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Loblaws City Market is de formulevariant van
Loblaws voor grote steden. Niet per se in stadscentra.
Deze ligt in de wijk Lonsdale, in het noorden van
Vancouver. Vancouver-Noord is door een lange baai
afgezonderd van de rest van Vancouver, vergelijkbaar met Amsterdam-Noord aan ‘de andere kant
van het IJ’.
Het uiterlijk kenmerkt zich door wanden met zwarte
tegeltjes en een vloer in fel oranje, nogal een gedurfde keuze. Op die zwarte wanden staan in grote witte letters de afdelingen vermeld.
Loblaws City Market, dat klinkt als een kleine Loblaws, maar net als in de VS is zoiets in Canada altijd een
fiks maatje groter dan bij ons. Hemmes: “Deze City Market is nog altijd zo’n 1.800 tot 2.000 m2 vvo.”

FOOD RETAIL IN CANADA:

Loblaws City Market
Het is niet de eerste keer dat Erik Hemmes rond
heeft gekeken in de regio West-Canada, in steden
als Vancouver en Calgary. In 2012 en 2013 presenteerden we in dit vaste onderdeel van dit blad
de formules Costco, Urban Fare, Sobeys, Sunterra
Market, Safeway en een bijzondere overdekte

markt in Vancouver, met beelden van Hemmes. Hij reisde afgelopen najaar opnieuw in die
contreien en kwam met andere winkels terug dan
toen. En waar je dan eigenlijk mee moet beginnen, is de formule Loblaws, al jarenlang marktleider in Canada en ook onderdeel van het grootste

detailhandelsbedrijf van dat land, Loblaw Companies. (De lezer die deze rubriek bijhoudt, heeft
gezien dat Hemmes in de vorige editie Amazon
Go in Seattle heeft bezocht, net over de grens –
het bezoek valt onder hetzelfde tripje.)
We hebben met deze Loblaws City Market niet

Bij de bedieningscounters vindt de klant salades in allerlei varianten, van Libanese tabouleh tot broccoli-cashewnotensalade. De varianten doen recht aan de
diversiteit van de inwoners van deze stad en de keukens uit al die landen waar zij of hun (voor)ouders vandaan zijn gekomen.
Loblaws biedt ook een ruim aanbod maaltijden etc. in zelfbediening, bijvoorbeeld hier bij dit schap (foto rechts), waar het ook aangeeft welk bakje voor welk
eetmoment bedoeld is, van ontbijt tot lunch tot avondmaaltijd.
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De broodafdeling. Broodjes in mandjes, groot brood eronder. De
broodjes zijn niet voorverpakt, ze liggen alleen onder een glazen
afschermplaat. Hemmes: “Zeer verzorgd gepresenteerd. Geen
kruimels te vinden.”

Sushi en poke bowls worden in de winkel gemaakt. Degene die dat doet, zegt Loblaws
erbij, is afkomstig van T&T, een regionale supermarktketen voor vooral Aziatische
inwoners van Vancouver. Ook T&T is onderdeel van Loblaw Companies.
Loblaws benadrukt die Aziatische komaf van de sushi en poke bowls niet zomaar.
Vancouver, gelegen aan de westkust van Canada, heeft in de jaren negentig een grote
toestroom aan immigranten uit Azië gehad. De stad Vancouver zelf is niet zo groot,
maar de agglomeratie is na die van Toronto en Montreal de grootste van het land. De
immigratiestroom heeft tot gevolg gehad dat minder dan de helft van de inwoners in
en rondom Vancouver Engels of Frans (de twee hoofdtalen van Canada) als moedertaal heeft. Met name in de jaren negentig, toen Hongkong door de Britten werd
overgedragen aan China, immigreerden veel inwoners van die stad naar Vancouver.
Ruim een kwart is tegenwoordig van Chinese komaf.

Vlakbij de agf-afdeling een olijvenmeubel, in zelfschep. Hemmes: “Opvallend
detail: de bakjes voor de consument in verschillende grootten.”

meteen het paradepaardje van Loblaws op deze
pagina’s. Dat is een joekel van 8.000 m2 vvo in
Toronto (de grootste stad en agglomeratie in
Canada, ruim zes miljoen inwoners), in een
voormalig ijshockeystadion, ‘Maple Leaf Gardens’
geheten, waar die super-supermarkt een assortiment voert van zo’n 90.000 items. Een winkel
waarvan we in de reportage destijds schreven:
als de familie Van Eerd inspiratie wil opdoen
voor die toen nog te ontwikkelen formulevariant Jumbo Foodmarkt, moeten ze ook even naar
Toronto.
Dit hier is een Loblaws City Market, in de wijk
Lonsdale van Vancouver. En we zeggen er meteen
bij: supermarkten in Vancouver, wat ver van ons
bed, jaja, maar als we bedenken wie de grote
baas is van dit geheel, dan is het opeens dicht bij
ons bed. Loblaw Companies is genoteerd aan de
beurs van Canada (Toronto), maar ruim 60% van

Een metershoge klimaatkast voor kaas. Met allerlei buitenlandse kazen.
Hemmes: “Ook kaas uit ons land: één schap vol varianten van Beemster.”

de aandelen is in handen van de familie die in
Nederland de Bijenkorf heeft, de familie Weston.
Met Galen Weston jr. als bekend boegbeeld. En
die Westons hebben ook Primark. En Associated British Foods, het bedrijf achter merken als
Twinings (thee), Jordans (ontbijtgranen) en het
knäckebröd en de ontbijtcrackers van Ryvita.
Dat leggen we nog uit verderop in dit artikel.
De Westons hebben ooit geprobeerd om het
eveneens Canadese Hudson’s Bay over te nemen.
Kijken we naar de verwikkelingen van dit warenhuis in Nederland, dan mogen ze blij zijn dat ze
daar niet in geslaagd zijn.
Loblaw Companies is de marktleider van de
Canadese supermarktsector. De bronnen op
internet spreken elkaar tegen of meten met
verschillende maten, maar we houden het erop
dat Loblaw Companies ruim 20% marktaandeel

in de Canadese supermarktsector heeft, maar dan
wel met alle andere formules erbij. En hoe groot
is die sector? Ook weer verschillende bronnen
met verschillende getallen, maar € 88 miljard zou
aannemelijk kunnen zijn.
Dat klinkt eigenlijk raar als je bedenkt hoe groot
Canada is. Maar: het heeft maar 38 miljoen inwoners, iets meer dan het dubbele van de 17,4 miljoen in Nederland. Ter vergelijking: het ‘kleinere
buurland’ van Canada, de Verenigde Staten, heeft
328 miljoen inwoners. Canada is gewoonweg
dunbevolkt. Een land van bomen, bossen, sneeuw
en in het noorden ijskappen.
Loblaws is dus marktleider in die omzet van € 88
miljard. De andere grote namen in de Canadese
supermarktsector zijn: Sobeys (met de formules
Sobeys en Safeway). Dan hebben we nog de Jim
Pattison Group, een conglomeraat waar ‘the
Overwaitea Food Group’ in zit, met formules als
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Je zou zeggen dat Canadese consumenten dol zijn op buitenlandse producten, omdat ze in een land wonen waar sneeuw en kou domineren, terwijl het land
wel degelijk welvarend is. Maar het tegendeel zien we hier ook, net als in veel andere supermarkten in de westerse wereld: de verankering in land, streek en
stad. Borden met ‘100% Canadians growers – and growing’, dus telers uit eigen land, en dat aantal neemt toe (woordgrapje: ‘growing’ betekent hier ‘telen’ en
toenemen’).
Overigens, in Canada valt genoeg te telen, zeker in de regio rondom Vancouver, met een naar Canadese maatstaven zeer mild klimaat.
En de zalm, benadrukt Loblaws, is 100% Canadees; natuurlijk zal dit land vol bergmeren en stromende beken en rivieren zalm bij het leven hebben.
‘Lonsdale Fish Market’ is weer een knipoog: verderop aan de baai die ‘Vancouver Harbour’ wordt genoemd, is een ‘Lonsdale Quai Market’, maar Loblaws zegt
hier eigenlijk: ‘consument, voor de vis in deze stadswijk moet je bij ons zijn’. De visverkopers van die markt aan die kade zullen het daar vast niet mee eens zijn.
En we zien een schap met streekproducten. De streek is hier: Brits Columbia, de zuidwestelijke provincie van Canada.

Save-On-Foods. Dan is er nog Metro, dat vooral
in het Franstalige gebied Quebec opereert (niet
te verwarren met het Metro uit Duitsland). En
dan hebben we de vier grote Canadezen wel
gehad. Daarnaast heeft Walmart nog altijd zo’n
6 of 7% marktaandeel in Canada en de zelfbedieningsgroothandel Costco is ook niet te
verwaarlozen. Maar de Canadese sector is en
blijft een versplintering van jewelste. Regionale
verschillen zijn groot. Canadese retailers hebben
weinig behoefte aan het uitgangspunt van ‘één

bedrijf, één formule’, integendeel. Sobeys hanteert
14 formules, Metro 8, Jim Pattison Group 13 en
Loblaw Companies kan er ook wat van, met ruim
20. En los daarvan vind je bijvoorbeeld nog zo’n
45 verschillende regionale foodformulenamen,
die geen onderdeel zijn van die vier bedrijven.
Loblaws Companies verdeelt zichzelf in vijf
onderdelen:
* fullservice, bijna 400 winkels. Formules:
Loblaws, variant Loblaws City Market, Your

Independent Grocer, Atlantic Superstore, Zehrs,
Provigo, Provigo Le Marché, T&T en dan nog wat
slijterijformules.
* discount, zo’n 450 vestigingen, waaronder ruim
100 vestigingen van Real Canadian Superstore,
dan verder nog de formule Maxi en dan nog de
formule met de kale naam ‘No Frills’, zo’n 250
winkels. No Frills, Maxi en vooral Real Canadian
Superstore moeten Walmart in Canada klein
houden.
* drogisterij: de formule Shoppers Drug Mart,
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Wel een mooi plaatje, maar toch gek. Dit oogt meer als sierfruit, dat wij in Nederland ter decoratie thuis op schalen leggen, of in onze tuinen. Wat moet een formule
als Loblaws hier dan mee? Zijn supermarkten decoreren? Nee. Wat hier ligt, zijn
pompoensoorten als spaghettipompoen, flespompoen, kabocha en hokkaido; allemaal eetbare soorten. Voor de inwoners van Vancouver van Aziatische komaf de
normaalste zaak van de wereld.

Allemaal soorten steaks. Ook steaks van wagyuvlees, de beroemde
Japanse rundersoort. Hemmes: “De wagyusteaks kosten omgerekend € 91,36 per kg, meer dan drie keer zo duur als steaks van black
angus.”

Ook dit typeert Loblaws: een enorm aanbod hoogwaardig
en kwalitatief ogend gebak en banket. In dat opzicht is de
Canadese consument veel ‘Europeser’ dan zijn zuidelijke buurman uit de VS.

zo’n 1.300 winkels. Een overname uit 2013.
* kleding/schoenen: Joe Fresh, veelal verkrijgbaar
in bovengenoemde winkels.
* financiën: PC Financial, financiële diensten, ook
in bovengenoemde winkels en uiteraard online.
Van al deze winkels zijn er zo’n 550 filiaal, het
merendeel is dus franchise.
De omzet in het jaar 2018 van Loblaw Companies
was 46,7 miljard Canadese dollar, omgerekend
ruim € 32 miljard. De detailhandelsomzet is de
hoofdmoot, € 31,5 miljard. De levensmiddelentak
daarvan behaalde een omzet van € 22,6 miljard,
wat weer redelijk overeenkomt met dat marktaandeel van ruim 20% in de Canadese supermarktomzet van € 88 miljard.
Een verdere uitsplitsing naar bijvoorbeeld de
formule Loblaws geeft het bedrijf niet.
Loblaw Companies is voor ruim 60% in handen
van George Weston Limited. Dat is de holding

van de familie Weston. En die familie heeft ook
nog andere vehikels, zoals Wittington Investments.
Een familie met een bijzondere geschiedenis.
Ze zijn Canadees, maar ook Iers en Brits. De
oprichter is George Weston, een Canadese bakker
van origine, die vlak na de Tweede Wereldoorlog
wilde diversificeren en een partij aandelen van
Loblaws kocht. Met behulp van waarschijnlijk
stromannen had hij enkele jaren later een meerderheid en zo werd deze Weston de eigenaar.
Zoon Galen Weston werd vanaf begin jaren
zeventig de ceo van Loblaw Companies, en diens
zoon Galen Weston jr. is sinds de jaren negentig
de hoofdbestuurder. Hij is vandaag de dag zowel
ceo als voorzitter van wat wij de raad van commissarissen noemen.
Maar: Loblaw Companies is lang niet het
enige. De Westons hebben niet alleen zonen en
dochters, maar ook neven en nichten. George

Weston nam ook een belang in een bedrijf dat
een supermarktketen had in Ierland, het latere
Quinnsworth (later overgenomen door Tesco).
Weston kocht naderhand weer modeketens, en
een daarvan kennen we vandaag de dag maar
al te goed als modeprijskraker in onze binnensteden: Primark. De Westons kochten via
Wittington Investments ook Britse levensmiddelenproducenten en dat is vandaag de dag
ABF, Associated British Foods, met zoals gezegd
bijvoorbeeld Twining en Ryvita. En via dat ABF
en vehikel Wittington werden de Westons ook
weer retailers in Engeland, waar de familie oorspronkelijk vandaan komt: ze kochten het destijds
moeizaam opererende warenhuis Selfridges. En
via Selfridges kochten ze ook een Nederlands
warenhuis: de Bijenkorf. In 2010. De Bijenkorf
was toen in handen van private-equityreus KKR
en het Nederlandse Alpinvest.
Dus wie ook heeft gedacht: hoe kan het dat jaren
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Beroemd private label: President’s Choice
‘PC-products’ en ‘PC-express’. Dat vergt even wat uitleg, maar het is een van

leverancier. President’s Choice belandde

de bekendste prestaties van Loblaws.

in de schappen van formules uit de VS als

De supermarktketen kwam in de jaren zeventig danig in de problemen; een

Fred Meyer, Harris Teeter en ook Ahold

prijzenslag in Canada, terwijl het bedrijf voor de financiering van overnames

Delhaize-dochter Stop & Shop.

zwaar met schulden beladen was. Daarnaast, de winkels waren door gebrek

President’s Choice is zo’n beetje een

aan winkeldesignonderhoud verouderd. Concurrenten schoten Loblaws links

vast hoofdstukje in de ‘geschiedenis van

en rechts voorbij.

huismerken’.

De vader van de huidige ceo, Galen Weston sr., wist het tij te keren en
Loblaws weer succesvol te maken, door overnames (toch weer…), nieuwe

Eind jaren negentig besloot Galen Weston

directieleden en last but not least een prijscampagne.

jr., de zoon van, President’s Choice als

Trouwens, even tussendoor: onderdeel van die prijscampagne was tv-

naam te gebruiken voor de introductie

reclame met een beroemde Canadese acteur: William Shatner. Zegt het u

van bank- en andere financiële diensten,

niks, zelfs als u vijftiger of zestiger bent? De allereerste ‘Captain Kirk’ van Star

in plaats van de naam Loblaws. Dat is

Trek. Die serie is natuurlijk helemaal niet Canadees, maar de hoofdrolspeler

vandaag de dag dus PC Financial. Maar we zien hier ook dat Loblaws ‘PC

kennelijk wel.

Express’ heeft, de snelle bezorging van de formule. Het werd ook gebruikt
voor telecom: PC Mobile.
Je kunt het ook vreemd vinden: weliswaar zal President’s Choice bij veel
Canadezen bekend zijn, maar eigenlijk gebruikt Loblaws de toch eigenlijk
gewoon fancy naam van een huismerkenlijn voor allerlei initiatieven.
En dan zie je ook weer de beperking die hieraan ten grondslag ligt: PC moet
immers ook een merknaam zijn voor al die andere ruim twintig supermarktformules van Loblaw Companies. Even terug naar eigen land, eigen branche:
La Place als merk kan voor Jumbo een zegen zijn, maar ook een beperking.
Perla en Delicata kunnen voor AH een zegen zijn, maar ook een beperking,
en wat doe je dan met AH Excellent in je categorieën koffie en chocola? Loblaws gebruikt dus als het ware Perla/Excellent/La Place voor bankdiensten
en e-commerce.
Als voorbeeld van het
huismerk zien we hier de

Begin jaren tachtig had Loblaws tal van onderkanthuismerken in de schap-

varianten rijst, couscous en

pen staan, maar ene Dave Nicol begon binnen Loblaws met een premium-

orzo van President’s Choice.

huismerk, met St. Michael van Marks & Spencer als voorbeeld.

O ja, in het Engels en Frans

De naam? President’s Choice. De items van President’s Choice werden in het

op het pak, natuurlijk, want

Loblaws-assortiment een daverend succes.

Canada is officieel net zo

Uitgangspunt was dat een President’s Choice-artikel beter moest smaken

tweetalig als België.

dan het referentie-A-merk, wat in die jaren een ongekend uitgangspunt
was. President’s Choice werd zelfs overgenomen door supermarktketens in
de VS en Zuid-Afrika, het werd als het ware ‘ingekocht’ als was Loblaw een

geleden de Bijenkorf-filialen in onder andere
Arnhem, Enschede, Den Bosch en Breda dicht
gingen en dat er daarna Primark-vestigingen in
kwamen in tijden van recessie (het was in de periode dat ‘we allemaal’ uit de nasleep van de kredietcrisis moesten komen), het antwoord daarop
is gewoon dat Galen Weston jr. de Bijenkorf eruit

haalde en Primark erin zette.
Vader Galen Weston sr. staat in de jaarlijkse miljardairslijst van Forbes, op nummer 174, met een
schatting van 8,4 miljard in Amerikaanse dollars
(omgerekend € 7,5 miljard). Maar ja, de familie
is best groot, dus er zou nog meer weelde moeten
zijn. Hoe dat precies zit, weten bladen als Forbes

Dit hier hebben wij ook wel: een
wand bij de kassapartij met een
schets of beeld van het gebied
waar de winkel zich bevindt.
Een kerk van Nijkerk in de grote
Lidl in Nijkerk, een beeld van
een jachthaven in de Agrimarkt
van Terneuzen… Loblaws doet
het met een hippie-achtige
tekening van de ‘skyline’ van de
wijk Lonsdale.

of in ons land Quote ook lang niet altijd. ■
Meer foto’s zien?
Mail Erik Hemmes, info@erikhemmes.nl

‘We - hartje - Van’. Koffie van het merk ‘We love
Vancouver’. Met een donatie-element: een deel
van de opbrengst gaat naar de opvang van
daklozen in deze stad.
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