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In de rubriek met opmerkelijke buitenlandse 
levensmiddelenzaken en -ketens met beelden van 
Erik Hemmes van Erik Hemmes\Retail Advies 
zijn we bezig aan een reeks Duitse winkels. De af-
gelopen twee maanden: een pilotwinkel van Aldi 
Süd, een Rewe City, een Edeka, vervolgens een 
zijstap in de vorm van ‘Park Slope Food Coop’ in 
New York (FoodPersonality juli-augustusnum-
mer). En deze maand de E-center van onderne-

mer Heinz-Wilhelm Paschmann in Mülheim an 
der Ruhr, het stadje midden in het dichtbevolkte 
‘Ruhrgebiet’, waar Aldi Süd z’n hoofdkantoor 
heeft. En Tengelmann trouwens ook.
‘Stadje’? Mülheim an der Ruhr omvat zo’n 
170.000 inwoners, dus bepaald geen stadje naar 
onze begrippen, alleen valt het niet op als je tus-
sen Düsseldorf, Duisburg en Essen in ligt.
Paschmann heeft maar liefst tien Edeka-vestigin-

gen, vijf in Mülheim zelf, twee in Düsseldorf, een 
in Duisburg, een in Oberhausen en een in Moers. 
Van de vijf in Mülheim is er één een E-center, de 
XL-maat binnen de formulevarianten van Edeka. 
We kunnen spreken van een ondernemersfamilie, 
want de vrouw van de ondernemer en een zoon 
zijn ook aan het bedrijf verbonden.

Deze Edeka is er ook weer zo een zoals we die 
van de verschillende Duitse Edeka-ondernemers 
kennen. Ondernemers met veel vestigingen. In 
Nederland zijn vooral Zurheide en Hieber be-
kend: Zurheide heeft acht Edeka’s in Noordrijn-
Westfalen, Hieber twaalf, in het zuidwesten van 
Duitsland. 
Maar dat zijn er maar twee. En het gaat om dui-
zenden Edeka-ondernemers.
We vermeldden al eerder in FoodPersonality juni 
(bij de impressie van een Edeka in het plaatsje 
Honsel) dit rijtje Edeka-ondernemers met een 
veelvoud aan vestigingen. 
Koploper: Karl Preuss, met 22 Edeka’s, alle in de 
omgeving van Hannover, met volgens internet-
bronnen een jaaromzet rond de € 200 miljoen.
De nummer twee: Hieber, twaalf Edeka’s, met een 
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In de reeks impressies 

van buitenlandse 

formules, met beelden 

van Erik Hemmes: deze 

maand een grote Edeka 

van ondernemer Heinz-

Wilhelm Paschmann in 

Mülheim an der Ruhr.
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De pui van E-center Paschmann is niet het vermelden waard, eerder prozaïsch, een 

‘big box’ aan de rand van Mülheim an der Ruhr. Maar de reclame voor kwaliteitsvlees 

over de hele hoogte van de wand is wél opvallend.

Pinda’s in de dop, los gepre-

senteerd, bij de exoten van een 

agf-eiland. Hemmes: “Maakt 

het natuurlijk. En je kunt als 

klant je eigen hoeveelheid 

bepalen.”
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1  Sanktjohanser, Rewe, € 274 mio
* Vader Josef, inmiddels dochter Maike, 35 Rewe’s

* Noordrijn-Westfalen, Rijnland-Palts, Hessen en 

Saksen

* Sanktjohanser was de oprichter van Petzmarkt, 

een kleine regionale formule, die zich later 

aansloot bij Rewe, de nummer drie van Duitsland 

(tot voor kort nummer twee). Rewe heeft een 

belang in de holding van deze familie van 50%, 

dus de omzet is niet helemaal voor vader Josef, 

dochter Maike of andere Sanktjohansers.

Vader Josef behoorde lange tijd tot het onderne-

mersgremium van het bestuur van Rewe en hij 

is voorzitter van de Duitse tegenhanger dus van 

Detailhandel Nederland.

2  Preuss, Edeka, € 200 mio
* Karl Preuss, 22 Edeka’s 

* Noordrijn-Westfalen (werkgebied ‘Edeka 

Minden’)

* Ook hier is sprake van een deelneming, de 

regionale Edeka-vertakking Minden-Hannover 

heeft een belang in de onderneming van Preuss 

van 25%.

3  Hieber, Edeka, € 183 mio
* Vader Jörg en zoon Dieter Hieber, 12 Edeka’s

* Baden-Württemberg

Hieber zou een goede bekende moeten zijn, 

alleen al voor wie deze rubriek doorgaans 

bijhoudt. Een paar van zijn Edeka’s behoren tot 

de meest bijzondere supermarkten van de Duitse 

sector, bijvoorbeeld: die in de plaats Lörrach 

heeft midden in de winkel een brouwerij. Voor 

‘Hieber-bier’.

Ook Jörg Hieber was jarenlang lid van de toe-

zichthouders van Edeka landelijk. Even voor het 

woon-werkverkeergevoel: Hiebers zuidelijkste 

Edeka zit tegen het Zwitserse Bazel aan. En als hij 

dan moest vergaderen bij Edeka, moest hij naar 

Hamburg, naar het hoofdkantoor: zo’n 820 km.

4  Scheck, Edeka, € 180 mio
* Adolf Scheck, 12 Edeka’s

* Baden-Württemberg

Ook hier weer een ondernemer met een omzet 

om je vingers bij af te likken, maar buiten dat, 

deze ondernemer was van 2010 tot drie jaar te-

rug ook de hoogste toezichthouder bij Edeka. Hij 

noemt of noemde zijn Edeka’s ‘Edeka Scheck-In’.

5  Simmel, Edeka, € 165 mio 
* Peter Simmel, 20 Edeka’s

* Thüringen, Saksen en Beieren

En ook hier weer een met een bestuurdersfunc-

tie: van 2005 t/m 2010 lid van de toezichthou-

ders bij Edeka.

6  Struve, Edeka, € 136 mio 
* Familie Struve, vader Wolfgang en zonen 

Philipp en Robin, 13 Edeka’s 

* Allemaal in Hamburg

* Dertien Edeka’s, zeggen we, maar het zit wat in-

gewikkelder: de Struves hebben vijf E-centers, en 

zeven van hun Edeka’s heten ‘Schlemmermarkt’. 

Als je ‘schlemmern’ vertaalt, kom je weliswaar 

ook op gulzig eten uit – dat zal de familie niet zo 

hebben bedoeld – maar het betekent ook ‘smul-

len’ en dan hebben we al een beter beeld van 

deze winkels met kennelijk veel topassortiment. 

De dertiende vestiging heet: ‘Hummerstand’, vrij 

vertaald: ‘kreeftenkraam’. Midden in Hamburg, 

voor mensen met een stevige bankrekening: 

kreeften, oesters en zeevruchten met een goed 

glas wijn of champagne, zowel restaurant als 

‘afhaal’ (!). Sterker nog, deze Hummerstand kun je 

ook huren, voor feestjes. Kijk, da’s pas blurren. En 

Hamburg heeft genoeg rijke mensen

7  Cramer, Edeka, € 120 mio 
* Vader Wilhelm, dochter Inga en zoon Sebastian 

Cramer, 8 Edeka’s 

* Nedersaksen (Hannover e.o.)

Het kan allemaal onderling zeer verschillen; van 

acht Edeka’s van Cramer zijn er maar liefst vijf de 

XL-variant E-center. Probeer je voor te stellen dat 

in Nederland een AH-franchiser vijf AH XL’s zou 

hebben.

8  Wucherpfennig, Edeka, € 100 mio
* De neven Stefan en Thorsten Wucherpfennig, 

11 Edeka’s

* Net als collega Cramer in Nedersaksen (Han-

nover e.o.)

* Tsja, de familie heet nu eenmaal echt zo… 

‘Wucherpfennig’ is ‘woekerpenning’.

9  Baur, Edeka, € 95 mio
* De familie Baur is nauwelijks te traceren, hoe 

dan ook: 9 Edeka’s

* Baden-Württemberg

* De Edeka’s van Baur liggen meer tegen de Zwit-

serse grens aan, terwijl die van collega Hieber 

meer in noordelijke richting langs de grens met 

Frankrijk liggen. Van de negen Edeka’s is er een-

tje een E-center, verder noemt Baur de Edeka’s 

vaak ‘Baur Frischecenter’. Nou ja, daar hebben ze 

allemaal wel een handje van; er moet nog iets 

bij de naam Edeka komen, om het onderschei-

dender te maken en vaak ook om de naam van 

de ondernemer zelf wat meer op te spelen. Denk 

bijvoorbeeld aan ‘Hieber-bier’, maar denk ook 

eens aan de vele versproducten bij Zurheide die 

‘Zurheide!’ heten – mét uitroepteken.

10  Richrath, Rewe, € 93 mio 
* De broers Hans-Peter en Lutz Richrath, 14 

Rewe’s

* Keulen en omliggende plaatsen

* Aardig detail: zo’n acht jaar terug begonnen de 

broers Richrath met een Rewe waarvan het as-

sortiment alléén maar uit regionale artikelen zou 

moeten bestaan. Of ze daarin geslaagd zijn, geen 

idee, wat doe je met je koffie, thee, bananen en 

mango’s, maar daarvan kun je dan altijd zeggen 

dat ze van lokale leveranciers zijn.

Ook bij Richrath, net als de nummer 1 uit deze 

lijst, ging het om een kleine keten met een groot-

handel. De groothandel (van vader Hans-Peter) 

was eigenlijk het belangrijkste, met daarnaast 

wat filiaaltjes onder de naam Favomarkt. Die 

kregen eerst nog een andere naam toen ze 

onderdeel van het Rewe-collectief werden, maar 

in 2006 kreeg Rewe het bij alle ondernemers 

erdoorheen dat alle andere formulenamen 

ophielden; alles werd in één keer Rewe.

De omzet is geschat. Zou die omzet in werkelijk-

heid lager zijn, dan zouden op deze plek vader 

Heinz en zoon Rüdiger Zurheide moeten staan, 

want daarvan zagen we ooit (internetbronnen) 

een jaaromzet van € 92 mio.

Behalve dat we in dit artikel nog eens de ondernemers met de meeste Edeka’s noemen, hebben we ook deze ranglijst. Deze is gebaseerd op allerlei 

gegevens, van Wikipedia tot ooit een overzicht van LebensmittelZeitung. De genoemde jaaromzetten vormen appels met peren, soms zijn ze van 

vorig jaar, soms ook zijn ze van dat overzicht in Lebensmittelzeitung en dat is alweer vijf jaar oud. Niettemin, het gaat om het beeld: welke onderne-

mers of ondernemersfamilies zijn het, welke formule, wat is hun jaaromzet en hoeveel vestigingen hebben ze en waar vinden we ze?

Top-10 Duitse ondernemers
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jaaromzet van € 183 miljoen.
Nummer drie: Adolf Scheck, die zijn Edeka’s 
‘Edeka Scheck-In’ noemt, twaalf vestigingen 
in en om steden als Frankfurt, Karlsruhe en 
Mannheim. Jaaromzet 
€ 180 miljoen.
Nummer vier: Peter Simmel, twintig Edeka’s in 
Beieren en Thüringen, € 165 miljoen jaaromzet.
Nummer vijf: de broers Robin en Wolfgang 
Struve, niet met elf (dat meldden we in Food-
Personality juni), maar dertien, alle in Hamburg, 
jaaromzet € 136 miljoen.
Vader Heinz en zoon Rüdiger Zurheide, bekend 
om hun mooie en grote Edeka’s niet ver van onze 
grens, staan in die ranglijst op de negende plaats, 
hun acht Edeka’s zouden bij elkaar een jaaromzet 

van € 92 miljoen behalen.
Maar we hebben nog iets anders: een ranglijst, 
de tien Duitse supermarktondernemers met de 
grootste omzet, een overzicht, op blz. 57, zoals u 
wellicht al had gezien.
Het is een ranglijst met bijzondere kenmerken.
* De nummer 1 is Rewe-lid, de nummer 10 is 
Rewe-lid en alles daartussen is Edeka-lid. En als 
Zurheide meer omzet zou hebben dan de broers 
Richrath, zou alleen de nummer-één-plaats voor 
een Rewe-ondernemer zijn. 
* Bij Edeka zijn de ondernemers veeleer van 
vestiging naar vestiging doorgegroeid, terwijl de 
Rewe-ondernemers uit deze lijst eerder een ander 
bedrijf waren en zich als keten aansloten. Maar 
ook daar is nog sprake van groei na de aanslui-

ting bij Rewe. Ondernemersfamilie Sanktjohan-
ser bijvoorbeeld had ooit 32 Rewe’s, maar dat is 
inmiddels weer tot 35 gestegen.
* Verder valt het op dat de ondernemers lang 
niet alleen in gebieden met dorpen en stadjes 
vestigingen hebben, maar ook in de grote steden. 
Kijk maar naar de familie Struve met dertien 
Edeka’s in Hamburg. Een verschil met Nederland, 
waar ondernemers eerder een supermarkt buiten 
de grote steden hebben. Dat komt ook doordat 
marktleider AH zelf meer filialen heeft, vooral in 
steden, en het startte pas met franchising begin 
jaren tachtig, vooral met ondernemers in kleinere 
plaatsen. Edeka en Rewe daarentegen zijn altijd al 
een ondernemerscoöperatie geweest.
* En uiteraard vallen de bedragen op. Duitsland 
is echt een maatje groter dan Nederland. De 
omzetten van deze ondernemers zijn eerder 
vergelijkbaar met regionale ketens die Superunie-
lid zijn dan met Nederlandse franchisers. Maar: 
dan hebben we het nu wel over alleen maar deze 
top-tien.

Nog even voor iedereen die kwijt is wat Edeka 
ook alweer was: Edeka is de marktleider in de 
Duitse levensmiddelensector. Het heeft een 
marktaandeel van ongeveer 20% en staat daarmee 
op een ruime afstand van de nummers twee, drie 
en vier. 

De agf-afdeling. Hier is al meteen te zien dat 

E-center Paschmann bij de inrichting en aankleding 

graag ronde vormen hanteert, maar het gaat hier 

nog meer om wat er allemaal bovenin ‘hangt’.

Het doet denken aan een weergave van het heelal. 

Maar het doet zo hier en daar ook een beetje ‘kin-

derdagverblijfachtig’ aan. Met een beetje fantasie 

bedenken we dat een formulemanager dit een 

ramp vindt. Hemmes: “Hoe dan ook, Paschmann 

heeft veel aandacht voor sfeer, door middel van vele 

verschillende lampen bij verschillende afdelingen. 

En veel zwevende elementen.’

De visafdeling. De hoofdkleur is blauw, vaste prik bij elke supermarkt die een beetje mooi vis wil presenteren, in welk land dan ook. Maar: hier zien we niet de 

geijkte meterslange presentatie op ijs, met allemaal vissen met de kop er nog aan (oké, de bokking, haring en forel vooraan nog wel). In plaats daarvan meer vis 

waar al wat meer mee gedaan is dan alleen fileren: geportioneerd, gerookt, gemarineerd, en stukjes aan spiezen.

En direct na de vis allerlei salades en andere koude gerechten. Hemmes: “Mooie presentaties: zwarte schapkaartjes, her en der ijs als ondergrond, veel groen en 

zeker niet alleen plastic groen, maar ook echte planten. Goed gebruik van presentatiematerialen.”

De vleesafdeling volgt pas na de vis en die uit-

schepmaaltijden, in een diepe kleur rood. “Ook 

hier weer veel aandacht voor decor en sfeer”, 

aldus Hemmes. “Foto’s van vlees en vleeswaren, 

een gestileerde achterwand, heldere prijscom-

municatie via beeldschermen, sfeerverlichting 

onder de toonbank. Verswaren worden strak 

gepresenteerd, gelardeerd met groen en met 

druiven trossen. Ik zie gerijpt vlees, warm vlees, 

kip…. Noem mij in Nederland een supermarkt 

met zo’n vleesafdeling.”
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En die nummers 2, 3 en 4 zijn: 
2/ ‘Schwarz Gruppe’ (Lidl en Kaufland bij elkaar), 
met 14,5%, 
3/ Rewe, met 14% (Lidl heeft Rewe nog niet zo 
lang geleden ingehaald)
4/ Aldi Nord en Süd bij elkaar gerekend, met 

ruim 11%. 
Let wel, het gaat hier om het marktaandeel van 
de bedrijven, niet om de afzonderlijke formules. 
Zo moeten we bij Rewe ook discounter Penny 
erbij rekenen en bij Edeka de discounter Netto. 
De percentages zijn afkomstig van het Duitse 

De broodafdeling, ook hier weer die ronde vorm in de koven. En in het 

midden een soort decorstuk waar de spotjes in zitten, dat net als bij de 

agf aan een planeet of een planetenbaan doet denken. Hemmes: “Met 

de nodige aandacht voor gebak en bonbons; mooie combinatie.”

De kaasafdeling: tussen de vis en het vlees in, een opmerkelijke volgorde. 

Hemmes: “En bij het vlees de ‘Feinkost’, de delicatessen. Ook hier weer strak, 

verzorgd, zeer net geklede medewerkers en verleidelijk gepresenteerde 

waren.”

Gevulde olijven, gegrilde courgette, ‘peperoni’ in knoflookmarinade enzo-

voort... Overigens, ‘Peperoni’ is voor de Duitser geen salamivariant voor op 

de pizza, maar een milde variant van de chili. 

Hemmes: “Witte schalen op een zwart gemarmerde ondergrond. Hand-

geschreven kaartjes, in zwart. De vulgraad van de schalen wordt goed 

bijgehouden. De kleurencombinatie is verleidelijk…”

De volgorde van de versafdelingen in de looproute is bijzonder: agf, zuivel, 

worst in zelfbediening, deli, vis, vlees, kaas in zelfbediening, worst in 

bediening, kaas in bediening, en dan brood. Vooral de splitsing in kaas en 

worst, ieder in zb en in bediening, en dan andere versgroepen ertussen, da’s 

vreemd. Laten we ervan uitgaan dat het een reden heeft…

Dit is zeker in Duitsland geen traditioneel beeld: een stelling met 

donuts. Dat staat nog best ver af van de eetgewoonten van de 

Duitsers met hun eigen taart-en-gebakcultuur. “Ja, dat kan zo zijn, 

maar wellicht is dat vergelijkbaar met sushi”, aldus Hemmes. “Je 

presenteert iets ongewoon en zodra je er meer van presenteert – 

zeker als het in de winkel zelf wordt klaargemaakt – schiet de 

omzet ervan omhoog.”

LebensmittelZeitung, begin dit jaar, de markt-
aandelen zijn schattingen over het afgelopen 
jaar. Volgens diezelfde bron zou de totale Duitse 
supermarktomzet van Edeka € 55,8 miljard zijn 
(Edeka, Netto en andere formules), maar Edeka 
meldt op de eigen site een omzet van € 53,6 

Niks geen bordje met maar één persoon die ‘u welkom heet’, nee, maar 

liefst vier: de filiaalmanager, twee assistent-managers en de slager. 

Hemmes: “Dit doen Nederlandse supermarkten naar mijn smaak nog te 

weinig, nou, Hoogvliet komt in de buurt.”
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miljard.
Het geheel omvat 3.700 aangesloten ondernemers 
en ruim 11.000 vestigingen.
Edeka is een ondernemerscoöperatie. Je hebt de 
‘Edeka Zentrale’ in Hamburg en die is in handen 
van zeven ‘Regionalgesellschaften’: Edeka Nord, 
Edeka Minden-Hannover, Edeka Rhein-Ruhr, 
Edeka Hessenring, Edeka Nordbayern-Sachsen-
Thüringen, Edeka Südwest en Edeka Südbayern. 
En daar zijn de aangesloten ondernemers de 
aandeelhouder van. Zo ongeveer is de ‘Genossen-
schaft’ opgebouwd. Ceo is Markus Mosa, hij en 
de andere bestuursleden leggen verantwoording 
af aan de toezichthoudende regionale onderne-
mingen, en dus via-via aan alle Edeka-onder-
nemers die aandeelhouder zijn. Enkelen van 
de in de top-10 genoemde Edeka-ondernemers 
(Scheck, Hieber etc.) zijn dan ook een soort com-
missaris voor dat Edeka-bestuur of zijn dat een 
tijd geweest. ■

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

De ronde vormen worden niet beperkt tot versafdelingen. Ook bij wijn en gedistilleerd komt dat terug. En hier is voor een presentatie gekozen met veel ‘loopvrij-

heid’. Bepaalde dranken, zoals champagne, cognac, whisky etc., staan in een glazen kastje. En dat kastje is afgesloten. 

Om diefstal te voorkomen? Hemmes: “Ja, de prijzen van die flessen zijn zo hoog dat het de moeite waard is om enige barrière in te bouwen. Als je zo’n fles wil, 

moet je even een medewerker erbij halen.”

Mooie led-verlichting in dat kastje, zegt Hemmes nog erbij. Maar wij zien vooral die Duitse jongedame, die net langs de zijkant van dat kastje naar – kennelijk 

– Erik Hemmes staat te staren, het heeft er wat van weg dat ze niet ‘ontdekt’ wil worden. ‘Was macht der denn da? Bilder machen in einem Supermarkt?’ Ja, 

gnädige Fräulein, das macht der Erik…

Zelfs dit koffieschap heeft een ronding. Daarnaast is dit schap zo gebouwd 

dat de betere koffievarianten er een beetje uitspringen.

Dit woord kom je overal in deze E-center tegen: ‘Essthetik’. Een 

samensmelting van ‘esthetiek’ (schoonheid) en ‘essen’. Dit wordt 

een ‘portemanteauwoord’ genoemd. Voorbeelden te over: ‘brexit’, 

‘smog’, webinar’, ‘concullega’... Essthetik is geen trucje uit de 

taalgoocheldoos van Edeka, het zal van ondernemer Paschmann 

zelf afkomstig zijn. Je ziet het niet in andere Edeka’s, maar in deze 

E-center bij bijna elk kwaliteitsartikel.
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