‘ERIK BLIJFT IN NEDERLAND’

Food retail in hartje
Amersfoort
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
enkele maanden bezoekt Hemmes met zijn fototoestel de winkelstraten van de binnensteden 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 erover nadenken. En soms moeten we ook
gewoon constateren dat een winkel zo origineel
en zo onderscheidend is, dat je er als foodretailorganisatie ook gewoon niks mee kunt. Maar
dat geeft niet, want dan hebben al die gekke en
uitzonderlijke winkeltjes ook een bestaansrecht.

Nieuw Mos
Oké, oké, hartje Amersfoort dus… maar we beginnen net buiten het stadshart
van Amersfoort. Ietwat daarbuiten kwam Erik Hemmes ‘Nieuw Mos’ tegen, een
biologische supermarkt, maar ook een winkel met non-food dat verder gaat dan
wat een reguliere of een biologische supermarkt aanbiedt: trendy kleding. Verder nog een eetcafé. Dat eetcafé heeft uiteraard maandenlang als afhaalwinkel
gedraaid. Daar zal niemand mee binnen zijn gelopen.
Nieuw Mos is van een ondernemerskoppel dat enkele jaren geleden niet van
de Natuurwinkel-formule van Natudis mee wilde naar Ekoplaza. Theo Jacobs,
Heleen Francke en de nieuwe generatie vennoten en medevennoten, Joren en
Willemyn Jacobs en Rubel Kool, besloten de winkel zelf als het ware opnieuw uit
te vinden en grepen voor de naam terug naar jaren geleden, toen deze zaak ‘de
Moswinkel’ heette. Leggen ze allemaal uit op de site.
Ruime winkel, elke productgroep uit de supermarkt is hier ook vertegenwoordigd. En in de kelder dus een heuse mode-afdeling – en die mode zal vast ook
‘ecologisch’ zijn.
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Hemmes neemt ook af en toe
wat horeca-elementen mee
op zo’n ontdekkingstocht, als
het origineel of anderszins de
moeite waard is. Zoals deze
pui, dit huisje, en het terras dat
er aanlokkelijk uitziet.
Dit hier is: ‘Juffrouw Jacoba’,
een crêperie, maar ze maken
ook ‘galettes’, de Bretonse
variant van pannenkoeken,
en croque-monsieurs, ‘de
Franse tosti’. Ook weer met de
Bretonse keuken als uitgangspunt. Tosti met paddenstoelenragout, bijvoorbeeld.
En Juffrouw Jacoba is?... Het
hondje van de eigenaren.

Er zijn in flink wat decennia al genoeg levensmiddelenwinkels weggeconcurreerd door de
supermarkt, toch?
Na Utrecht en Groningen, is Hemmes nu in
Amersfoort beland. Niet een echt grote stad,
maar wel – zoals Hemmes het zelf meldde – een

Op verschillende plaatsen in de binnenstad hangen borden met
gedichten. Van dichters en dichteressen uit de stad of omgeving.
Zoals deze: ‘Scharrelbier – een ode aan de Scherbierstraat’.

stad vol verrassingen.
Erik Hemmes was eind mei in Amersfoort. Twee
keer. De eerste keer op een regenachtige dag,
geen sjoege te beleven. Na een weersomslag – van
koud en nat naar warm en droog – ging Hemmes

een paar dagen later terug, op de eerste warme
en droge zaterdag na weken van plensbuien. Het
contrast: veel volk op straat. Veel mensen op terrasjes, natuurlijk! Het kon weer.
Amersfoort heeft ruim 150.000 inwoners en is
daarmee de vijftiende stad van Nederland. Dat is

Sfeer van Amersfoort
Hoe aantrekkelijk hartje Amersfoort is
voor een rondje rondneuzen? Dat blijkt
hier wel uit, toch?
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Heel Holland Bakt: in Amersfoort
Fans van het tv-programma Heel Holland Bakt zien hier een
bekend gezicht: Anna Yilmaz, de eerste winnares van Heel Holland Bakt.
Wat blijkt? Nadat ze in dat programma gewonnen had, zegde
ze haar baan bij de marine op. En is ze met een eigen winkel
begonnen, in haar woonplaats Amersfoort: Anna’s Smaakatelier.
De opening? Midden in coronatijd, april vorig jaar…
Het aanbod? Taarten, gebak, banket. Op de site van Anna’s
Smaakatelier zegt Yilmaz: het aanbod is zoals ik ben, én Nederlands én Turks.
Hemmes: “Het ziet er allemaal heel exquise en doordacht uit. Ik
zag smaakcombinaties die mij meteen nieuwsgierig maakten.”
Maar het is niet alleen zoetigheid wat de klok slaat, Anna’s
Smaakatelier is ook een lunchroom, met salades, mezze, dranken etc. Die lunchroom moet natuurlijk met de versoepelingen
een vliegende start gaan maken.

nogal een contrast met Utrecht en Groningen, de
derde en de zesde grootste stad van ons land.
Maar: Amersfoort is zeer centraal gelegen in ons
land, en groeit en groeit maar. Altijd weer vestigen zich nieuwe bedrijven en instellingen graag
in het midden van ons land en dan is Amersfoort
als vestigingsplaats een logische kandidaat. Denk
ook aan de foodretailbedrijven, vroeger: allereerst
Schuitema/C1000. En toen Laurus tot Super de
Boer werd omgevormd, kwam het ook in Amersfoort terecht.
Daarnaast zijn er de laatste jaren in de ring eromheen grote woonwijken bijgekomen.
Het contrast met die grote, nieuwe woonwijken is
de binnenstad: een Middeleeuws geheel van oude
huizen en grachten, gelukkig allemaal bewaard
gebleven.
En in die prachtige binnenstad stikt het van de
originele en gekke winkeltjes.

Dit is de etalage van ‘Theefeestje’, catering, workshop, afhaal… alles wat
maar met ‘high tea’ te maken kan hebben.
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SEM
Tsja, wat is SEM? Het is de afkorting van ‘Sla En Meer’.
Het is een restaurantje, maar niet met tafeltjes, nee, er
is één lange tafel, zo schijnt het. Maar goed, corona,
dus is SEM inmiddels catering, afhalen, maaltijdenwinkel, stamppottenwinkel etc. etc. Biologisch en
fairtrade. Maar goed, die schilderijtje aan die wand,
die zijn ook te koop. En de menukaart op de site is en
laagdrempelig en toch ook behoorlijk origineel.

Livingstone
En wat is dan Livingstone? Vooral een koffiezaak. Maar er hangt kunst aan de wand. En
het schijnt in Amersfoort een bekende zaak te zijn, omdat je er kunt relaxen in vliegtuigstoelen. En als je googelt, blijkt dat Daniël – die man met pet, de eigenaar dus – een
koffietest van het AD heeft gewonnen, voor de regio Amersfoort. Kijk, da’s dan ook weer
een kunst.
Hemmes: “Deze Daniël vertelde me dat ene Bernadette van Nus dat schilderij heeft gemaakt. Hij vertelde over haar omdat hij dat schilderij gewoon van haar heeft gekregen.
Dat is ook wel weer een groot contrast met onze levensmiddelensector, waar bij wijze
van spreken elke handeling ten behoeve van een andere partij altijd ook gefactureerd
wordt, omdat het deel moet uitmaken van een verdienmodel.”

ontwikkeld.”
Verder zit er nog een filiaal van ‘de Pindakaaswinkel’ en een andere naam die bekend zal
klinken, is het Vlaams Friethuis. Maar wij richten
ons voor de foto’s vooral op de lokale winkels,
niet de ketens. ■

30.000 supermarktfoto’s
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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