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in 2009 nam origin’o de natuurvoedingswinkel 
Scarabee in mortsel over. “die winkel lag op 
een interessante locatie want dicht bij het cen-
trum van mortsel. hij had echter weinig potenti-
eel omdat hij te klein was om te groeien”, vertelt 
Stefaan vanlerberghe, algemeen directeur van 
origin’o. “daarom zijn we op zoek gegaan naar 
een groter pand. in mortsel vonden we geen ge-
schikt pand, daarom hebben we onze zoektocht 
verruimd naar de omgeving ten noorden van 
mortsel. uiteindelijk kwamen we uit bij dit pand. 
het ligt dan wel op 3 km van mortsel, het blijft 
bereikbaar voor de klanten die we daar had-
den. de meeste van onze vroegere klanten uit 
mortsel komen met de fiets, de bus of de auto. 
daarnaast trekken we nieuwe klanten aan uit de 
omliggende woonbuurten, vooral gezinnen met 
jonge kinderen. opvallend is dat heel wat van 
die nieuwe klanten voor het eerst kennis maken 
met biovoeding. het zijn dus nieuwe bioklanten. 
we merken dat aan het soort vragen die de klan-
ten stellen over het brood, de groenten, de prijs, 
de labels … ik schat die groep op 30 tot 35% van 
de mensen die hier komen winkelen.”

In welke mate mikt Origin’O Berchem op klan-
ten die met de auto komen winkelen?
Stefaan Vanlerberghe: “autoparkeerplaatsen 
zijn in de stad een dure aangelegenheid. we 
hebben die investering bewust beperkt ge-
houden. op de parking naast de winkel zijn er 
zeven plaatsen, voor de winkel drie. dat blijkt 
te volstaan. onze twee fietsenrekken worden 

daarentegen wel heel intensief gebruikt. wat ik 
niet verwacht had, is dat er zoveel mensen met 
de bakfiets komen winkelen. voor hen zullen we 
aan de gevel een lange staaf bevestigen waar-
aan ze hun bakfiets kunnen vastmaken.”

Het treinstation Antwerpen-Berchem ligt om 
de hoek, genereert dat ook trafiek naar jullie 
winkel?
“voor zover ik dat kan nagaan, is de impact van 
die stationsnabijheid voorlopig beperkt. het is 
een opportuniteit die we in de toekomst mis-
schien meer kunnen uitspelen. ik heb in elk ge-
val al van klanten gehoord dat onze gevel zicht-
baar is van op het uiteinde van het perron waar 
de treinen naar Brussel vertrekken en aanko-
men, die reclame is natuurlijk leuk meegenomen. 
ook leuk meegenomen is het feit dat de winkel 
langs de antwerpse Binnensingel ligt waar da-
gelijks 6.000 auto’s voorbijkomen. deze winkel is 
dus letterlijk een uithangbord voor onze keten. 
daarom vermelden we op de gevel naast onze 
baseline ‘genieten van nature’ ook ‘biologische 
voeding’. het is belangrijk dat toevallige passan-
ten meteen doorhebben dat origin’o gelinkt is 
aan biologische voeding.”

Trekken jullie Bio-Planet-klanten aan?
“we horen dat sommige Bio-planet-klanten lie-
ver naar hier komen met de fiets dan naar Bio-
planet wilrijk met de auto. onze ligging dich-
ter bij het centrum van antwerpen speelt dus 
in ons voordeel. toch mag je daaruit niet aflei-

den dat onze doelgroepen overlappen. origin’o 
positioneert zich anders en trekt daardoor een 
ander publiek aan. origin’o heeft de ambitie 
om biovoeding van de hoogste kwaliteit aan te 
bieden. alle voedingswaren zijn biologisch ge-
certificeerd en dragen indien mogelijk zelfs het 
demeter-label.”

Wanneer krijgt een voedingsproduct het 
Demeter-label?
“demeter is het kwaliteitskeurmerk voor biolo-
gisch-dynamische landbouw. het voornaamste 
onderscheid tussen de biodynamische land-
bouw en de biolandbouw is de holistische visie 
die aan de basis van de biodynamische land-
bouw ligt. die visie werkt door in heel wat con-
crete teeltvoorwaarden en teeltmaatregelen 
die verder gaan dan wat voor biologische teelt 
is vereist. die bijkomende voorwaarden hebben 
onder meer te maken met de natuurelementen, 
de beschikbare oppervlakte, de zaai- en oogst-
tijd, de productiehoeveelheden … onze voor-
keur voor demeter-kwaliteit uit zich onder meer 
in ons broodassortiment. Berchem verkoopt als 
eerste origin’o-winkel vijf dagen per week Bio 
pain d’or-brood. alle zaden en granen zijn af-
komstig van de biodynamische landbouw. het 
geknede brooddeeg wordt met de hand ge-
vormd. daarna krijgt het alle tijd om te rijzen en 
het wordt op een stenen ovenvloer gebakken. 
verbeteraars of andere toevoegingen komen er 
niet aan te pas.”

Origin’O lanceert nieuw winkelconcept in berchem

“Een uithangbord voor onze 
bioketen”

eind mei opende in antwerpen-Berchem een nieuwe origin’o. de veertiende winkel van de bioketen is de grootste en de 
eerste origin’o met een open keuken die ook dienst doet als eethoek. “kraakverse biovoeding van de hoogste kwaliteit aan-
bieden”, vat algemeen directeur Stefaan vanlerberghe de ambitie van de bioketen samen. hoe vertaalt die ambitie zich in 
het productaanbod? StoreCheck Magazine ging op verkenning én op gesprek.
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KORTE KETEN EN PRIjSZETTINg
Hoe garandeert Origin’O de hoogste biokwali-
teit in de groente- en fruitafdeling?
“we geven de voorkeur aan Belgische kwaliteit, 
dat is volgens ons de beste en best gecontro-
leerde. verder proberen we de keten zo kort mo-
gelijk te houden. een deel van onze groenten en 
fruit kopen we aan bij de groothandel Biofresh, 
een ander deel kopen we via lokale verdelers 
aan bij boeren in de buurt van onze origin’o-
winkels. in west-vlaanderen werken we bij-
voorbeeld samen met het regionaal project 
Biobrugsommeland. in antwerpen zijn we nog 
volop op zoek naar bioboeren die op regelma-
tige basis voldoende volume van voldoende ho-
ge kwaliteit kunnen aanleveren. voorlopig wer-
ken we voor de winkel in Berchem samen met 
oost- en west-vlaamse bioboeren maar het is 
wel degelijk onze bedoeling om ook hier samen-
werkingsverbanden met boeren uit de streek op 
te zetten.”

De prijzen van jullie biogroenten en –fruit lig-
gen opmerkelijk hoger dan die van de gangbare 
groenten op de markt en in de supermarkt. Is 
de consument bereid om die meerprijs neer te 
tellen?
“onze klanten duidelijk wel. we draaien momen-
teel 15% van onze omzet in de afdeling groen-
ten en fruit. niet voor niets is het de eerste afde-
ling waarop je botst als je de winkel binnenkomt. 
we verzorgen deze afdeling tot in de puntjes en 
bewaken streng de versheid. de prijs van onze 
groenten en fruit is trouwens competitief met die 
van de biogroenten en –fruit in de reguliere su-
permarkten. wij nemen zeker niet meer marge, 
zelfs integendeel.”

ZELFBEDIENINg EN OPEN KEUKEN
Bijna alles wordt hier in zelfbediening aange-
boden, ook het brood en de bereide gerechten. 
Vanwaar die keuze?
“de meeste mensen willen zelf hun keuze ma-
ken en snel hun boodschappen kunnen doen. 
de ervaring in onze winkel in gent leert ons dat 
brood in bediening wel eens tot lange wachtrij-
en leidt. Sommige klanten vinden dat vervelend. 
zeker ’s middags moet het snel gaan. mensen uit 
de kantoren in de buurt komen snel een broodje 
of een slaatje halen. dat is voor ons een interes-
sante groep, want velen nemen ook nog iets an-
ders mee of komen na het werk of ’s zaterdags 
terug om uitgebreider boodschappen te doen.”

Ander opvallend element: de open keuken in 
het midden van de winkel, een beproefd re-
cept?
“origin’o had al ervaring met een keuken aan de 
winkel – onder andere in gent, waar de keuken 
zich boven de winkel bevindt – maar nog niet 

met een open keuken in de winkel. vier voor-
middagen per week bereidt onze kokkin hier ter 
plaatse verse soep, quiches, salades, belegde 
broodjes … alle ingrediënten zijn biologisch en 
kraakvers. de bereidingen worden niet vacuüm 
verpakt of gesteriliseerd. ze liggen in een laag 
koelmeubel aan een van de zijdes van die keu-
ken. aan twee andere zijdes kunnen de klanten 
plaatsnemen op barkrukken en ter plaatse iets 
eten of drinken. het is een manier om beleving in 
de winkel te brengen en te tonen hoe we te werk 
gaan en welke ingrediënten we gebruiken. het 
is gedurfd om alleen biogebak en een selectie 
biokazen in bediening aan te bieden en alle an-
dere producten in zelfbediening. het is een be-
rekend risico. we zijn er ons van bewust dat we 
ons concept misschien nog zullen moeten bij-
sturen. we gebruiken het ook als een testcase 
voor onze andere winkels. wat kunnen we hier-
uit leren voor onze andere winkels? wat kunnen 
we toepassen in andere winkels en wat niet?”

Hoe ziet u de verdere expansie van Origin’O?
“in het verleden hebben we altijd bestaande 
winkels overgenomen, met uitzondering van het 
winkelpunt dat we in 2012 geopend hebben in 
het station Brussel-zuid. nu verkiezen we om de 
kennis die we verworven hebben, om te zetten in 
nieuwe winkels op plaatsen waar er behoefte is 
aan een biowinkel.”

Raakt de markt niet stilaan verzadigd? Naast de 
biospeciaalzaken en biosupermarkten hebben 
ook meer en meer reguliere supermarkten een 
bioassortiment …
“ik denk het niet. in het antwerpse zie ik niet 
veel witte vlekken meer, maar in andere regio’s 
zie ik wel nog veel mogelijkheden. het grootste 
probleem is enthousiaste en gemotiveerde men-
sen vinden die met hart en ziel een origin’o wil-
len runnen. we hebben ideeën te over, maar het 
ontbreekt ons momenteel aan mensen.”

’s morgens maakt de kokkin in de winkelkeuken o.a. het assortiment belegde broodjes klaar.

naast de ter plaatse gemaakte broodjes, slaatjes en 
quiches een selectie fijne biokazen.

OVER ORIgIN’O
•	 opgericht in 2006 door micheline de 

dapper en Frederik dossche.
•	 winkels in antwerpen-Berchem, 

Brugge, Brussel (station Brussel-
zuid), drongen, gent, leuven, overijse, 
overpelt, Sint-lambrechts-woluwe, 
roeselare, torhout, ukkel, waregem 
en watermaal-Bosvoorde. 

•	 aantal medewerkers: ± 50
>> www.origino.be

http://www.origino.be/orgn.php?page=wnkls&action=route&id=3
http://www.origino.be/orgn.php?page=wnkls&action=route&id=2
http://www.origino.be/orgn.php?page=wnkls&action=route&id=1
http://www.origino.be/orgn.php?page=wnkls&action=route&id=5
http://www.origino.be/orgn.php?page=wnkls&action=route&id=25
http://www.origino.be/orgn.php?page=wnkls&action=route&id=26
http://www.origino.be/orgn.php?page=wnkls&action=route&id=31
http://www.origino.be/orgn.php?page=wnkls&action=route&id=4
http://www.origino.be/orgn.php?page=wnkls&action=route&id=6
http://www.origino.be/orgn.php?page=wnkls&action=route&id=18
http://www.origino.be/orgn.php?page=wnkls&action=route&id=19
http://www.origino.be/orgn.php?page=wnkls&action=route&id=19
http://www.origino.be/orgn.php?page=wnkls&action=route&id=7
http://www.origino.be
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DRIE FORMULES
Hoe bent u zelf in deze sector beland?
“ik ben als het ware opgegroeid tussen de bio-
wortelen en biobroden. mijn ouders hadden een 
natuurvoedingswinkel in kortrijk. ik trouwde en 
opende zelf een biowinkel in koksijde. daarna 
volgden winkels in izegem, waregem en knokke. 
in 2009 sloot ik met mijn winkel in waregem aan 
bij origin’o. het toenmalige management van 
origino’o vroeg me in 2010 om origin’o Brugge 
opnieuw te lanceren en rendabel te maken. in 
2014 vertrouwden ze me de personeelszaken 
van de groep toe en sinds maart 2015 ben ik al-
gemeen directeur.”

Waarom is het voor biowinkeliers interessant 
om aan te sluiten bij Origin’O?
“de administratie gebeurt hoofdzakelijk cen-
traal. het personeelsbeleid en de marketing en 
communicatie worden ook centraal opgevolgd. 
een ander voordeel is dat de investeringen ge-
dragen worden door de groep. daardoor ligt er 
minder druk op de schouders van de winkelma-
nagers en kunnen ze hun ‘worklifebalance’ be-
ter in evenwicht houden, al blijft het natuurlijk 
hard werken.”

Welke formules hanteren jullie?
“vijf winkels van onze groep zijn franchisewin-
kels: de winkelmanager baat zelfstandig de zaak 
uit en betaalt een maandelijks bedrag om de 
naam origin’o te gebruiken. twee winkels zijn 
eigendom van origin’o met aan het hoofd een 
zelfstandig gerant. in die formule zijn alle kosten 
zoals de huur en de aankoop van de goederen 
voor de groep, behalve de personeelskost. de 
gerant krijgt daarvoor een bepaald percentage 
van de omzet ter beschikking. de zeven overige 
winkels, waaronder die van Berchem, baten we 
uit in eigen beheer.”

Frederika hostens

 de nieuwe winkel ligt langs de drukke antwerpse Binnensingel, een ideale locatie om te communiceren over 
waar origin’o voor staat.

de biologische groenten en fruit zijn momenteel goed voor 15% van de omzet.

OVER ORIgIN’O 
BERCHEM

•	 adres: uitbreidingsstraat 392,  
2600 antwerpen-Berchem

•	 winkelmanager: nicolas prouveur
•	 openingsuren: ma-vr 8.30-18.30 uur 

(do tot 19.30 uur), za 9-18 uur
•	 winkeloppervlakte: 425 m²
•	 aantal referenties: ± 3500
•	 aantal kassa’s: 3
•	 aantal vte’s: 4

Stefaan vanlerberghe: “met ons driemaandelijks o’magazine willen we onze klanten informeren en inspireren.”


