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VEGHEL - Ekoplaza 
volledig plasticvrij. Het is 
één van de nieuwe  
ambities van de super-
marktketen. ‘Hiermee 
maken we een duidelijk 
statement.’
Door Herman te Pas

Een datum kan Steven IJzer-
man nog niet noemen, maar 
volgens de kwaliteitsmana-
ger van de biologische for-

mule is de lange termijnsvisie duide-
lijk. Ekoplaza wil op den duur geen 
plastic meer gebruiken. ‘Een jaar  
geleden was de gedachte: wat zou 
het toch mooi zijn als we een plastic-
vrije verpakking zouden hebben voor 
het vlees. Die hebben we inmiddels. 
Wat we gelukkig zien is dat er een 
flinke groei zit in de technische  
mogelijkheden.’ Volgens IJzerman is 
er echter nog een wereld te winnen. 
‘Bij melkpakken is het technisch nog 
niet mogelijk het plastic er uit te fil-
teren. Denk ook aan het krimpfolie 
om de kaas, dat is tevens een uitda-
ging. En de petflessen natuurlijk.’ 

Volgens IJzerman gaat de formule 
in 2018 de plasticvrije boodschap ook 
duidelijker overbrengen aan de leve-
ranciers. ‘Onze ambitie is om in 2018 
het grootste gedeelte van onze huis-
merken te ontdoen van plastic. Rond 
60 procent van de huismerken zit  
inmiddels geen plastic meer. We wil-
len daarnaast leveranciers van 
A-merken duidelijk maken dat ze bij 
ons hoger in de pikorde komen als ze 
met ons meegaan in die gedachte.’ 
Ekoplaza is op dat punt volgens IJzer-
man uniek in de branche. ‘De concur-
rentie kijkt wel naar dit onderwerp, 
maar durft geen echte stappen te zet-
ten. Wij concurreren liever op duur-
zaamheid dan op prijs. Aan leveran-
ciers maken we dan ook duidelijk dat 

Ekoplaza wil op den duur bij alle afdelingen, zoals hier de agf, helemaal geen plastic meer zien.           Foto: Koos Groenewold

wij zeker niet de partij zijn die een 
bodemprijs vraagt. In ruil daarvoor 
vragen we ze echter wel stappen te 
zetten die wij voor ogen hebben.’ 

IJzerman kan op dit moment niet 
zeggen hoeveel kilo plastic de formu-
le uiteindelijk gaat besparen. ‘Daar 
heb ik geen actuele cijfers van. Ik weet 
wel dat we met dit proces al een jaar 
of drie, vier bezig zijn. Als je kijkt naar 
wat we tot nu toe hebben bespaard, 
die hoeveelheid zou je over de stad 
Groningen heen kunnen trekken.’ 

Het alternatief van het plastic is 
volgens IJzerman composteerbare  
folie. ‘Gemaakt op basis van cellulo-
se, verpakkingen die bij het gft-afval 

kunnen en composteren in 12 weken.’ 
De grootste kosten in de switch zijn 
volgens de kwaliteitsmanager inmid-
dels al gemaakt. ‘De eerste stappen 
in deze ontwikkeling kosten het 
meeste geld. Wat we nu zien is dat de 
afstand tussen kosten en baten 
steeds kleiner wordt, omdat steeds 
meer leveranciers meedoen, de volu-
mes groeien en de keten efficiënter 
wordt. Drie, vier jaar geleden was er 
nog echt sprake van een drempel, 
omdat de kosten van het maken van 
een dergelijke verpakking niet opwo-
gen tegen de prijs van het product. 
De verpakking was in sommige  
gevallen nog duurder dan het pro-

Hoeveelheid 
plastic die we 
hebben 
bespaard, kun je 
over stad 
Groningen heen 
trekken 

Ekoplaza gaat voor totale exit plastic
Biologische supermarktketen sleutelt aan composteerbare folie als verpakking

duct, maar die tijden zijn inmiddels 
voorbij.’ Ekoplaza verkondigt volgens 
IJzerman de anti-plasticboodschap al 
jaren. ‘Wie kent de verhalen over de 
plastic soup niet? Het draagvlak om 
aan dit probleem iets te doen wordt 
weliswaar steeds groter, maar dat 
gaat wat ons betreft nog te veel om 
langetermijnvisies. Wij durven wel 
concrete stappen te zetten. Ik wil dan 
ook graag een oproep doen aan  
bedrijven om met nieuwe revolutio-
naire oplossingen bij ons aan te klop-
pen. Hebben ze een oplossing, dan 
horen we dat graag.’ 

Voedselverspilling
Naast het plastic-offensief heeft Eko- 
plaza dit jaar ook andere duurzame 
doelen geformuleerd, zoals het tegen-
gaan van voedselverspilling. De bio-
logische supermarktketen is een  
samenwerking aangegaan met groot-
handel Eosta en zijn telers. De oogst 
wordt door Eosta vaak volledig afge-
nomen, om deze vervolgens in de 
markt te brengen. Bij een goede oogst 
heeft de groothandel echter meer aan-
bod dan de markt zelf heeft ingepland 
en blijft er veel over. De overgebleven 
producten worden nu door Ekoplaza 
afgenomen en aangeboden voor een 
lage prijs. IJzerman: ‘Het gaat om  
onverpakte agf die nog prima is, maar 
waar een kleurtje op kan zitten. Alle 
partijen in de keten hebben hier pro-
fijt van. De reden achter het initiatief 
is het redden van producten, niet om 
er rijk van te worden.’ 

Daarnaast heeft de formule sinds 
begin deze maand een volledig BPA-
vrij assortiment. BPA is een chemi-
sche stof die wordt gebruikt in ver-
pakkingsmateriaal van voedsel, om 
het plastic meer elastisch te maken. 
Verschillende onderzoeken brengen 
BPA in verband met hormoonversto-
ring en schade aan ogen, huid of 
luchtwegen. ‘Door de keuze om  
samen te werken met leveranciers 
die net als Ekoplaza biologisch wer-
ken, was de bereidheid tot ontwikke-
ling hoog’, zegt IJzerman. 

‘Muizen kosten AH miljoen’ 
opening tussen de 10 en 15 procent 
van de verloren omzet zal terugvloei-
en.’ 

De AH XL in Eindhoven is met een 
vvo van 4150 m2 een flink stuk gro-
ter. De tijdelijke sluiting van het fili-
aal was echter van kortere duur. De 
supermarkt werd op een zondagoch-
tend ontruimd door een brand en 
kon de daaropvolgende woensdag-
ochtend weer open. Hemmes: ‘Stel 
de gemiddelde weekomzet bedraagt 
€750.000. Dan schat ik het totale 
brutoverlies in op €233.000. Het kan 
zijn dat een deel van dit verlies van-
af de woensdag weer goed gemaakt 
wordt. Ik vermoed dat 30 procent 
van het verlies terugkomt bij AH.’ 

De muizenplaag bij de AH XL in 
Amsterdam Osdorp trok van alle tij-
delijke sluitingen de meeste aan-
dacht van de media. De winkel werd 
op maandag 29 januari ontruimd en 
kon de deuren pas weer openen op 
zaterdag 3 februari. ‘Op maandag is 
de winkel nog een halve dag open  
geweest. Ik denk dat ze hier 64 pro-
cent van de gemiddelde weekomzet 
zijn misgelopen. Stel die weekomzet 
is €550.000, dan is Albert Heijn daar 
€352.000 kwijtgeraakt.’ 

Bij het tweede filiaal schat Hem-
mes het verlies op zo’n drie ton. 

Door Herman te Pas

ZAANDAM - De totale omzet die  
Albert Heijn de afgelopen tijd heeft 
verloren door noodgedwongen  
tijdelijke winkelsluitingen bedraagt 
iets meer dan €1 miljoen. 

Die schatting heeft retailexpert Erik 
Hemmes deze week gemaakt in  
opdracht van Distrifood. Albert Heijn 
moest onlangs meerdere dagen de 
deuren sluiten van XL-vestigingen in 
Amsterdam en Eindhoven, een twee-
de filiaal in de hoofdstad en een win-
kel in Amstelveen. Oorzaken van het 
malheur waren een brand in een 
oven, muizenplagen en een ram-
kraak. ‘Ik schat in dat AH per week 
gemiddeld €251 miljoen omzet 
draait. Ze verliezen dan afgerond  
0,5 procent van de brutoweekomzet. 
Netto zal dat ruim 0,4 procent zijn’, 
stelt de retailexpert. 

Voor het filiaal in Amstelveen  
rekent Hemmes op een brutoverlies 
van €430.000. De winkel is met een 
oppervlakte van 1350 m2 zeker niet 
het filiaal met de grootste oppervlak-
te, maar door de ramkraak in de 
nacht van dinsdag 30 januari op 
woensdag 31 januari is de vestiging 

dusdanig beschadigd dat de deuren 
tot en met gisteren gesloten moesten 
blijven. ‘Stel de winkel heeft een  
gemiddelde weekomzet van 
€300.000. Dan betekent een sluiting 
van 10 dagen een verlies van 
€430.000. Ik vermoed dat na de her-

Erik Hemmes           Foto: Studio Kastermans

De actiestraat middenin de winkel zou voor budgetklanten niet de juiste plek zijn.           Foto: Distrifood

Prijsgevoel varieert 

GRONINGEN - Het moment waarop 
een klant in de super een aanbieding 
onder ogen krijgt, beïnvloedt de kans 
dat hij erop ingaat, concludeert Koert 
van Ittersum, hoogleraar marketing 
en consumentenwelzijn aan de Rijks-
universiteit Groningen. 

‘Voor reguliere supermarktklanten 
is de prijsgevoeligheid het laagst aan 
het begin en aan het einde van het 
boodschappen doen, en het hoogst 
in het midden van de zogenoemde 

shopping trip’, aldus de hoogleraar. 
Voor budgetklanten, dat zijn con-

sumenten die met een strikt en  
beperkt budget winkelen, varieert 
het anders, constateert Van Ittersum. 
‘Mensen met lage inkomens zijn bij-
voorbeeld juist prijsgevoelig aan het 
begin en het einde van de shopping 
trip. Dat komt omdat in die midden-
periode nog een groot deel van hun 
budget over is en zij zich op dat  
moment nog rijk voelen.’
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