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Met de beelden van Erik Hemmes van Erik 
Hemmes\Retail Advies zitten we nog steeds in 
Duitsland. Vorige maand bijvoorbeeld de E-
center van ondernemer Paschmann. Deze maand: 
Edeka Zurheide ‘Crown’ in hartje Düsseldorf. Een 
supermarkt van vader Heinz en zonen Marco en 
Rüdiger Zurheide die eigenlijk geen supermarkt 
meer is, maar veeleer een levensmiddelentempel 
zoals KaDeWe in Berlijn of La Grande Épicérie 
van de Le Bon Marché in Parijs. Geen winkel om 
op een doordeweekse dag even een voorraad in 
te slaan. Wel een winkel voor foodfanaten uit, 
gewoon, onze Nederlandse sector om ideetjes op 
te doen. Niet eens zo ver rijden: vanaf Venlo nog 
zo’n veertig minuten.

En dat dan zomaar in Düsseldorf? Ja. Zomaar in 
Düsseldorf. Wacht even. Edeka Zurheide Crown 
is een levensmiddelentempel, van ongeveer 
10.000 m2 vvo, en met ongeveer 65.000 sku’s, 

vergelijkbaar als gezegd met KaDeWe, Harrod’s 
en La Grande Épicérie. 
En is Düsseldorf dan ook een miljoenenmetro-
pool zoals Berlijn, Londen en Parijs? 
Nee.
En is dit niet gewoon een toonvoorbeeld van 
zelfoverschatting, dat vader en zoons Zurheide 
hier een winkel als deze zijn begonnen? 
Dat ook weer niet.
Düsseldorf is met 620.000 inwoners nog lang 

geen Berlijn, Londen of Parijs. Maar: Düsseldorf 
is de hoofdstad van de deelstaat Noordrijn-
Westfalen. En het zwaartepunt van die deelstaat 
is de regio ‘Rhein-Ruhr’… Wij denken dan aan 
het Roergebied. Dat omvat 5,1 miljoen inwo-
ners. De regio ‘Rheinland’ omvat ruim 8 miljoen 
inwoners. Met in het noorden grote steden als 
Dortmund, Essen en Gelsenkirchen en met in het 
zuiden bijvoorbeeld Bonn, Aken en Keulen, niet 
te vergeten, de vierde stad van Duitsland. Gelsen-
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Het gebouw zelf van Edeka Zurheide Crown nodigt niet echt uit. ‘The Crown’ is eerder een bunker van 
beton, staal en glas. Maar de locatie is in Düsseldorf wel ‘strategisch’, op een steenworp afstand van de 
P.C. Hooftstraat van Duitsland, de Königsallee. De winkel zelf omvat twee etages, beganegronds en de 
kelder, bij elkaar 10.000 m2 vvo. En 65.000 artikelen. Hemmes: “En daaronder ook nog een ruime parkeer-
garage, vandaaruit loop je zó naar Zurheide. Het zou anders ook niet te doen zijn, ‘boodschappen doen’ 
midden in Düsseldorf.”

De reguliere agf-afdeling is geen echte blikvanger, eerder een standaard-agf-afdeling. Maar de 
sappen-en-smoothiebar mag er wel degelijk wezen. Met bediening.
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kirchen is zo’n 45 km van Düsseldorf vandaan, 
Keulen 40. Dus we hebben het over twee regio’s 
met ongeveer 13 miljoen inwoners, 5 miljoen 
minder dan heel Nederland. Zij het niet in de 
directe omgeving, toch nog volk genoeg.
Daarnaast: Düsseldorf is de hoofdstad van deel-
staat Noordrijn-Westfalen, dus een regionaal be-
stuurscentrum, van oudsher. Het is de zesde stad 
van Duitsland (twee plaatsen lager dan Keulen). 
Een stad met flink wat rijkdom en welvaart.
Zo’n honderd meter van deze winkel is de ‘Kö’ 
gevestigd, volksmondnaam van de ‘Königsallee’. 
Dé modeboulevard van Duitsland, meer nog 
dan een tegenhanger in Berlijn, Hamburg of 
München. Met winkels als Karl Lagerfeld, Brioni, 
Cartier en Jimmy Choo, dus de P.C. Hooftstraat 

van Duitsland. Met ruime parkeerplaatsen aan 
weerszijden van het parkje. Elke Audi Q7, BMW 
X6 en Mercedes AMG-jeep kan er staan.
Er zijn onderzoeksbureaus die jaarlijks of twee-
jaarlijks ‘de levenskwaliteit’ van steden onderzoe-
ken en met elkaar vergelijken. Hoe ze dat doen en 
of het allemaal klopt, daar willen we even van af 
zijn, maar ze zijn er. Mercer bijvoorbeeld. In de 
ranglijst van Mercer staat Düsseldorf dit jaar op 
plaats zes. (En Zürich staat al jaren in de top-3; 
en al jaren eindigt Bagdad onderaan, en wij snap-
pen meteen waarom.) Let wel, ‘levenskwaliteit’ 
is niet hetzelfde als ‘rijkdom’. Maar dat laatste is 
wel een grote invloedsfactor in dat onderzoek, 
denken we.
Met andere woorden, Düsseldorf als de vesti-

gingsstad voor een levensmiddelenkathedraal, 
dat is zo gek nog niet.

Ja, en dan die Zurheides… Van alle Duitse 
supermarktondernemers heeft niemand zo vaak 
in FoodPersonality gestaan als Heinz Zurheide. 
Hij was bijvoorbeeld degene die jaren geleden al 
succesvol tegen de alomaanwezige Aldi’s en Lidls 
knokte, bijvoorbeeld met zijn Edeka in Bottrop. 
In een interview in dit blad in 2004 werd aan hem 
gevraagd hoe het kon dat hij de discounters op 
afstand kon houden, terwijl zelfs zijn coöperatie 
(Edeka is eigendom van Edeka-ondernemers) 
daar nog alle moeite mee had. Maar ook Rewe en 
alle andere retailorganisaties met een fullservice-
formule en een discountketen als defensief ant-

Dit is wat Edeka Zurheide Crown zo onderscheidt van een gewone supermarkt: eten en drinken, overal, zoveel je wilt. Een ‘Kaffeelounge’, een mozzarellabar, een 
‘Schinken-bar’ (om hammen te eten), een ‘premiumbeefbar’ met de naam ‘Grill Point’, een bar met de naam ‘Pasta e Basta’, een vegetarisch restaurant met de naam 
‘Pythagoras’ en dan nog ‘gourmetrestaurant Setzkasten’. Setzkasten is Duits voor ons woord letterkast. Het vegetarische restaurant is op de begane grond, de andere 
horecapunten zijn in de kelder. 
Blurring van de bovenste plank, het Duits heeft trouwens geen term voor die vervaging tussen thuisverbruik en horeca, en noemt de initiatieven ‘Gastrokonzepte’. 
Barretjes en eethoekjes tussen de afdelingen door, het komt sterk overeen met prestigewarenhuizen als KaDewe in Berlijn en La Grande Épicérie/Le Bon Marché in 
Parijs.
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woord. Zurheide wordt in Duitsland alom gezien 
als een ondernemer die weet waar hij aan begint.
Zijn antwoord: “Ik kijk heel goed naar wat Albert 
Heijn in jullie land doet.” Dat is in het jaar 2004. 
Midden is een prijzenslag… dat is een antwoord 
waar de schrijver van dit artikel nog steeds niet 
van weet of het een ‘Höflichkeits’-antwoord was 
(waar de Duitsers doorgaans meester in zijn, an-

ders dan ‘onze’ spreekwoordelijke directheid), of 
dat hij dat echt meende, of dat het een fifty-fifty-
geval was. Hoe dan ook, het was een Edeka met 
én veel vechtmerken op niveau Aldi en Lidl van 
toen, én veel premiumartikelen, én een sfeervolle 
winkelaankleding, én veel medewerkers op bedie-
ningafdelingen, én met de nodige warenkennis. 
In die jaren sleepte Zurheide al verschillende 

prijzen uit de sector in de wacht.
Enkele jaren later opende Zurheide een enorme 
supermarkt in Düsseldorf. Met een bistro. Met 
een koffiebranderij. Met een koeling vol desserts 
die door koks ter plekke gemaakt werden. Met 
een bonbonpresentatie in bediening, je kon er 
bijzondere koffie en thee nuttigen, met die bij-
zondere bonbons. Met nog twee, drie plekjes om 

Dit is niet de broodafdeling van Edeka Zurheide Crown, maar 
concessionair Büsch, een bakkerijketen die wel in meer Edeka’s 
een vestiging heeft bij de ingang. Maar ook de supermarkt zelf 
heeft een broodafdeling. Die op het moment dat Hemmes er is, 
rond negen uur ‘s avonds, helaas vrij leeg is (maar wel begrijpe-
lijk), en daar ziet Hemmes zeker zo mooi materiaalgebruik.

Chocolade van het merk ‘Zurheide’. Zurheide? Ja, in een winkel 
als deze, bestemd vooral voor klanten die voor kwaliteit kiezen 
en waar het prijsniveau niet zo zwaar telt, is de rol van het 
Edeka-huismerk beperkt. Gut & Günstig, het ‘vechthuismerk’ 
van Edeka, speelt er nog nauwelijks een rol. Maar daar staat 
dan tegenover dat de ondernemers Zurheide artikelen bieden 
met een hoge kwaliteit, met de familienaam als afzender. Dat 
doen ze overigens in bijna al hun Edeka’s.
De vraag is dan meteen: goh, wat vindt Edeka daar dan van? 
Maar anders dan bij andere retailers hoeft dat hier geen 
aanleiding tot verdeeldheid te zijn, als we bedenken dat Edeka 
een ondernemerscoöperatie is. De aangesloten ondernemers 
bepalen het beleid en zo kun je meteen bedenken dat zij voor 
zichzelf veel assortimentsvrijheid hebben vastgesteld.
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te eten, wagyu-beef, uitzonderlijke visgerechten, 
kazen en kaasjes en allerlei delicatessen uit de 
regio en van ver weg. Het werd meteen een van 
de mooiste supermarkten van de Duitse sector.

Inmiddels zijn we ruim tien jaar verder, en 
heeft de familie Zurheide acht Edeka’s. Twee in 
Düsseldorf, twee in Oberhausen, twee in Bot-
trop, en dan nog in Essen en Gladbeck. Vorige 
maand lieten we in deze rubriek de top-tien van 
supermarktondernemers in Duitsland met de 
meeste omzet zien, een top-tien die ooit door het 
Duitse LebensmittelZeitung werd gepubliceerd. 
Daar kwam de familie Zurheide niet in voor, gek 
genoeg. Niettemin, er is ook een ranglijst van 
Edeka-ondernemers met de meeste vestigin-
gen, en daarin staat de familie op plaats negen. 
Daarbij wordt vermeld dat de jaaromzet van al 
die acht Edeka’s € 92 miljoen zou zijn. Deelt u zelf 
maar door acht en dan door 52 en we hebben een 

gemiddelde weekomzet per ‘Zurheide-Edeka’ van 
€ 221.000. Dat is voor deze winkel veel te weinig! 
Kan niet anders, als we denken aan de meters en 
de huur en het personeel…. Maar de kosten voor 
Duitse supermarktondernemers zijn weer anders 
dan voor ondernemers in de Nederlandse sector, 
en bovendien, we kunnen aannemen dat de klei-
nere vestigingen in Bottrop, Gladbeck etc. minder 
weekomzet draaien, terwijl die reus in Düsseldorf 
juist meer omzet draait. Maar hoe dat met deze 
prestigezaak zit? We hebben geen idee.

Deze winkel hier heeft vier noemers: Edeka, 
Zurheide, Crown en ‘Frischecenter’. Edeka is de 
formule. Maar veeleer dan die naam werft de 
familie met haar eigen naam, Zurheide, als ware 
het een bekende naam van Roer tot Rijn – of dat 
zo is, vertelt het verhaal niet. 
En wat is ‘Crown’? Een gebouw in hartje Düs-
seldorf, waarom dat een Engelse naam heeft, 

vertelt het verhaal ook niet. Hoe dan ook: het 
Crown-gebouw omvat een kelder, begane grond, 
en nog flink wat etages. De kelder en de begane 
grond vormen sinds maart vorig jaar die Edeka 
Zurheide, eronder is nog een parkeergarage voor 
ruim 500 auto’s, erboven zitten kantoren en ap-
partementen. Het gebouw is verre van charmant, 
eerder typische hoogbouw uit Duitsland, glas, 
snel gebouwd na de Tweede Wereldoorlog en in 
de jaren zeventig gemoderniseerd – maar naar de 
maatstaven van nu eerder ‘bunkerachtig’.
De verbouwing had nog de nodige voeten in de 
aarde. Het was voordien een filiaal van wa-
renhuisformule Galeria Kaufhof. Nou, over de 
problemen van een warenhuis hoeven we na 
het faillissement van V&D en het naderende 
vertrek van Hudson’s Bay in ons land niets meer 
te vertellen, dat speelt in Duitsland net zo goed. 
De verbouwing van het pand was een klus met al-
lerlei tegenvallers voor de vastgoedmaatschappij, 
maar ook voor de Zurheides, de opening werd 
van september 2017 naar maart 2018 verschoven.
En ‘Frischecenter’? Dat noemen vader Heinz en 
zonen Marco en Rüdiger er altijd bij, en in dit ge-
val terecht, want versafdelingen spelen de hoofd-
rol op deze twee etages van elk 5.000 m2 vvo.

En wat vonden en vinden mensen van deze 
levensmiddelentempel?
Laten we chronologisch vooraan beginnen, met 
de kritische kanttekeningen.
Oud-columnist Frans Fredrix was snel na de 
opening in maart vorig jaar al op bezoek, en trof 
onder meer een zak hondenvoer aan, biologisch, 
anti-allergisch en wat dies meer zij, een zakje 
voor ongeveer tien euro. Dan weet ik wel voor 
wie deze winkel bedoeld is en ook hoeveel men-
sen hier géén boodschappen doen, je kunt ook 
doorslaan, aldus Fredrix. 
Bijzonder is ook een blogger van een site die voor 
de regio Düsseldorf en omstreken werkt: ‘Ik word 
hartstikke moe van al die superlatieven van die 

In een winkel als deze is de wijnpresentatie natuurlijk van uitzonderlijke klasse. Het meest opvallend is een soort inloopkast, waar de betere wijnen met hun fles-
senhals in een houten stelling ‘hangen’. Veel, heel veel liggende flessen, zoals deze wijn met de naam ‘Sassicaia’, een fles van € 379,-, afkomstig van een 
prestigieus Toscaans wijnlandgoed, waar de wijn niet van de voor die streek typerende sangiovesedruif wordt gemaakt, maar een blend is van cabernet 
sauvignon en cabernet franc, en daarmee komt hij een heel eind richting ‘de betere bordeaux’, als we een wijnvlakblad mogen geloven. 
Het is trouwens niet de duurste fles hier. Dat is een ‘petrus pomerol’ uit 2009, voor € 3.999,90. 
Geen 3.900,- of 3.950, nee, 3.999,90. Wat een zeurderige prijs: alsof je als winkel niet wilt erkennen dat je voor deze fles 4.000 vraagt, op een dubbeltje na.

Italiaans ijs, in glazen weckpotten, van 340 gram. Van Mancuso, nee, niet uit Venetië of omgeving, maar 
uit Sicilië. Glazen weckpotjes: dat oogt zonder meer kwalitatiever dan karton of plastic. Maar is dat 
handig in de vriezer thuis? Een half uur voor gebruik uit de vriezer halen? Glas blijkt in elk geval niet in 
een vriezer te breken door de uitzetting van vloeistof als er genoeg ruimte is om nog wat uit te zetten. 
Laten we ervan uitgaan dat de Mancuso’s daarover nagedacht hebben.
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Zurheides! Stop daar eens mee.’ De blogger ergert 
zich groen en geel aan uitdrukkingen als ‘culinair 
paradijs’, ‘hoorn des overvloeds’ en andere 
superlatieven die de familie destijds gebruikte 
om deze nieuwe winkel aan te prijzen en er 
propaganda voor te maken. Hij vond het allemaal 
opschepperij en ‘zakelijk narcisme’. Dat is wel te 
begrijpen: hier is iemand aan het woord die zich 
ergert aan ‘reclame’, in welke vorm dan ook. Maar 
met de bril van de supermarktsector bekeken: als 

we alles bij elkaar de weekfolders van, zeg, AH, 
Plus, Aldi en Lidl bekijken, dan is die nadruk op 
de kwaliteit van het assortiment eigenlijk meer 
een verademing, een contrast met een zoveelste 
cliché in de trant van ‘nergens goedkoper’. Je zou 
eerder zeggen: hadden wij in Nederland maar een 
formule die in allerlei communicatie-uitingen de 
nadruk legt op de unieke kwaliteit van het aan-
bod, in plaats van op prijzen en prijsverlagingen.
Zeker ook het vermelden waard is de kritiek van 

Eef Luchies, innovatiemanager bij retaildesign-
bureau MVRO (met bijvoorbeeld Albert Heijn 
als klant), in de februari-editie van dit blad. Hij 
bezocht deze Edeka Zurheide Crown en zei: “Ik 
ben geen voorstander van een supermarkt als 
deze, waar een ondernemer zich helemaal heeft 
uitgeleefd. De keerzijde is namelijk dat hij geen 
eenheid heeft weten aan te brengen. Elke afdeling 
heeft een eigen aankleding en die aankleding 
is gebaseerd op het assortiment zelf. Nu kun je 

Dat Edeka Zurheide Crown flink uitpakt met een wijnpresentatie, dat kun je nog verwachten. Maar de enorme aandacht voor champagne verrast nog meer. 
Maar goed, Duitsers zijn veel meer champagnedrinkers dan Nederlanders. Opvallend in elk geval die aankleding van een etalagepop met de loodjes van 
doppen/kurken van champagneflessen. Door die pop denk je nog meer aan een exclusief warenhuis. In de klimaatkasten ziet Hemmes de bekende, beroemde 
namen. Taittinger, Heidsieck. Moët Chandon en soortgelijken. En op die peperbus in de winkel is te zien dat de winkel veel werft en verleidt met champagne. 
Champagne als ‘traffic builder’? Je moet er maar opkomen. 

De kaasafdeling, meer een kaasjesafdeling dan een kaasafdeling. Hemmes: 
“376 verschillende soorten, van veraf tot uit de regio. Mooie afdeling, hoor, 
aan de ene kant de aankleding in zwart en metallic, aan de andere kant is 
het zo gepresenteerd dat de visuele nadruk ook echt op het aanbod zelf ligt.”

Ook hier het bekende patroon: een vleesafdeling en een worstafdeling. Dat 
scheiden Duitsers doorgaans. 
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zeggen; dat is ook een eenheid, maar het wilde 
mij maar niet bekoren. (…) Je bent niet in één 
winkel, je bent in vijftien winkels tegelijk.”
Hemmes, de ‘fotograaf ’ van de beelden hier, 
hebben we dat bezwaar voorgelegd. Zijn reactie: 
“Ik begrijp dat best, deze Edeka Zurheide Crown 
is een allegaartje, en zeker geen consistent 
uitgewerkte formule. Het is een soort ultieme 
droom van de Zurheides, die per afdeling lieten 
uitwerken wat zij het mooist en aantrekkelijkst 
vonden. En ik vind dat persoonlijk geen bezwaar. 

Ik vind het lastig om te bepalen of ik nu als 
consument of als retailwatcher denk, dat loopt bij 
mij altijd door elkaar, maar laat mij maar gerust 
in een retailomgeving rondlopen met vijftien 
verschillende winkels tegelijk. Ik vind het geen 
probleem om per afdeling een andere belevings-
wereld te ervaren. Ik denk ook niet dat ze met 
elkaar botsen of dat ze elkaar verzwakken. Als 
je naar een markthal of vershal gaat, loop je ook 
van de ene formule-uitstraling naar een andere, 
dat stoort mij volstrekt niet. Ik weet ook niet of 

zoiets de reguliere klant van deze Edeka Zurheide 
zal storen. Ik zag juist iets heel bijzonders: ik was 
hier heel laat, na acht uur ’s avonds, en ik zag heel 
weinig klanten. Wat ik goed begrijp als ik aan het 
tijdstip denk. Ik heb ook geen enkel idee over de 
weekomzet die hier behaald wordt, ik vrees dat 
dat tegen kan vallen. Maar de horeca-onderdelen 
waren prima bezet op dat tijdstip.” ■

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

Zakjes koffie, rondom een pilaar, en met een koffiepunt erin, waar-
schijnlijk zodat je kunt proeven. We zien één koffievariant: ‘espresso 
apollo’, met wat smaakomschrijving. € 13,00. Voor een pak van 500 
gram.  Het merk? Zurheide.

Zoetwarenproducenten hebben zich flink mogen uitle-
ven op de meters die Zurheide ter beschikking stelt. Dat 
zal niet zonder een vergoeding zijn, het oogt af en toe 
zelfs als een shop-in-shop. Milka, Haribo en Lindt vallen 
het meeste op.

Bij Zurheide geen maaltijd- of soeppakket in een kartonnen verpakking met daar plastic folie omheen. 
Nee, een maaltijd- of soepsuggestie: met de ingrediënten in een karaf!
Hier bijvoorbeeld oosterse linzensoep. 
Het is niet te zien van welk merk dit is, dat staat er niet op. Maar het is ook niet van Edeka. Het ziet er 
prachtig uit, maar we hebben geen idee hoeveel dit kost (waarschijnlijk wel goedkoper dan die petrus 
pomerol op de wijnafdeling, dat wel).
Een andere variant heet ‘rinder tandoori mit raita’. Raita is een Indiaas bijgerecht met yoghurt, komkom-
mer, knoflook en munt. En wat dat ‘rinder tandoori’ betreft: laat het een Indiase hindoestaan niet zien 
dat je tandoori maakt met vlees van een heilig beest! Toch?
Is het niet kwetsend als je gerechten uit een keuken overneemt, maar dan meteen de culturele en/of 
religieuze voorwaarden die erbij horen, aan je laars lapt? Zeker als het in het westen gebeurt, met een 
gerecht uit het (midden-)oosten. Maar: ga je nu naar de Smulwebs van vandaag de dag, dan kom je daar 
inderdaad ook meteen Indiase gerechten met rund- en zelfs varkensvlees tegen. Maar dat is altijd: voor 
de westerling. Zelfs ‘kip tandoori’ zal een hindoestaan die strikt volgens de regels van zijn geloof leeft, 
niet eten. Want hindoeïsme schrijft vegetarisme voor.

Hemmes: “Ook de cosmetica-afdeling is ruim van opzet 
en gedecoreerd met gezichten, van vrouwen én mannen, 
trouwens; vond ik opvallend. En in zwart-witfoto’s, dat 
vind ik altijd sterk overkomen.”
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