overtuigd van het 
succes dat de 
Europese markt 
voor biologische 
voedingsmiddelen 
de onderneming zal 
opleveren.

Met rode deuren en raamkozijnen onderscheidt het gebouw van 
Wessanen Benelux zich duidelijk van de andere gebouwen op 
het grauwe industrieterrein in Harderwijk. Het groen gekleurde 
distributiecentrum achter de kantoren en het struikgewas rond-
om het gebouw lijken het biologisch imago van Wessanen 
Benelux te versterken. Door de kruidengeur die de neusgaten 
vult en het water dat langzaam van een marmeren kunstobject 
stroomt, wordt bij binnenkomst die biologische en ‘natuurlijke’ 
indruk verder versterkt. En zo wil de honderd procent dochter-
onderneming van Royal Wessanen ook gezien worden: als dé 
speler op het gebied van biologische voedingsmiddelen die 
passie heeft voor zijn producten.
Veel van die biologische voedingsmiddelen, droogwaren, 

liggen op metershoge stellages in het grote magazijn dat is 
samengetrokken met het kantoorgedeelte. Alle 8.000 produc-
ten van 350 leveranciers vinden elke dag hun weg naar super-
markten, natuurvoedingswinkels in Nederland en België, 
drogisterijen en out-of-home-locaties. De biologische 
verswaren komen van Kroon uit Nieuwegein, een bedrijf 
dat Wessanen in het voorjaar van 2010 overnam. 

Duurzaam en biologisch
Biologisch betekent niet altijd duurzaam. Uit onderzoek van 
Wageningen Universiteit blijkt dat de opbrengst uit biologisch 
geteelde gewassen gemiddeld 20% lager ligt dan in de gangba-
re landbouw. Voor een gelijke oogst is dus meer land nodig, 
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niet echt duurzaam. “Ik betwist dit. In biologische landbouw 
gebruiken we geen bestrijdingsmiddelen en het is beter voor de 
biodiversiteit. Er zitten voordelen aan biologisch en het levert 
een bijdrage aan duurzaamheid”, reageert interim-directeur 
van Wessanen Benelux Jeremy Deacon fel. 
Wetenschappers zijn het misschien niet altijd met elkaar eens 
in welke mate biologisch een bijdrage levert aan duurzaamheid, 
maar voor Deacon staat vast dat biologische landbouw duurza-
mer en diervriendelijker is dan gangbare landbouw. De geboren 
Brit werkt zo’n anderhalf jaar bij Wessanen Benelux en maakt 
per 10 juni plaats voor zijn opvolger Petra van der Linden. Wes-
sanen Benelux is overtuigd van het succes dat de Europese 
markt voor biologische voedingsmiddelen de onderneming zal 
opleveren.  
Puur kijkend naar de cijfers, lijkt Wessanens strategie nog niet 
echt vruchten af te werpen. Afgelopen jaar bedroeg de omzet 
€706 miljoen, in 2010 €712 miljoen en in 2009 €702,5 miljoen. 
En de afgelopen twee jaar leed het concern een nettoverlies van 
ruim €17 miljoen (2011) en €6,1 miljoen in 2010. “De cijfers 
geven een vertekend beeld. Dat heeft te maken met afschrijvin-
gen. De onderliggende tendensen zijn positief”, zegt Deacon. 
Nadere bestudering van resultaten geven de interim-manager 
gelijk. Zo nam de omzet van Wessanen Europe in de super-
marktmerken toe van €233,1 miljoen in 2010 naar €243,9 mil-
joen. Het beter in de markt zetten van ‘sterk merk’ Zonnatura 
via radio, televisie en sociale media lijkt effect te hebben. 

Europese markt biologische voeding
De markt voor biologische voeding blijft groeien, vorig jaar met 
6%. Recessie of niet, constateert Deacon. Op jaarbasis groeiden 
de consumentenbestedingen aan biologische voeding met bij-
na 30% in de supermarkt en in natuurwinkels bedroeg dit per-
centage tussen de 5 en 10%. Steeds meer supermarktklanten 
kiezen voor biologisch. Zo wordt dit steeds meer mainstream, 
aldus Deacon. “Dit komt omdat mensen door de crisis anders 
over de samenleving zijn gaan denken. Ze worden zich bewuster 
dat er iets moet veranderen in de wereld.” 
Consumenten vinden deze producten lekker en kunnen het met 
een gerust hart aan hun kinderen geven, signaleert Deacon. In 
bio zitten bijvoorbeeld geen bestrijdingsmiddelen en wordt 
geen kunstmest gebruikt. Biologische producten zijn steeds 

breder beschikbaar, niet alleen in de natuurwinkel, maar ook 
volop in de supermarkt. Tussen de twee bestaat een groot sym-
biotisch effect, vindt Deacon. “Consumenten ontdekken een 
product in de supermarkt en gaan dan uit nieuwsgierigheid in 
de natuurwinkel kijken.” In alle segmenten boekt biologisch 
groei. Deacon somt op: supermarkten hebben een index van 
130 (30% groei, red.), natuurvoedingswinkels van 104 en in Wes-
sanens formule Natuurwinkel en Gooody Fooods ligt de index 

nog hoger. Bij Gooody Fooods soms zelf boven de 130. 
De nieuwe formule met vijf vestigingen richt zich op een breed 
publiek. De biologische speciaalzaken hebben een trendy en 
frisse uitstraling en in sommige gevallen, zoals in Apeldoorn, zit 
er een horecagedeelte bij. “We blijven het concept uitbouwen 
en doorontwikkelen”, zegt Deacon. “Naar verwachting zullen 
dit jaar meer nieuwe vestigingen volgen waarbij onze ambitie 
uiteindelijk nationale dekking (75 winkels) is.”

Ekoland
Met de merken die uitsluitend in de Health Food Stores (HFS) 
verkrijgbaar zijn, heeft Wessanen Benelux grote plannen. De 
boodschap van biologische merken in het natuurvoedingskanaal 
moet breder worden verteld. “Uit onderzoek in de natuurwinkels 
blijkt dat klanten daar ook in zijn voor promotie”, zegt marke-
tingdirecteur Annelies ten Wolde. In het natuurvoedingskanaal is 
Ekoland een groot merk met een breed portfolio (zo’n 250 pro-
ducten) van sappen, siropen, jams tot muesli. Met een herkenba-
re verpakking en acties wil Wessanen het merk in de spotlights 
zetten. Zo kunnen klanten in april sparen voor magneetbeestjes 
en vinden er diverse promotieacties plaats op de winkelvloer. 
Normaal gesproken zijn dit meer supermarktacties. “Het is een 
nieuwe stap voor natuurvoedingswinkels om actief marketing 
toe te passen”, geeft Ten Wolde toe. Waarbij gezocht wordt 
naar mogelijkheden die passen bij de natuurvoedingsconsu-
ment. Het HFS kanaal is echter niet te vergelijken met het  
grocery kanaal, net als dat consumenten in beide kanalen niet 
gelijk zijn. “De acties zijn goed voor de franchisers en voor het 

Wessanen Benelux wil bio 
naar de massa brengen

‘Biologische landbouw is duurzamer 
en diervriendelijker’

Twee jaar geleden is Wessanen begonnen met alle producten van 
Zonnatura om te zetten naar biologisch, zoals deze biologische  
theelijn.

Wessanen Benelux is een 100% dochter van Royal Wessa-
nen en zetelt in Harderwijk. Onder de paraplu van het 
bedrijf vallen Natudis, Hagor, De Rit NaturFeinkost, Food-
prints en Kroon Biologische Verswaren. Natudis is een 
totaalleverancier van biologische en reformproducten in de 
Benelux. Kroon levert de verse biologische producten, ter-
wijl De Rit Naturfeinkost de Duitse natuurvoedingsmarkt 
bedient. Hagor voorziet natuurvoedingswinkels in België 
en Luxemburg van natuurlijke en biologische voedingspro-
ducten. Foodprints bedient Nederlandse supermarkten, 
drogisterijen en out of home-locaties van deze producten. 
Verder bezit Wessanen Benelux nog de winkelformules: 
Natuurwinkel en Gooody Fooods. Bekende merken die de 
dochteronderneming van Wessanen voert, zijn: Zonnatura, 
Ekoland, Whole Earth, Biorganic en Merza. Bij Wessanen 
werken 2.200 mensen, bij Wessanen Benelux zo’n 180.

Wessanen Benelux
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diensten uitgebreid.” De inkoop van de ingrediënten gebeurt 
centraal voor heel Europa; niet alleen om de effectiviteit maar 
ook om grip te houden op de kwaliteit. 

Bioschap
De omschakeling van reguliere naar biologische producten is 
een proces van twee jaar om zo de juiste leveranciers te vinden 
en de kwaliteit te borgen. Factoren om rekening mee te houden 
zijn de andere productiemethodes van biologische landbouw 
en de grote kwaliteitsbandbreedte. “Die moet beperkt zijn om 
er sensorisch op vooruitgaan in plaats van achteruit”, schetst 
Deacon. 
Consumenten en supermarkten lijken de inspanningen van 
Wessanen Benelux te waarderen. Vorig jaar begon het concern 
met het biologische schap in de supermarkt. Medio 2012 is het 
aantal winkels met dit schap gegroeid tot boven de 150. Samen 
met de supermarkt promoot het bedrijf de biologische produc-
ten zodat klanten weten dat ze er zijn, aldus Deacon. Het bio-
schap is een vooruitgang voor supermarkt en consument: de 
eerste krijgt alle producten betrouwbaar en in één keer uitgele-
verd, terwijl de consument niet meer hoeft te zoeken naar de 
biologische producten. Huismerken zetten zelf ook steeds meer 
in op biologische producten of productlijnen. En multinationals 
presenteren met enige regelmaat biologische varianten.  
“Maar wij richten ons alléén op biologisch en op niets anders”, 
antwoordt Deacon. De Nederlandse marktleider in biologische 
voeding ziet voor zichzelf een rol weggelegd om het marktaan-
deel biologisch in Nederland nog verder aan te jagen. “In Dene-
marken is het aandeel biologisch 7,2% en in Nederland 2,2%. 
Er is dus nog een lange weg te gaan.”

merk, want ze genereren meer verkopen.” De komende jaren 
staan meer grote acties gepland met de merken uit de Health 
Food Stores. “Weg van de push- en naar een pull-strategie”, 
verduidelijk interim-directeur Deacon. Deze zomer komt er een 
grote actie met de diksappen van Ekoland. Hoe die er precies 
uit zal zien, wil hij niet zeggen. “We moeten voorzichtig zijn met 
imitatie, want een groeimarkt trekt altijd concurrenten.”

Zonnatura
Niet alleen in het natuurvoedingskanaal brengt Wessanen 
Benelux zijn merken voor het voetlicht, ook in het supermarkt-
kanaal. Vorig jaar startten de zogeheten Innovation Boards om 
minder, maar vooral grotere en betere innovaties te lanceren. 
Zonnatura introduceerde in het laatste kwartaal van 2011 een 
lijn biologische theeën met een vernieuwde verpakking. Dit 
gebeurde met een multimediacampagne, sampling en proeve-
rijen in winkels. De campagne lijkt te werken, afgelopen jaar 
groeide de omzet van Zonnatura iets. “We hebben een vaste 
gebruikersgroep en als mensen de thee proeven willen ze het 
product blijven gebruiken”, zegt Ten Wolde. 
Zo’n twee jaar geleden begon Wessanen alle producten van 
Zonnatura om te zetten naar biologisch. Deze missie is nog niet 
volbracht: de Kikkerproducten en het knijpfruit moeten nog 
om. “Het is waanzinnig lastig om het goed te doen. Die obses-
sie met kwaliteit viel me op toen ik anderhalf jaar geleden 
begon”, herinnert Deacon zich. Wessanen dubbelcheckt of al 
zijn producten wel echt biologisch zijn, ondanks dat ze ook 
altijd gecertificeerd zijn met het Europese biologische keur-
merk. “We verkopen immers vertrouwen en doen geen conces-
sies aan kwaliteit”, stelt Deacon. 
Wessanen Benelux heeft geen eigen fabrieken. 85% van alle 
producten van geheel Wessanen worden extern geproduceerd. 
Bij Wessanen Benelux zijn negen kwaliteitsmedewerkers in 
dienst die onder andere de controles coördineren en audits uit-
voeren bij leveranciers. “Desondanks hebben we wel eens een 
partij thee binnen gehad waar pesticiden inzaten. Die is vanzelf-
sprekend niet verpakt”, zegt Ten Wolde. Deacon: “We ontdek-
ken alles. Ook in andere EU-landen hebben we de kwaliteits- Maurice de Jong

Wessanen ziet voor zichzelf een rol weggelegd om het marktaandeel  
biologisch in Nederland nog verder aan te jagen.

1765:  Adriaan Wessanen begon vlakbij de rivier de 
Zaan (Zaanstad) te handelen in mosterd,  
kanarie- en andere zaden.

1910:  Wessanen introduceert de eerste consumen-
tenproducten zoals havermout en cacao.

1913:  Wessanen ontvangt de titel ‘royal’.
1959:  Naar de Amsterdamse beurs.
1988:  Oprichting merk Bjorg.
Jaren 90: Oprichting van de keten ‘Natuurwinkel’ In 

Nederland.
1993:  Fusie met Bols, in 1998 volgt de afsplitsing.
2000/01: Aankoop Distriborg, Zonnatura, Natudis en 

Tartex.
2009:  Strategische heroriëntatie met de focus op  

de Europese markt voor biologische voeding.
2009-2011: Diverse desinvesteringen om de focus te  

verhogen.
2009:  Start Gooody Fooods pilot store. 
2011:  Vorming van innovation Boards en Category 

Brand Teams.
2012:  Wessanen neemt Britse Clipper Teas over.
2015:        Wessanen viert het 250-jarig bestaan.

Geschiedenis Wessanen 
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