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Tot en met FoodPersonality oktober hadden we 
in deze vaste rubriek met beelden en commen-
taar van Erik Hemmes van Erik Hemmes\Retail 
Advies een reeks impressies van Duitse Edeka’s en 
Rewes, van nu eens vrij onbekende, dan weer heel 
bekende supermarktondernemers uit dat land. 
Met ingang van deze editie starten we een nieuwe 
reeks, en ditmaal is Erik Hemmes weer eens naar 

de andere kant van de aardbol gegaan, naar het 
zuidwesten van Canada en het noordwesten van 
de VS.
Dat is niet de eerste keer. Jaren terug al kwam hij 
met beelden van formules uit vooral Vancouver, 
de stad aan de westkust van Canada, die meteen 
vrij dicht bij de grens met de VS ligt. Daar is hij 
nu weer naartoe geweest, maar hij heeft ook 

Seattle bezocht, de hoofdstad van de staat 
Washington.
En deze reeks beginnen we ook met Seattle. En 
met een winkel die bijna iedereen wel zal kennen, 
ook al is hij of zij er nog niet geweest: Amazon 
Go, de stadssupermarkt van Amazon waar je 
als klant niet hoeft af te rekenen aan een kassa 
en waar ook geen personeel is. En we melden er 
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De pui van de eerste Amazon Go in Seattle. Is er personeel? Jazeker, zie de vrouw met de Amazon-oranje 

pet op de middelste foto. Medewerkers helpen als mensen even de draad kwijtraken in de techwereld, of 

beter gezegd, op hun smartphone.

Hoe ver zit deze allereerste Amazon Go van het hoofdkantoor van Amazon vandaan? Nog geen honderd 

meter, zie het beeld dat Erik Hemmes heeft gemaakt van de glazen bollen net eventjes verderop: de 

ingang van het Amazon-hoofdkantoor.

Erik Hemmes hier op de beelden in Amazon Go. Eerst 

wordt hij door een van de medewerkers geholpen. Als 

hij na het downloaden van de Amazon Go-app alles 

bevestigd krijgt, krijgt hij op z’n smartphone ‘Hello 

Erik’ te zien, met nog allerlei uitleg over Amazon Go. 

Verder (foto rechts) nog de kassabon op de smart-

phone van Erik na de boodschappen en op het laatst 

gaat hij weer door die poortjes de winkel uit. 

(Vraag van de oplettende lezer: ‘Maar Erik maakt toch 

altijd zelf foto’s?’ Inderdaad, dit heeft hij niet met een 

ouderwetse zelfontspanner gedaan: hij was er met 

een neef van hem, die in Vancouver woont. En die neef 

fotografeerde.)
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meteen bij: dat laatste is niet waar. We zien op 
de foto’s van Hemmes dames klaarstaan en zelfs 
mannen van middelbare leeftijd, in een Amazon-
oranje bovenkledingstuk en met een oranje petje.

Amazon Go bestaat nu bijna twee jaar. Het begon 
met een winkel in Seattle en die stad is niet 
voor niets gekozen, want het hoofdkantoor van 
Amazon staat in die stad. Sterker nog, de eerste 
Amazon Go die openging, in die stad, zit op een 
steenworp van dat hoofdkantoor. De winkel was 
vanaf eind 2015 een tijd lang alleen toegankelijk 
voor personeel van Amazon, om de technologie 
uit te testen. En ging voor het publiek open in 
januari van 2018.

Wat was en is er zo bijzonder aan deze Amazon 
Go? Je hoeft niet bij een kassa af te rekenen. Je 
bent als klant ‘connected’ met Amazon. Camera’s 
in de winkels registreren wat je als klant mee-
neemt, sensoren van schappen die het gewicht 
en aantal producten meten, registreren het ook 
wanneer een artikel van dat schap wordt gepakt. 
En het bedrag van je boodschappen wordt na je 
boodschappen doen van je rekening afgehaald.

Inmiddels bestaat dit ook in onze branche: bij 
Albert Heijn. AH heeft sinds september een 
vergelijkbare winkel, en hoe meer je over 
Amazon Go weet, hoe meer je merkt dat de 
exercitie van AH/Ahold Delhaize vergelijkbaar 
is. De technologische hulpmiddelen zijn eender, 
net als bij Amazon is deze AH onder de neus van 
het hoofdkantoor geopend, en net als bij Amazon 
alleen uit te proberen door personeel van Ahold 
Delhaize. En sinds afgelopen maand test AH dat 
digitale blokkendooswinkeltje ook op Schiphol 
(zie ook blz. 64 Vleursvloer), en daar is-ie toe-
gankelijk voor consumenten. En daar: heeft AH 
ook personeel in de winkel, om een en ander aan 
klanten uit te leggen. Het is allemaal nog een test, 
immers.

Maar: hoe gaat het eigenlijk precies bij die 
Amazon Go? Dat hebben we aan Hemmes ge-
vraagd, die daar vier artikelen heeft gekocht.
Hemmes: “Je komt binnen, je komt voor 
toegangspoortjes te staan die een beetje lijken 
op de tourniquets die je van treinstations kent 
waar je met je ov-jaarkaart voor staat. Ik moest 
eerst – ik was er immers nog nooit geweest, dus 

dan ben je een nieuwe klant – n.a.w.-gegevens 
intypen en in ieder geval ook een IBAN-nummer 
of een Mastercard-nummer. Je downloadt op je 
smartphone ter plekke de app van Amazon Go, 
je geeft al die informatie van jezelf, dan opeens 
krijg je een bericht met ‘Hello, Erik!’, je scant een 
QR-code op je smartphone, die code haal je langs 
een klein schermpje van dat toegangspoortje en 
je kunt naar binnen, de winkel in.”

Ook in de winkel zelf legt Amazon van alles uit 

over Amazon Go, zoals hier met ‘use the amazon 

go app’ of ‘the amazon app’.

‘Local Seattle favorites’: je associeert het niet zo 

snel bij een wereldwijd opererend bedrijf als 

Amazon, maar in deze Amazon Go vindt de klant 

ook lokale producten.

Amazon Go heeft tal van bekende A-merken, maar Amazon is groot genoeg om een eigen merk 

in de lucht te houden, zoals het eigen merk chocolade met zeezout. Hemmes: “En ook nog én 

biologisch, én fair trade, maar wel drie keer duurder dan in ons land.”

Ja, wat is eigenlijk het prijspeil van Amazon Go? Hemmes: “Voor een pot Nutella van 368 gram 

betaal ik hier – omgerekend naar euro  – € 4,19. Bij ons kost een pot van 400 gram doorgaans 

€ 3,19. Ik zag op hetzelfde schap Biscoff, dat is bij Lotus Speculoos: hier omgerekend € 4,22 voor 

397 gram, bij ons 400 gram voor € 2,35. Ongeveer twee keer zo duur dus.”
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En hoe zit het als je er weer uit gaat? Hemmes: 
“Ik had een blikje bier, een stuk chocolade en 
twee soorten koekjes gekocht, ik heb een soort 
omweg genomen door eerst naar een horeca-
voorziening van deze Amazon Go te gaan: er 
is een plek in deze winkel waar je kunt zitten 
en wat eten en drinken. Bij het verlaten heb ik 
niks gemerkt en kort daarop was het bedrag van 
mijn rekening afgeschreven. Voor alle duidelijk-
heid, als je de Amazon Go-app downloadt, krijg 
je meteen allerlei informatie van Amazon over 
Amazon Go op je telefoon te zien; hoe het werkt, 
wat de meeste gestelde vragen zijn. Uitgebreid en 
naar mijn idee best helder uitgelegd. En – inder-
daad – als er dan nog iets onduidelijk is, is het 
nog geen probleem, want er zijn verschillende 
medewerkers om je te helpen, herkenbaar aan 
hun kleding in Amazon-oranje. Het is sowieso 
geen winkel zonder personeel, want er zijn ook 
medewerkers die schappen bijvullen.”
En was er genoeg keuze?
“Het vvo is ongeveer 150 tot 200 m2 vvo. Als ik 
dat doorbereken, kom ik op zo’n 60 stellingme-
ters. Dan moet de conclusie zijn dat Amazon Go 
zo’n 1.500 tot 2.000 sku’s omvat.”

We zeiden zojuist tussen neus en lippen door: ‘de 
eerste Amazon Go’. Dat is de winkel in Seattle, op 

de hoek van 7th Street en Blanchard Street, pal 
naast het Amazon-hoofdkantoor. Inmiddels zijn 
er 16 Amazon Go-vestigingen. Allemaal in grote 
steden, want de formule is duidelijk toegespitst 
op mensen in de grote stad die snel even een 
paar boodschapjes moeten hebben of iets kopen 
om direct te eten en/of te drinken, vergelijkbaar 
met AH To Go, Jumbo City, Spar City en Coop 
Vandaag in ons land.
Van die zestien winkels staan er momenteel vijf 
in Seattle (waarvan er een alleen maar toegan-
kelijk is voor de mensen die in dat kantoorpand 
werken), vier in San Francisco, drie in New York 
en vier in Chicago. Volgens de site van Amazon 
Go komen er in die stad binnenkort twee bij.
Opvallend hieraan: Amazon kiest er kennelijk 
niet voor om in meer grote steden één filiaal te 
openen, er wordt eerst per stad uitgebreid. Je 
had er ook voor kunnen kiezen om er één in 
Los Angeles te openen, één in Washington (de 
hoofdstad, niet de staat), één in Atlanta, één in 
Houston, één in Boston etc., gewoon de grootste 
steden na New York. Maar daar heeft Amazon 
kennelijk van afgezien. Dat zal met de aanvoer 
van de artikelen te maken hebben, logistiek ge-
zien is het een ramp als na elke drop het volgende 
filiaal pas duizend kilometer verderop is. Daar is 
natuurlijk tegen in te brengen dat Amazon elke 

dag overal ter wereld een hele hoop artikelen 
vanuit dc’s de wereld in stuurt, dus waar hebben 
we het over? Maar boeken, schoenen of een setje 
usb-sticks hebben geen tht. Bedenk daarbij ook 
dat Amazon Prime pas later is gestart. Amazon 
begon met non-food en is met food nog steeds 
geen wereldomvattend bedrijf. Prime is trou-
wens niet alleen food, het is een abonnemen-
tenbasis voor van-alles-en-nog-wat, van eten tot 
streaming van films tot gratis e-books, afhankelijk 
van de opbouw van je abonnement.
Verder valt het ook op dat de Amazon Go-
winkels verschillende assortimenten hebben. Nou 
kun je zeggen dat dat bij elke supermarktketen 
zo is, afhankelijk immers van de omvang van een 
vestiging, maar zonder daar expliciet over te zijn, 
meldt Amazon dat de winkel aan Park Avenue 
in New York ‘breakfast, lunch, dinner, snacks, 
grocery essentials, coffee, espresso’ heeft, terwijl 
de winkel in diezelfde stad met Brookfield Place 
als adres alleen ‘breakfast, lunch, dinner, snacks’ 
heeft.

En dan nog even dit: vorig jaar meldde het 
Amerikaanse zakenpersbureau Bloomberg dat 
Amazon snel wilde uitbreiden met Amazon Go. 
Het zou in de gehele VS tegen het einde van 2021 
3.000 vestigingen operationeel willen hebben. 

De ‘meal kits’ van Amazon, wij noemen het maaltijd-

pakketten. Die heeft het dus ook al. Hemmes: “Met 

meteen een wijnaanbeveling op het schap. Je ziet op die 

manier wijnen en foodpairing met elkaar verbonden. Ik 

kan me voorstellen dat je in een winkel als deze snel een 

wijnkeuze wilt maken, dus dit is wel handig.”
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Dan is zestien met twee openingen voor binnen-
kort erbij nog te omschrijven als een hoop huis-
werk: in twee jaar zestien tot achttien winkels, en 
dan zou dat in de volgende twee jaar inhouden 
dat je er nog 2.982 bij doet? Dat is hoe dan ook 
spotten met alle detailhandelswetten. Van de an-
dere kant, als er één partij is die dat qua financiën 
zou kunnen, is het Amazon. Een aandeel Amazon 
was bij de beursgang in mei 1997 1,50 Ameri-
kaanse dollar. Dat aandeel schommelt nu – in 
de eerste dagen van december – tussen de 1.760 
1.770 dollar, meer dan het honderdvoudige t.o.v. 
van mei 1997. Wie in mei 1997 voor zeg € 10.000 
in Amazon zou hebben belegd, zou eind oktober 
bijna € 12 miljoen aan ongerealiseerde koerswinst 
op zijn beleggingsrekening hebben staan.

En tot slot, voor wie het allemaal niet of nau-
welijks heeft gevolgd: Amazon werd in 1994 
door Jeff Bezos en zijn – inmiddels sinds dit jaar 
ex- – vrouw (MacKenzie Bezos-Tuttle, dat eerste 
woord is haar voornaam) opgericht, aanvankelijk 
als bestelsite voor boeken. Maar niet als bestelsite 
voor boeken en dan maar verder maar kijken of 
klanten ook andere wensen hebben. Nee, de boe-

kenbestelsite was een eerste poging om te kijken 
of je met non-food in een e-commerce-operatie 
winstgevend en bestendig verder kunt. Nou, dat 
is inmiddels wel gebleken, na jaren van verlies 
en investeringen, want Amazon is hét voorbeeld 
van ‘winner takes all’, met andere woorden: als 
je als e-commercebedrijf blijft uitbreiden en 
vernieuwen, blijf je de hele tijd voor op andere 
e-commercebedrijven. Amazon opereert nu al 
jaren in bijna alle westerse landen (zie ook het 
artikel over Amazon in Duitsland, op blz. 37 e.v.), 
het aanbod artikelen loopt in de miljoenen, de 
jaaromzet is inmiddels ruim € 200 miljard (2018: 
€ 207 miljard), Jeff Bezos geldt als de rijkste man 
op aarde (afgezien van de enorme bedragen die 
hij door de scheidingsperikelen moest afstaan) 
en even terzijde: er zijn stemmen die beweren 
dat er iemand is die nog rijker is dan Bezos, en 
dat is Poetin – maar dat is niet zwart op wit te 
krijgen bij Poetin. En de activiteiten van Amazon 
omvatten zo veel, dat het niet of nauwelijks in een 
paar zinnen te omschrijven is, als je bedenkt dat 
Amazon in de laatste acht jaar bijna elke maand 
met een nieuw initiatief kwam.
Heeft het bedrijf supermarkten? Ja. Whole Foods 

Market, in de VS. Levert het bedrijf levensmidde-
len via internetverkoop? Ja, nou en of. Maar het 
aandeel non-food is vele malen groter. En maakt 
Amazon winst? Jazeker, nou en of. Maar dan 
vooral via clouddiensten.

Ja, maar kan ik bij Amazon Go met contant geld 
betalen? Ja. In één Amazon Go-vestiging, in New 
York. Waar komt dat nu weer vandaan? Vanuit de 
Amerikaanse samenleving is er kritiek geweest op 
Amazon Go: de elektronische en tech-afhande-
ling van de boodschappen zou volgens verschil-
lende ngo’s in de VS ‘not inclusive’ zijn voor 
armere mensen, die veelal met allerlei baantjes 
en bijbaantjes doorgaans in contanten worden 
uitbetaald en nooit geld op een rekening hebben 
staan, maar in een broekzak of portemonnee. Met 
andere woorden: Amazon zou de armere Ameri-
kaan ‘uitsluiten’. 
Het bedrijf trok zich deze kritiek aan en één van 
de winkels in New York accepteert contant geld. 
Hoe? Er zal ongetwijfeld een kassa staan.. ■

Meer foto’s zien? Mail Erik Hemmes, 
info@erikhemmes.nl.

En dit is wat er allemaal aan het plafond hangt. Hemmes: “De klant wordt op 

elke centimeter en op elk moment gevolgd. Als ik een artikel pak en kort daar-

op weer terugzet, wordt het inderdaad ‘bijgeboekt’ en dan weer ‘afgeboekt’.”

Hemmes: “Daar ben ik dan altijd weer verbaasd over: ben je ver weg in Seattle, en 

dan zie je bij de wijn bijvoorbeeld Tilia staan, een merk dat je ook bij AH vindt. En 

verder de merken Alamos en Catena, ook verkrijgbaar bij Gall & Gall.”

Op deze tegelwand ook ‘reclame’ voor Amazon Go; ‘geen wachtrij, geen kassa 

– (echt waar): loop zo naar buiten met je boodschappen’.

Op dit bord zien we de categorieën die het assortiment van Amazon Go 

omvat: ontbijt, lunch, snacks, diner, maaltijdpakketten, dkw en basispro-

ducten. Er zijn momenteel 16 Amazon Go-vestigingen en die hebben lang 

niet allemaal hetzelfde assortiment. Deze Amazon Go is er een met het 

breedste aanbod.
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