
De doe-het-zelf-retailketen lntergamma in Baarn voert sinds enige 

jaren een actief milieubeleid. Duurzaamheid betekent voor 

lntergamma het opbouwen van een duurzame relatie met de klant 

door, naast uiteraard het leveren van kwaliteit, het tonen van 

maatschappelijke verantwoordelijkheid. lntergamma doet dit dan 

oak door het verkopen van duurzaam geproduceerde producten 

en het voorlichten van de consumenten. Volgens Eric-Jan 

Schipper, Hoofd Consumentenzaken, is echter het slagen van 

duurzame producten afhankelijk van wat de markt toelaat. 

M 
Jrktlcider lntergillllmil, 

met cen marktaJndecl 

viln 30'){, in de doe-het

zclf-wcreld in Neder

land, hcdt op dat gchied, volgens cen 

vcrtcgcnwoordigcr van Vcreniging 

i\lilieudcknsie zelfs een voortrckkers

rol. Zo heeft lntergJmmJ in 1993 een 

intentieverklaring ondcrtckcnd met 

NOVI!l en hct Wcreld Natuurtonds, 

wailrin bet bclootde zo sncl mogclijk 

over te gailn op de verkoop Viln duur

Zilillll geproducecrd tropisch bout 

I )czcltdc vcrtcgcnwoordiger van 

1\ldieuddemic vcrklaardc daarbij dot 

de weg nJJr de ondcrtckcning van de 

intcntieverkbring eigenliJk zonder pro

hlcmcn vcrlicp en binne11 enkele maan

dcn wa~ atgcrond 

Volgcm Schipper moet de milrkt uit

gilngspunt zijn voor de vcrkoop van 

mi I icuvriendel i 1kc producten. 
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Misschicn duurt hct dan allemaJI wat 

Ianger, maar het uiteindclijke duel: 

duurzame ontwikkcling zal dan zeker 

bcreikt worden. lntergamma is ooit he

gonnen met bet verkopcn van nJtuur

verf, begclcid door cen goedc vcrkoop

campagne. MaJr het bleek ill gauw dJt 

de consumcnt nog niet bereid was over 

te gaan tot aankoop van dit product. 

Eric-Jan Schipper ervaart in zijn werk 

dan ook totaal gcen tegenstclling tus

scn economic en milieu, integcndccl: 

hct JJmluitcn bij de mJrkt is voor

waJrde voor succcwolle duurzilme ont

wikkeling 

Betere voorlichting nodig 
De komst van de paarse regcring heeft 

gcen gevolgcn gehad voor het 'duur

zaamheidsstreven' van lntcrgammJ 

Schipper zict voor de tockomstigc rc

gcring wei ccn taak \Vcggclegd: op dit 

moment is de consumcnt zich nauwc-
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Eric-]il11 Schipper, 1-ioofd Col1stmlelllf11Zilken h1tergmnmil 

lijh hewust van de effecten van zijn 

handelcn or het milieu. De consument 

kan koren wat hi) wil, zonder te weten 

wat hij daar mee aanricht. De 

Nederlandse regering zou de consu

ment daar beter over moeten voorlich

ten. Daarnaa-.t i-. Schirrer van mening, 

dat bedrijven en organi-.aties sneller he

reid zijn over te gaan tot duurzame ont

wikkeling wanneer de Nedcrlandse re

geri ng duidel ijkc en concrete 

doelstellingcn zou stellen. 

lntergamma beweegt zich op het inter

nationale vlak aileen naar Belgic, en 

hecft daardoor nauwelijks ervaringen 

met de Europese rolitiek Schiprcr zou 

echter wei willen zicn dat de 

VerrakkingsrichtliJTl uit Bru"cl overal 

op dezeltdc wijze zou worden uitge

voerd. 

Op de vraag ot cr nog toekomst is voor 

cen duurzaam 'Nederland doe-het-zelt

ketenland' antwoordt Schirpcr ovcr

tuigd: 'Volgens mij is de duurzame ont

wikkeling de enigc toekomst~' 
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