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Erik Hemmes van Erik Hemmes\Retail Advies 
reist geregeld (en als de versoepelingen het toela-
ten) naar buitenlandse formules. Met ingang van 
deze editie starten we met een reeks opmerkelijke 
formules uit Denemarken. En nog een bijzondere 
foodplek in het Zweedse Malmö. Hemmes liep 
rond in de Deense hoofdstad Kopenhagen en stak 
ook even die beroemde Oresund-brug van 16 km 

over naar de andere kant, naar Malmö.
Bij het begin van een nieuwe reeks leggen we 
doorgaans uit hoe een sector van dat land 
eruitziet. Hoeveel inwoners, hoe groot is de 
omzet van de supermarktsector daar, wat zijn de 
belangrijkste formules en supermarktbedrijven, 
wie is er marktleider, et cetera. Maar dat bewaren 
we nu voor een editie later, want we starten met 

een markthal voor eten en drinken, zowel horeca 
als thuisverbruik, die in Kopenhagen beroemd 
is en ook ver daarbuiten. Het gaat om Torve-
hallerne, een – voor zover wij kunnen nagaan 
– foodmarkthal, bij elkaar zo’n 6.000 m2 met de 
terrasruimten erbij. Deze markthal is niet alleen 
populair onder de inwoners van Kopenhagen zelf, 
maar ook een vast bezoekadres voor de vele toe-
risten die een paar dagen in deze stad vertoeven.
‘Torvehallerne-KBH’ (dat ‘KBH’ is de a�orting 
van København, dus Kopenhagen zoals de Denen 
het zelf schrijven) is een mix van verschillende 
winkels en horecazaakjes, en doorgaans is het 
zelfs een mix binnen één en dezelfde zaak zelf. 
Bijvoorbeeld, je kunt bij een viswinkel in die 
markthal een visje eten met een passend wijntje 
erbij, maar ook vis kopen om naderhand thuis te 
bereiden. Er wordt ‘geblurd bij de vleet’ in die hal. 
Je kunt op een terras of op een barkrukje een glas 
wijn drinken, maar je kunt ook een �es wijn ko-
pen die je ’s avonds thuis ontkurkt. Buiten naast 
de overdekte hal staan bijvoorbeeld ook verschil-
lende aanbieders van agf, we bedoelen maar.
En daarmee past Torvehallerne in de verzame-
ling La Boqueria in Barcelona, Borough Market 
in Londen, ‘Avalade Norte’ in Lissabon, ‘Mercado 
Central’ in Valencia, de ‘Naschmarkt’ in Wenen, 
‘Markthalle Neun’ in Berlijn. 
En je vergeet dan nog ‘La Felicitá’ in Parijs, denkt 
dan iemand… Nee, die vergeten we niet, maar 
dat is 4.500 m2 restaurants onder één dak, dat is 
toch anders.
O, zoals de Markthal in Rotterdam? Ja, deels. 
Maar Torvehallerne is iets minder ‘stijlvol’ en 
‘conceptueel’ dan dat ultramoderne en prestigi-
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Torvehallerne: twee glazen gebouwen, met elkaar verbonden. Met terrassen buiten, zitplaatsen binnen 
en gangpaden, winkeltjes en barretjes, lunchrooms en andere horeca. Decennia geleden een markt waar 
boeren, kwekers en telers hun waar te koop aanboden, tien jaar geleden begon de gemeente Kopenha-
gen op het plein van die vroegere markt met een markthal. Inmiddels is Torvehallerne niet alleen een 
trekpleister voor de inwoners van Kopenhagen, maar ook voor toeristen.

Binnen wordt horeca afgewisseld met detailhan-
del, geen marktkramen in de ouderwetse zin van 
het woord, maar winkelunits. Vis, vlees, brood, 
kaas, zuivel, banket, zoetwaren, delicatessen, 
borrelartikelen, snacks en tapas, olijven, olijfolie, 
wijn, bier… En buiten staan aanbieders van agf 
en bloemen en planten. Hemmes: “Dus bijna alle 
productgroepen van een supermarkt zijn hier te 
vinden, alle versgroepen en enkele groepen dkw.”
De prijzen zijn van (meestal) hoog tot (soms) laag 
en o, er zal ook vast wel eens een actie-artikel 
te vinden zijn. Maar het gemiddelde prijsniveau 
van levensmiddelen in Denemarken is hoger dan 
in Nederland. Hemmes: “De btw is 25% op alle 
artikelen.”
Daar staat tegenover – of is het er een gevolg van? 
– dat in de Deense supermarktsector discounters 
en ‘voordeelformules’ dominant zijn. Met namen 
als Netto, Fakta, Coop 365 en Rema 1000 en Aldi 
en Lidl. Maar, aldus Hemmes: “Prijsgerichtheid 
is in Torvehallerne niet het belangrijkste voor de 
consument. Eerder de kwaliteit, het vakmanschap 
en de originaliteit van de specialist. En het lekkere 
van de horeca, genieten in gezelschap.”
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Vooral de vishandelaren in deze markthal vallen op, met in de vitrines al die vissen die 
uiteraard niet meer leven, maar die jou toch liggen aan te staren. De ene is vishandelaar 
‘Den Grønne Kutter’ – en dat is vast Deens voor ‘de groene kotter’, en de andere heet 
HAV. En die zitten gewoon tegenover elkaar, elk aan een hoek van twee gangen.

Kazen, wijnen, tapas en andere vleeswaren, olijven en olijfolie... 
Zoals we al zeiden, het aanbod is breed en diep. En er staan 
verschillende slagerswinkels tussen. Hemmes: “Al deze winkels 
verstaan de kunst van het presenteren: combineren, sfeermate-
riaal toevoegen, en ook over hun kleding is nagedacht.”

Bij vishandel HAV blijkt uit de borden ook hoe belangrijk de toerist 
voor deze ondernemers en winkelier is: ‘sea platters’, ‘beverages’ etc. 
In het Engels. Je kunt hier ook wat drinken, terwijl het een vishandel 
is. Nergens wordt zozeer en vanzelfsprekend ‘geblurd’ als in een 
markthal.
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euze gebouw in Rotterdam; je zou kunnen zeggen 
dat Torvehallerne een mix is van de Markthal in 
Rotterdam en de alternatiever aandoende ‘Food-
hallen’ in Rotterdam-Zuid.
En we melden er bij: dit is niet de eerste keer dat 
we over Torvehallerne schrijven, Ergens in 2012 
kwam columnist Pim van den Berg (zie ook blz. 
11 in deze editie) met beelden na zijn bezoek 

aan Torvehallerne. Toen al viel deze markthal 
op. Vooral omdat het zo vertrouwd overkwam, 
toegankelijk, niet prestigieus – terwijl het toch zo 
nieuw was.

Torvehallerne, wat betekent dat? ‘Torve’ is Deens 
voor markt en ‘hallerne’ is Deens voor hallen.
Torvehallerne is niet oud, het is er sinds 2011. 

Maar het is wel een verwijzing naar vroeger. Het 
verhaal wil dat we terug moeten naar het kale 
plein ‘Israels Plads’ (Israëlplein). Een architect, 

Hans Hagens, ergerde zich aan de ultieme kale 
lelijkheid van dat plein, met een verouderd 
tankstation ergens in een hoek. Dat is niet gek bij 
architecten: zien die iets wat zij niet mooi vinden, 

En wat zag Hemmes zoal in de 
vitrines? Veel verleiding. Tartaar 
van tonijn, smørrebrød in allerlei 
varianten en smaken, en we zien 
een saladeschaal met een combi 
van mosselen, grote kappers, 
olijven, citroendressing en dille.

En een ko�  especiaalzaak. Met zoetwaren, vooral chocolade, die ‘vegan’ 
is. Hemmes: “Deze chocozoenen – � ødeboller in het Deens – zie je hier 
veel.”
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dan beginnen hun handen te jeuken. Beroeps-
deformatie. Ditmaal leidde het tot iets wat de 
bevolking van Kopenhagen naderhand zeker is 
gaan waarderen.
Hagens verdiepte zich in het verleden van dit 
plein en kwam erachter dat tot aan de jaren vij�ig 
boeren en marktkooplui uit de regio op het plein 
etenswaar en andere spullen te koop aanbo-

den. Gewoon een markt. En hij klopte bij het 
stadsbestuur van Kopenhagen aan met zijn idee: 
een markthal. Mét horeca, omdat het niet alleen 
een ‘verkoopcentrum’ zou moeten zijn, maar ook 
een plek waar de burgers van Kopenhagen met 
plezier kunnen verblijven.■

30.000 supermarktfoto’s

Van Tesco tot Edeka, van Carrefour tot Walmart, 

van Migros tot M-Preis. Sinds 2008 fotografeert 

Erik Hemmes buitenlandse formules.

Voor dit blad, maar ook voor andere geïnteres-

seerden. Meer weten? 

Mail Erik Hemmes: info@erikhemmes.nl. ■

Sommige winkeltjes zijn eenvoudig, soms zelfs ‘volks’, maar deze chocolade-
zaak oogt juist zeer chique. Door de ruimte en de opstelling van die witte tas-
sen met die groene �essen. Hemmes: “Dat is mousserende wijn die kennelijk 
goed bij chocolade past.”

‘Blurring’, zeiden we. Dat is zeker te zien bij deze tapasverkoper. Om de hoek 
een winkel voor tapas, en hier het horecagedeelte, ook met een wijntje erbij. 
Hemmes: “Ook ik heb hier tapas gegeten, met een glaasje verdejo erbij. Die 
man met staart was zeer bedreven in zijn vak.”

Dit past er eigenlijk heel goed bij: een winkel voor 
keukenbenodigdheden – Hemmes: “Een groot 
kijk- en ontdekkingsplezier” – en een verkoper van 
messen. Bij die laatste kun je ook je messen laten 
slijpen, zo te zien. Hemmes: “Messen zijn belangrijk 
in de keuken – in Nederland onderbelicht, denk ik, 
de Denen hechten er mogelijk meer waarde aan.”
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