Misschien wel de bekendste bakkerswinkel van Groningen:
Broodje van Eigen Deeg. Met een prachtige winkelaankleding.
Met vooral brood en banket zoals de Fransen dat willen: baguettes, croissants, tartelettes…Hemmes: “Het is een prachtige bakkerij, heel open, veel is zichtbaar voor de klant. Stijlvol ingericht,
zwart, bruin, metaal… uitgestanste korenaren, mooi glas, kaalgebikkelde muren, witte tegels. Artikelen staan dicht op de klant
gepresenteerd. Klanten moet het water hier in de mond lopen.”

‘ERIK BLIJFT IN NEDERLAND’

Food retail in
hartje Groningen
Door: Gé Lommen Foto’s: Erik Hemmes

Erik Hemmes (van Erik Hemmes\Retail Advies)
gaat doorgaans voor dit blad naar formules in
het buitenland, maar dat hebben we door de
reisbeperkingen vanwege corona veranderd.
Sinds afgelopen december bezoekt Hemmes met

zijn fototoestel de winkelstraten van de grotere
steden van Nederland, op zoek naar opmerkelijke
winkeltjes, winkelaankleding, assortiment, mooie
puien en wat dies meer zij.
Met als uitgangspunt: dat zou je zomaar eens over

een paar jaar in de supermarkt kunnen zien. Of:
dit zou de supermarktsector moeten weten. Of
over moeten nadenken.
Voor de vorige FoodPersonality kwam Hemmes
met zo veel beelden van winkels uit de binnen-

Het Groot Handelshuis

Dit was jarenlang het pand van de V&D in Groningen. Maar nu
komt er: ‘Het Groot Handelshuis’. Ruimte voor kantoren, flexwerkplekken, vergadervoorzieningen. Het Groot Handelshuis
is kennelijk al sponsor van de plaatselijk FC, met Arjen Robben

Stadsakker Groningen

als de bekendste voetbalheld.

Er is een ‘stadsakker’ bij Apeldoorn en een ‘Stadsakkers’ in Eindhoven, maar dat zijn

Er wordt ook een La Place voor de trek tussendoor aangekon-

andere initiatieven. Hier gaat het om een winkel midden in de stad, met een prachtige

digd. En een Jumbo voor de boodschappen na de werkdag.

pui. Stadsakker Groningen biedt ‘alles voor de tuin’: poot- en zaaigoed, planten, gereed-

Hemmes: “Die zijn er al. Om de hoek zit een Jumbo City. En op

schap, vogelvoer etc. Het concurreert dus met Intratuin en andere tuincentraformules,

het dak van dit pand een joekel van een La Place, met terras.

doorgaans aan de rand van steden en plaatsen gelegen. Maar ook een beetje met de

Toplocatie. Die voormalige V&D-ruimte wordt nog verbouwd.

supermarkt: Stadsakker Groningen heeft ook een groentepakket, een pakket agf op

Als ik het goed begrepen heb, wordt die Jumbo City een

basis van een abonnement. Wie niet meteen een abonnement wil, kan het eenmalig

Jumbo van een groter formaat, maar dan in het pand zelf. En

uitproberen. De agf komt van een kwekerij net buiten Groningen. Het doet denken aan

wordt ook die La Place nog veranderd. De Jumbo is er een

stadslandbouw en de opkomst van de ‘korte ketens’, zo lokaal mogelijk verbouwen,

van multifranchisers Enrico Maat en Paul Papo, van Maripaan

verkopen en opeten.

Groep. Die naam kent iedereen in de sector wel.”
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Food Matterz

Ja, wat moeten we hier nu van denken? Food Matterz. Twee vestigingen
in de binnenstad. Het noemt zichzelf ‘hotspot’. Dus het was aanvankelijk
horeca. Maar we zien allerlei verse producten, taarten, tapasachtige
dingetjes, maar ook deli-achtige, houdbare producten als olijfolie. Op het
raam buiten staat: ‘koffie & thee, zoetigheid, lunch, borrelen, delicatessen, charcuterie, olijfolie enz.’.
En het doet ons best wel aan Stach denken, de eetwinkelformule van
oprichter Stach Schaberg, met vooral vestigingen in Amsterdam, maar
ook in Den Haag, Utrecht en Haarlem/Overveen. En trouwens, ook in
Groningen. “Klopt”, aldus Hemmes. “maar die heb ik in mijn beelden van
de binnenstad Utrecht genoeg laten zien. En bovendien, Stach was dicht
toen ik er net na zessen naartoe liep.”
Hoe dan ook, een ‘soort Stach’. Maar dan anders.

Vin Natuur

Vin Natuur is een wijnwinkel met een nichemarkt: natuurwijnen.
Natuurwijnen zijn sinds een tijd in opkomst. Producenten van natuurwijnen zetten zich af tegen de in de laatste decennia ontstane
grootschalige wijnproductie, die steeds meer ‘geïndustrialiseerd’
is, en die gebruik maakt van sulfiet als conserveermiddel en van
nieuwe eikenhouten vaten die het vinificatieproces versnellen.
Makers van natuurwijnen hanteren als uitgangspunt: zo weinig
mogelijk ingrepen in het vinificatieproces. De druiventeelt moet
biologisch of zelfs biologisch-dynamisch zijn, er wordt geplukt met
de hand, ‘sleutelen’ aan de zuurgraad van de wijn is uit den boze.
Het is een soort ‘slow food’ binnen de wijnwereld.
En waarom is het een niche? Nou, bijvoorbeeld Gall & Gall heeft
ook een natuurwijn, maar die kost € 17,59. Ook bij deze wijnwinkel
in Groningen is de goedkoopste € 15,00. De gemiddelde besteding
in Nederland voor een fles wijn in de supermarkt zou zo rond de €
3,75 bedragen en bij een slijter het dubbele, € 7,50. Dus natuurwijn is een keuze voor liefhebbers die er heel wat meer voor over
moeten hebben.
Vin Natuur bezorgt ook: kisten wijn, op de fiets. Een wijnkoerier
dus.
En tegen die meneer daar in die hoek achter de kassa zeggen we:
mondkapje gebruiken, s.v.p. Hemmes: “Nee het was anders, hij
zette het op toen ik naar binnen liep.”

Het ‘Chocolate Company
Café’. Het heet ‘café’, maar
het is geen horeca die
sinds corona opeens aan
afhaal doet. Het is een
keten van zo’n 17 winkels,
vooral in de Randstad. Met
varianten, smaken en allerlei vormen van chocola:
repen, bonbons, cadeauartikelen etc.

stad van Groningen aanzetten, dat we besloten tot
een tweeluik. Met vorige maand beelden en uitleg
over ‘Kruidenier Wolters’, Smooth Brothers, de
Kaaskop, Pigalle, Britta en die opmerkelijke ‘Ommelander Markt’, met allemaal kramen van telers,
fokkers, kaasmakers en zelfs zeepjesmakers uit de
directe omgeving van Groningen. En hier gaan
we verder met winkels als Broodje van Eigen
Deeg, Foodmatterz, de Stadsakker, de verbouwing van ‘Het Groot Handelshuis’ etc.
Erik Hemmes was in Groningen op zaterdag 27
februari. Geen heel warm weer, maar ook niet
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Stadjer

Stadjer – zo noemen de Groningers zichzelf als ze uit de stad
komen, in plaats van uit de omgeving. Stadjer is een avondwinkel. Iets wat je alleen maar in grote steden aantreft. Op
zondag, maandag, dinsdag en woensdag van half twee ’s middags tot half twee ’s nachts open en op donderdag, vrijdag en
zaterdag tot drie uur ’s nachts.
‘Rustig shoppen voor eerlijke prijzen’, zien we op het bord. Wat
dan eerlijk is? Ofwel dat je als nachtbraker niet te veel betaalt?
Ofwel dat het voor de uitbater een prijs is waar hij/zij zelf
genoeg aan overhoudt? Wie zal het zeggen.
Het is kretologie.
Stadjer moet het vooral van de verkoop van alcoholische dranken en snacks hebben. Echt een winkel voor een studentenstad. Maar deze winkel zal het vast niet makkelijk hebben sinds
corona, en al zeker niet sinds de avondklok.

Gildehuus

Mocht het zo zijn dat veel speciaalzaken weer beter draaien sinds corona, dan kan het ook voor deze slagerij ‘Gildehuus’ gelden. Op de pui zien we ‘vleesbedrijf’
staan, maar dat komt nergens meer terug in de communicatie. Het is wel een joekel van een slagerij. Op de site zegt Gildehuus onderscheidend te zijn door
enerzijds zo duurzaam mogelijk te werken: leveranciers die goed voor de beesten hebben gezorgd, is de claim. En anderzijds: ‘we zijn toch goedkoop’. Nou,
onderscheidend… dat zullen AH en Jumbo ook zeggen als je het hun vraagt, niet?
Een grote slagerij, met parkeermogelijkheden. Voor de deur! En dat nog wel in de binnenstad. Dat kan helpen.
O wacht, alleen ’s ochtends tussen acht en negen… hmm, wil je met je auto flink kip inslaan, dan moet je wel zelf ook een vroege vogel zijn.
Deze slagerij heeft behalve varken, rund en kip ook vis, op basis van seizoensaanbod.

Hier was voorheen een bakkerij, maar nu is hier het plaatselijke DE Café

Jazeker, in de rij voor een horecatent die o.a. koffie schenkt. Dit beeld lijkt een
soort sluikreclame voor donkergekleurde donsjasjes. Gezellig, dat wel. Maar
geen anderhalve meter, zo te zien.

van Jacobs Douwe Egberts op komst. In aanbouw… DE Café is uiteraard
horeca. En nu alvast met de mogelijkheid om ‘af te halen’.
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Seven Seas

Waarom een snoepwinkel ‘Zeven Zeeën’ moet heten? Waarschijnlijk vanwege de claim dat hier alle snoep uit verre streken bij elkaar gehaald is.
Dat beeld van die 17e-eeuwse kapitein met z’n verrekijker – of is het een
piraat? – is in dat geval een even opvallend als geslaagd symbool.
Ook opvallend: deze winkel ging in november open. Ja, dan heb je wel lef.

Slijterij Cloinq

Slijterij Cloinq. Zo
klinken glazen die elkaar
raken tijdens een toast.
De individuele keuze
van een winkelier: zo’n
prachtige kroonluchter.
Stel je voor wat dat voor
een supermarkt zou
doen als je zoiets – in
een grotere vorm dan – aan het begin van een grotere supermarkt zou
gebruiken. We hebben het niet over het onderhoud dan, kwestie van
kiezen.
Ook aardig: deze slijter laat een kaart zien van de wijngebieden van
Europa. Wij zouden zeggen: laat een kaart zien van waar hij de wijn

Natuurlijk, we zouden ‘m bijna vergeten. Groningen heeft die Albert Heijn aan
de Korenbeurs, het is en blijft een van de mooiste AH’s, door dat monumentale
pand.
Het bijzondere hieraan is ook: het pand zelf is van het vastgoedbedrijf van Jan
Bun, multi-AH-franchiser, met 22 AH-vestigingen. Alleen, deze niet. Dit is een
filiaal van AH. Omgekeerde wereld dus: AH zelf is huurder bij verhuurder (en
franchisenemer) Jan Bun.

vandaan laat komen.
De plek voor die kaart is wat ongelukkig gekozen, een klant kan er zomaar tegen aanlopen, terwijl die kaart tegen dozen met wijn aanleunt.
Maar het idee is goed.
Hemmes: “Cloinq is een combinatie van verzorgd enerzijds en rommelig
anderzijds. Al met al een unieke sfeer. En die vrouw achter de toonbank
was een bijzonder persoon. Iemand die je in elke winkel wilt ‘meemaken’.”

te koud. En droog. Veel mensen op straat. Effe
de deur uit, wandelingetje door de stad. En wie
daartoe besluit, komt van alles aan winkels tegen.
Groningen is groot, het is naar inwonertal ge-

meten de zevende stad van Nederland, met ruim
200.000 inwoners. Daarnaast: in het eerste deel
van deze tweeluik merkte Hemmes al op: “De
winkels zijn creatief, origineel, vaak alternatief

ook.”
En dat is dan weer die invloed en wisselwerking
van maar liefst 30.000 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen en nog eens zo’n
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Le Souk

Le Souk is een winkel met vooral producten uit de
Noord-Afrikaanse keuken, denk aan Marokko,
Algerije, Tunesië, en verder ook Libanese gerechten
en producten.
Te beginnen met agf, vooraan, buiten. Maar dan:
kruiden en specerijen, zelf gemaakte tapas – zij
zeggen natuurlijk ‘mezze’ – zelfgemaakte salades, de
bekende platte broden, granen, linzen, pasta’s etc. in
silo’s.
Je ziet als het ware die vrouw bij die schotels met
mezze genieten van het aanbod.
De naam? ‘Soek’ is net als bazaar een Arabisch marktplaats. Bazaar is overdekt, soek is een markt in de
buitenlucht.

De Boergondiër

‘De boergondiër’… het origineelste is zijn naam. Het is
vooral een kaaswinkel, maar – we kunnen het verder niet
zo goed zien, binnen – deze winkel heeft allemaal artikelen van producenten uit de provincie Groningen. Hemmes: “Lokaal en regionaal… de winkel verkoopt behalve
kaas nog wijn, kopjes en toeristische prullaria.”
Lokaal: dat geldt natuurlijk niet voor die kaasmessen en
-schaven vooraan, van Boska. Die komen gewoon uit
Bodegraven.

Toet

Toet was eerst een ‘toetjesparadijs’. Een eethuisje… toetjes en desserts, pannenkoe-

ken, maar ook dingetjes voor de hartige trek, sandwiches quiches, frittatta’s, soep,
salades. En dat is natuurlijk dicht, alleen voor afhalen en voor thuis opeten.
Maar de pui en het pand zijn er niet minder om. En Hemmes is toch gewoon naar binnen gestapt. En zag deze bonte huiskamer. Het is een soort kinderfeestje!
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Gino’s Stamppot

Dit trof Hemmes aan direct naast die ‘Toet’.
Geen idee of zoiets loopt, maar het bestaat: een stamppotsalon.
In dit geval van ene Gino. Afhalen dus. Stamppotsalon.
Klinkt als ijssalon. Gino, Italiaans? Ja, hoor, googelen
leert ons: dit is in de zomer een ijsssalon, in de winter wordt het een stamppotsalon, vooral gericht op
studenten die geen zin hebben om te koken, maar toch
genoeg groente moeten eten omdat mams hen dat tot
vervelens toe heeft gezegd, of gewoon omdat ze dat
zelf willen.

En nog een koffieverkooppunt, met de naam Pure. Hemmes: “De koffie
en de thee komen van een Groningse fabrikant, Tik-Tak, ofwel, ‘Tiktak/
Segafredo Zanetti Nederland b.v.’”
En een mooie, ruwe wand. We zien in de verte wat tafeltjes staan, dit
was vast ook horeca vóór de coronatijd.

‘Van Gend & Loos H. Colignon & Co’ zien we op de tegels staan. Dat zijn oude
tijden, toen ‘Van Gend & Loos’ nog een grote zakelijke vervoerder was.
Eronder, op de raampjes, zien we de letters ‘Basarz’ achter elkaar. Een héle
moeilijke manier om je naamsbekendheid te vergroten zo. Dan maar een
rode vlag erbij…
Basarz is een cateraar, maar je kunt er ook afhalen. Het aanbod is: van
Italiaans tot mediterraan. Hapjes, zoals tapas. Maar ook maaltijden en zelfs
een ‘weekmenu’.

De vroegere regisseur Bert Haanstra leerde ‘ons, Nederlanders’ landgenoten observeren met zijn legendarische film ‘Alleman’.
Grappig beeld.
Rechts een vrouw in grote, (te?) hoge laarzen, beetje bling-blingsmaakje, panterveltasje…
Links een jongere vrouw (denken we), versleten spijkerbroek, stevige, ietwat lompe
‘boots’. Maar wel beiden zelfde kleur haar, coupe soleil, misschien een tijd niet meer
bij de kapper geweest, zoiets?
Rechts de moeder, links de dochter? Zo ja, dan samen in de rij bij een zaak met de
naam ‘Funky Freak’, die crêpes uitserveert op afspraak en op ‘afhaalbasis’.
Ontroerend toch, zo verschillend en toch samen de stad in in coronatijd?
Maar of we het bij het rechte eind hebben? Geen idee.

30.000 supermarktfoto’s
30.000 aan de Hanzehogeschool.
Op die laatste zaterdag van februari heeft de ‘coronamoeheid’ allang toegeslagen. Mensen zijn het
zat om de hele tijd binnen te blijven. Bovendien,
een ommetje maken is zo’n beetje het enige wat
kan als je niet meer mag sporten en je toch wilt
blijven bewegen. En het wemelt in zo’n stad dan

van ‘afhaal’. Van horecagelegenheden die aan de
deur verkopen.
En voor de winkelier en voor de horeca-ondernemer die aan afhaal doet maar goed ook. Winst
zullen ze niet maken, maar het is ten minste wát.
En je houdt contact met klanten. En je bent zelf
‘van de straat’, zogezegd: je hebt wat omhanden.■

Van Tesco tot Edeka, van Carrefour tot
Walmart, van Migros tot M-Preis. Sinds
2008 fotografeert Erik Hemmes buitenlandse
formules. Sinds de coronapandemie fotografeert
hij levensmiddelenzaken in de ruimste zin des
woords, in Nederlandse steden. Voor dit blad,
maar ook voor andere geïnteresseerden.
Meer weten?
Mail Erik Hemmes: info@erikhemmes.nl
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