
Betaalbaar Biologisch bestaat 10 iaar en wil kleinschalig bliiven'Wii ziinzelf onze grootste klant'

Haarlem *{ Koop je producten met
meerdere mensen in, dan ben je
vaak goedkoper uit. Daarom zie je in
deze (crisis)tijd veel collectieven
ontstaan. Frithjof de Zwart en Mo-
nique van Onna uit Haarlem begon-
nen er tien jaar geleden al mee. Het
stel zette toen 'Betaalbaar Biolo-
giscu" op poten. Met een groep ko-
pen ze eens in de 4 dagen biologi-
sche producten in bij de groothan-
del. ,,Het begon met een paar men-
sen die we van school kenden."
De voortuin van de woning van
Frithjof en Monique in Haarlem-
Noord staat vol met dozen. In de
gang struikel je over de verse spul-
len: broden en kisten met fruit en
groenten. De leverancier is net ge-
weest. In de loop van de dag komen
de klanten hun bestellingen opha-
len. Veel producten zijn voor Frith-
jof en Moniqae zelf bestemd. ,,wij
zijn onze grootste klant."
Biologische producten zij n duurder
dan niet-biologische, maar door ze
gezamenlijk in te kopen scheelt dat
in de portemonnee. ,,Gemiddeld
moet je denken aan14procent",zegt
Frithjof. ,,Suiker en koffie zijn niet
goedkoper. Maar bij producten als
granen en pindakaas scheelt het be-
hoorlijk, als je veel afneemt."
Monique sorteert en verdeelt de
spullen, terwijl Frithjof de admini-
stratieve zaken regelt. Betaalbaar
Biologisch kost hen eens in de twee
weken een paar uur werk, waaraan
ze een kleine vergoeding overhou-
den. ,,Het levert een zakcentle op",
zegt Frithjoí die de kost verdient als
leraar houtbewerking. Het Haar-
lemse stel beschouwt Betaalbaar
Biologisch als een hobbY. Met een

Monique en Frithjof:,,Meer mensen over de streep krijgen voor biologisch eten. Dat is goed voors de aarde. "

2oo+ op het idee voor een 'consu-

mentencollectief' toen ze in Zwit-
serland meedraaiden op een boerde-
rij. Eens per maand werd het gezin
bevoorraad door een biologische
groothandel. Dat leek hen voor
thuis - Frithjof en Monique hebben
drie kinderen - ook wel wat.
Terug in Nederland vonden ze een
groothandel en vroegen ze bevrien-
de gezinnen om mee te doen. Via de
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website van het stel sluiten zich per
bestelling vijf à zes klanten aan.
,,Sinds het voorjaar nemen we een
bescheiden groei waar", zegt Frith-
jof die nog nooit reclame heeft ge-
maakt voor Betaalbaar Biologisch.
Monique: ,,We willen kleinschalig
blijven. Maar stel dat er veel aanloop
komt, dan willen we die mensen wel
graag helpen om ook zoiets als Be-
taalbaar Biologisch op te zetten. "
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idealistisch tintje, dat wel. ,,Ik vind
het belangrijk om meer mensen
over de streep te krijgen om voor
biologisch eten te kiezerf', zegt lN{{o-
nique.,,Dat is voor de aarde veel be-
ter. Al dat gebruik van kunstmest:
het levert grote oogsten op, maar het
vraagt veel van de aardel'
Door Betaalbaar Biologisch krijgen
Monique en Frithjof mensen met
heel verschillende achtergronden

over de vloer. ,,Dat is het leuke er-
aan", aldus Monique. ,,.We hebben
wel eens een klant gehad die alleen
maar fruit at. Die bestelde dan tach-
tig kilo fruit én een paar pakken wc-
papier. Meer niet. Ook hebben we
wel eens een klant gehad die dacht
dat de wereld in zorz zovvetgaan.
Die kocht enorm veel gedroogde bo-
nen en noten."
Frithjof en Moniqtie kwamen in


