‘ERIK BLIJFT THUIS’

Food retail in
hartje Utrecht

De Bierverteller
De Bierverteller is een zaak aan de Twijnstraat. Zo’n
600 bieren, de site zegt: ‘van Zeeland tot NieuwZeeland’. De vertellers heten ‘Chaim, Sanne, Eelco’
etc. Kennelijk een winkel van jonge mensen, achternamen worden weggelaten. Je kunt een proeverij
meemaken, zelfs met een bootje door de Utrechtse
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grachten, je kunt kiezen voor een proeverij op een
locatie elders, bijvoorbeeld bij de klant thuis etc. –

In de reeks met food retail in het buitenland,
met beelden en uitleg van Erik Hemmes (van
Erik Hemmes\Retail Advies), hebben we deze
maand…
Nee.
Coronatijd. Lockdowns. Naar het buitenland
gaan? Kan niet, past ook niet.
Dus we gaan tijdelijk iets anders doen: Erik Hemmes trok met zijn fototoestel door de winkelstraten in hartje Utrecht.
Net zoals globetrotter Floortje Dessing opeens
niet meer naar verre oorden kan en daarom met
het tv-programma ‘Floortje blijft thuis’ is begonnen, zo dwaalt Erik Hemmes een tijd verkennend

en op de bonnefooi rond in de binnensteden van
ons land, op zoek naar opmerkelijke winkeltjes,
winkelaankleding, assortiment, gekke puien etc.
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
erover nadenken.
En als er toevallig een non-foodformule voorbijkomt die ook het vermelden waard is, dan pikken
we die gewoon mee.
Hoog-Catharijne, Bakkerstraat, Mariastraat,
Zadelstraat, Twijnstraat, ‘Museumkwartier’,
Oudegracht, Lijnmarkt, Choorstraat, Oudkerkhof, Korte Jansstraat, Schoutenstraat en Tolsteeg-

Rabarber
Rabarber was een ‘petit café’, maar is nu een afhaalzaak. Met de nadruk op banket, zo te zien, allemaal zelfgemaakt, veelal Frans aandoend (denk
aan tarte tatin en zo). We zien hier amandeltaart
op een erg Franse manier en ‘vegan brownies’,
maar Rabarber heeft allerlei gerechten voor
bestellingen in petto, zoals pompoen, savooiekool en cashewnoten in bladerdeeg, ‘frittata’
met feta, rode ui en groenten, paddenstoelenrillette, geroosterde aardappeltjes met rozemarijn
en pastinaakdip met venkelzaad, mosterd en
pompoenpitjes.

nu door corona uiteraard even niet.
Verder heeft deze winkel annex proeverij een bierquiz beschikbaar en je kunt een menu-avond laten
organiseren voor ‘bier en spijs’. De laatste jaren doen
bijvoorbeeld bierbrouwers hun best om consumenten van bier te laten genieten als begeleider van
een diner, ‘food pairing’.
Deze winkel/proeverij heeft een interieur dat antiek
maar ook origineel aandoet. Hemmes: “Kijk ook
eens naar de ‘schappen’ boven de counter: allemaal
in de lengte doorgezaagde salontafels.”

barrière. Die straatnamen kwamen mee met de
fotoreeks die we van Erik Hemmes ontvingen.
We kregen daarmee beelden van Zizo, Landgoedwinkel, Stach, Stalenhoef, Stael, Dopp, Lemonaid,
De Pizzabakkers, IJs & Zopie, De Droom van
Utrecht etc., etc. binnen.
En van die biologische AH. En van die AH
Neude, met z’n Allerhande Keuken beneden.
Van Jumbo City, van een ballonnenpoort aan een
ingang van Jumbo City, aha, openingsdag. Van
Spar City, van Boon’s Markt.
En Hemmes liep ook in Hoog-Catharijne, in
velerlei opzicht het tegendeel van al die puitjes
van pizzabakkers, wijnproevers en kaassnijders.
In Hoog-Catharijne kom je Miniso tegen. Of
Normal.
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De Droom van Utrecht
Gelegen aan de Schoutenstraat, een winkel voor kruiden en thee. De winkel bestaat vijftig jaar. Jarenlang heette het Abraham Mostert, daarna werd het ‘De
Droom van Utrecht’. We zien thee, maar ook kruiden, specerijen, oliën, azijn, delicatessen en cosmetica van een merk als Happy Soaps, met varianten als
Aloe You Vera Much en You’re One in a Melon. Maar eten en drinken blijft de hoofdzaak. Een prachtige pui en een even zo mooie nostalgische winkel van
binnen.

Wijncafé Lefebvre
Wijncafé Lefebvre heeft nu i.v.m. corona aan
het Neude een ‘Lefebvre To Go’: wijnen, bieren, borrelboxen en cocktails, ook alcoholvrij,
alleen om af te halen. Wijncafé Lefebvre is het
initiatief van – aldus de site – Dan Thompson,
die na de Hogere Hotelschool met dit café
begon. Het is eerder een proeflokaal dan een
regulier café. Wat heeft de naam Lefebvre met
Thompson te maken? Niks. Maar Thompson
wilde deze Franse naam, die vaak als achternaam voorkomt, omdat die naam oorspronkelijk ‘ambachtsman’ betekende.
Een mooi aangeklede zaak, met links allemaal
wijn in verschillende klassen prijs-kwaliteitverhouding en rechts aan de caféwand allemaal
spreuken die de klant zeggen dat je het leven
moet vieren – met goede wijn, uiteraard. Maar
dat proeven van wijn gaat (normaliter) gepaard met brood en oesters, rillette, ‘croquettes’, bitterballen, kazen en ‘charcuterie’, een
soort tapas-aanpak.

We gaan die vijftig winkels en formules niet allemaal uitleggen en beschrijven. We willen vooral
zeggen: wie inspiratie zoekt als formulemanager

of category manager, het kan allemaal – na de
lockdown, natuurlijk – op die paar vierkante
kilometer die Hemmes doorstruinde.

En mocht u het Hemmes kwalijk nemen dat hij
zomaar overal rondliep: nee, het was vóór de
strenge lockdown. ’t Is maar dat u het weet. ■
Lees verder op pagina 58 t/m 60.

Stael
Stael was tot aan de corona-uitbraak een
soort huiskamercafé in hartje Utrecht. Naar
binnen gaan is niet meer wenselijk (horeca),
maar: we zien deze dame wel een ontbijtje
in de vroege ochtend pakken. Met recht voor
haar neus macarons in allerlei kleuren.
Dit huiskamercafé is nu verkoopplaats voor
belegde broodjes en voor oliebollen, onder
andere.
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Keek
‘Kom binnen, we zijn open!’ Ja, dat was een tijd
zo, maar nu niet meer. Keek is een bakkerij en een
lunchroom: twee afzonderlijke panden, zo’n 150
meter van elkaar vandaan.
Wel zo bijzonder: een ‘laptopvrije lunchroom’. Niet
elke winkeliers of horeca-uitbater vindt het fijn om
een halve dag lang een millennial aan een van zijn
tafeltjes te hebben zitten die urenlang naar z’n laptop zit te staren. Bovendien, die bestellen natuurlijk
ook niet elk half uur wat…
Keek oogt sfeervol, eigenlijk vooral als een bruin
café. Maar dat is nu even verleden tijd. Het is nu
vooral afhalen, Keek fungeert nu als een soort bakkerswinkel.
Maar Keek kijkt ondanks alle ‘coronategenwind’ ook
vooruit. Het is bezig met een crowdfundingactie, om daarmee een nieuwe locatie
te verwerven, niet om te verhuizen, begrijpen wij, maar om meer ruimte te vinden
voor de bakkerij zelf. Klinkt hoopvol.

Dit is tegenwoordig in een winkelgebied in een binnenstad vaste prik: een
winkel van allochtonen, met vooral groente en fruit. De plaatselijke agf-zaak,
eigenlijk. Hier in hartje Utrecht is dat ‘Persepolis’. Het is vermoedelijk een
winkel van iemand van ofwel Griekse, ofwel Iraanse komaf, want Persepolis is
de Griekse benaming van een Perzische vestingstad uit de oudheid.
Vermoedelijk ‘essentiële levensmiddelenzaak’, uitgedrukt in ‘lockdownmaat-

En dan komt Hemmes ook een winkel als deze tegen: een mondkapjes-

regelen’. Dus deze zal nog wel open zijn zoals-ie dat altijd al was.

winkel. Wellicht een gat in de markt, sinds maart.

Twee keer Stach
Van al deze winkeltjes is ‘de formule’ Stach bijzonder. Stach, levensmiddelenzaak met als oprichter Stach Schaberg, begon enkele
jaren geleden in Amsterdam. Een buurt-, gemaks- en deliwinkel tegelijk. Met een aanbod van lekker eten en drinken voor onderweg
en voor thuis, maar dan zonder agf, vlees en vis. Maar wel weer
met maaltijden, salades, belegde broodjes, pokebowls etc.
Schaberg is inmiddels niet meer de eigenaar. Vorig jaar nam
cateraar Vermaat Stach over, Schaberg zou een minderheidsbelang
blijven aanhouden en zich concentreren op nieuwe vestigingen.
In Utrecht centrum zijn er twee.
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Wat kwam Hemmes allemaal nog meer tegen? O, genoeg. Bonbon-,
chocolade- en koffiewinkel Hop & Stork, drankenwinkeltje
Lemonaid, kaaswinkel ‘Kazerij Stalenhoef’, ‘De Pizzabakkers’, wijnwinkel ‘t Wijnstraatje (aan de Twijnstraat, vandaar de naam), een winkel
genaamd ‘Landgoedwinkel’ met allerlei biologische artikelen, en
Dopp, een ‘friteswinkel’ met alleen biologische patat. En dan laten
we nog tientallen zaken achterwege. Zizo, Vlaams Broodhuys, IJs &
Zopie, Grape District, Margaret Wijnen…
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Hoog-Catharijne
Hemmes liep niet alleen door die oude straatjes in Utrecht, maar ging
als gezegd ook Hoog-Catharijne in. En natuurlijk kom je ook daar van
alles tegen wat een retailer of food retailer interessant zou kunnen vinden. Van een pop-upwinkel van Lindt, voor de feestdagen, tot Miniso,
de formule die naast Blokker en Big Bazaar onderdeel is van Mirage
Retail Groep, het bedrijf van ‘Blokker-overnemer’ Michiel Witteveen. In
Hoog-Catharijne kun je ook ‘Normal’ tegenkomen. Een kruising tussen,
ja, wát eigenlijk? Kruidvat, Action? Hoe dan ook: heel veel non-food en
zoetwaren die elke AH, Jumbo, Plus etc. ook in de schappen heeft.
En dan is er nog iets als ‘Lebkov’, horecaformule die de plek van Pret à
Porter heeft overgenomen. Of – vlak bij de Jumbo City in Hoog-Catharijne – ‘Bread & Co’.

Albert Heijn, Jumbo City, Spar City, Boon’s Markt...
En zitten tussen al die winkels nu ook veel supermarkten? Jazeker. ‘AH Neude’, bijvoorbeeld. We zien
hier de ‘teamposter’, voordat je de roltrap af naar beneden gaat, richting souterrain; met Allerhande
Keuken. Aan het andere eind van dit gebied zit nog steeds die ‘Biologische AH’ waar AH destijds
mee begon, maar waar nooit een uitbreiding naar andere plaatsen van kwam. Hij maakt hier deel
uit van een ‘reguliere’ en kleine AH.

30.000 supermarktfoto’s

Jumbo City? Hemmes zag er een op de openingsdag, een oude Ekoplaza-vestiging, en nu dus van

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 geïnteresseerden. Meer weten?
Mail Erik Hemmes: info@erikhemmes.nl.

Jumbo. En die Jumbo City in Hoog-Catharijne zelf.
En twee keer een Spar City, aan de Mariastraat en die nieuwe en supercompacte aan de Bakkerstraat. En o ja, dan hebben we nog die Boon’s Markt, ooit door een voormalig C1000-ondernemer
begonnen, inmiddels filiaal.
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