In de reeks met food
retail in het buitenland,
met beelden en uitleg
van Erik Hemmes, deze
maand ‘de nieuwste
Delhaize’, in Ekeren.
Door: Gé Lommen Foto’s: Erik Hemmes

Deze Delhaize is in oktober heropend, na een ingrijpende verbouwing. Hij geldt nu als ‘de pilot’ van de
formule. In de betekenis van: volgens de nieuwste inzichten. Maar: een pilot wil bij Delhaize niet zeggen
dat dan alle Delhaize-supermarkten worden omgebouwd zoals hier. Delhaize was een pilot in 2016
(Wezembeek-Oppem), een pilot in 2018 (Nijvel) en sinds kort hier in Ekeren.

FOOD RETAIL IN BELGIË

De nieuwste Delhaize
Voor de trouwe lezers is het bekend: bijna elke
editie van FoodPersonality biedt een impressie
van een formule of ‘iets anders uit levensmiddelenland’, met beelden en uitleg van Erik Hemmes,
van Erik Hemmes\Retail Advies.

Na een reeks winkels/formules uit het Canadese
Vancouver en het Amerikaanse Seattle, zijn we
weer dichtbij: bij de nieuwste pilotwinkel van
Delhaize, in Ekeren, een plaats ten noorden van
Antwerpen.

Deze Delhaize is een pilotwinkel (de verbouwing
omvatte ongeveer een jaar) en werd in oktober
heropend. De winkel omvat 2.496 m2 vvo, 15.000
sku’s, 6 kassa’s en 8 zelfscan-/zelfpaykassa’s. Half
ondergronds is een ruimte met 179 parkeerplaat-

Kenmerkend voor een moderne, grote Delhaize is de hoge stenen wand in het gangpad bij
onder meer het brood.
De broodafdeling is geheel volgens Belgische supermarktgewoonte: in glazen of plastic doorzichtige wandkasten en met een broodsnijmachine erbij. De broodafdeling is in een Belgische
supermarkt bijna altijd in zelfbediening. De consument kiest brood en dan – en dat is bij Delhaize nieuw – moet hij/zij zelf het bijpassende etiket printen.
De consument kan hier kiezen voor katoenen broodtassen, ook elders in de winkel zijn katoenen tassen beschikbaar.
Op deze tas zien we hoe Delhaize de kwaliteit van het brood communiceert: ‘geen gistversnellers, bewaarmiddelen of kleurstoffen’… het brood wordt gemaakt: ‘vlakbij, zodat het nooit
ingevroren hoeft te worden. En we bakken het bij ons, meermaals per dag. Da’s niet alleen
verser, het smaakt ook eerlijker. Beter dus.’
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Zowel de visafdeling als de vleesafdeling hebben voortaan het predikaat ‘atelier’, de term voor alle afdelingen waar ter plaatse iets bereid wordt. O, dat is dus
‘Fresh Atelier’? Nee, want dat is een aparte winkel of aparte afdeling waar Delhaize twee jaar terug mee aan de slag ging, maar door de coronapandemie is
Delhaize daar weer mee gestopt (zie onze uitleg op blz. 4/5 van deze FoodPersonality).
Anders dan voorheen is in deze Delhaize de ‘beenhouwerij’ (de vleesafdeling dus) in bediening. En de visafdeling was dat al. We zien zoal… dat de vis ‘lijngevangen’ is, in plaats van door middel van sleepnetten. We zien ook dat Delhaize een promotie doet als ‘bij aankoop van deze vleessoort die-en-die saus er gratis bij’.
We zien verder vacuümverpakt dry-aged rundvlees en we zien dat het premiumvlees ‘de trots van onze kwekers’ is, kennelijk zeggen Vlamingen ook ‘kwekers’
tegen fokkers, terwijl dat bij ons altijd voor boeren met plantaardige artikelen geldt. En we zien een wandkoeling met vegetarische artikelen. Ja, wellicht is een
Belgische consument veel meer bourgondiër dan wij, maar ook in dat land wordt de consument steeds meer ‘flexitariër’.

sen en een aparte inrit en parkeerplaats voor twee
auto’s die naar het ophaalpunt komen.
In een persbericht worden ‘licht, ruimte, inspiratie van een uitgebreid assortiment van kwaliteitsvolle en gezonde producten, service en winkelcomfort’ als de sleutelwoorden van deze Delhaize
genoemd. De routing voor de klant wordt
‘intuïtiever’ genoemd, de winkel biedt nieuwe
assortimenten en diensten, de vleesafdeling is in
bediening (Delhaize spreekt van ‘beenhouwerij
3.0’ en de klant wordt uitdrukkelijk gewezen op
een aanvullend assortiment online voor leveringen thuis of via het afhaalpunt. Verder is er
sprake van een ‘nieuwe aperocorner’ (wij zouden
zeggen: ‘borrelafdeling’). Er is een sushistand,
een saladebar van Foodmaker (maar geen Fresh

Vooraan in deze Delhaize een mission
statement: ‘Wij van Delhaize zijn ervan
overtuigd dat beter eten jou helpt om
beter te leven, daarom doen we elke dag
ongelooflijk ons best om beter eten en jouw
leven net dat beetje makkelijker te maken.’
Ten opzichte van de pilot in Nijvel van twee
jaar terug is er meer nadruk op de band
tussen ‘beter eten’ en ‘beter leven’. Dat heeft
ook te maken met ‘wat Delhaize wil zijn’:
we verwijzen naar blz. 19 e.v., over het
bijzondere loyaltyprogramma ‘SuperPlus’,
waarmee Delhaize de klant wil helpen
gezonde(re) keuzes te maken.
De pay-off van Delhaize is al jarenlang:
‘mee met ’t leven’.
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Wat zien we hier? Nou, ten eerste dat Delhaize de maaltijdpakketten onder eigen merknaam heeft – een verschil
met twee jaar terug in deze rubriek: toen had Delhaize nog pakketten van HelloFresh. Maar dat blijkt achteraf
maar heel kort te zijn geweest. Daarna was het al snel ‘eigen merk eerst’. Een parallel met ‘zusterformule’ AH op
dat punt is er zeker.
Hemmes: “Verder valt het materiaal en design bij de agf-afdeling op, zoals de markante lampjes boven de lage
stellingen, en het gebruik van kleurrijk hout, herfstkleuren, eigenlijk.”

Atelier, zie uitleg bij de foto’s), de servicebalie
geldt als afhaalpunt van Bol.com-bestellingen
(net als Delhaize onderdeel van Ahold Delhaize),
we zien herbruikbare katoenen broodzakken en
ook andere katoenen tassen, bij het brood print
je zelf het etiket nadat je je brood gekozen hebt,
vlees is weer in bediening en de presentatie van
vleeswaren en kaas is geheel nieuw.
Opvallend allereerst: deze Delhaize is een pilotwinkel, maar twee jaar terug hadden we in deze
rubriek ook al een pilotwinkel, toen in de plaats
Nijvel. En kijken we verder terug: in 2016 opende
Delhaize een pilotwinkel in Wezembeek-Oppem
(nabij Brussel). Dat is dus drie keer achter elkaar
om de twee jaar een nieuwe pilot. En voor alle
duidelijkheid, dat zijn dus telkens nieuwe pilots,
geen winkels met dezelfde uitgangspunten. Maar
we zeggen er meteen bij, deze in Ekeren heeft ook
best wat gelijkenis met die in Nijvel.
Navraag bij Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver leert dat het bedrijf de term ‘pilot’ niet
gebruikt als ‘van nu af aan worden alle winkels
zo’, maar: “Elke keer als we een winkel renoveren,
evalueren we de bestaande concepten en kijken
we wat anders en beter kan. We bouwen dus altijd

verder op het bestaande concept en verbeteren
dit. Hierbij lanceren we dan ook vaak innovaties.”
We grijpen even terug naar FoodPersonality november 2018. Want: daar leggen we wat uit over
Delhaize, bij de beelden van Erik Hemmes van

die pilotwinkel van Delhaize in Nijvel.
1/ Is Delhaize ‘king of food’ in België? Nou, Colruyt en Carrefour zullen dat niet zomaar beamen,
maar als je zou beweren dat een van deze twee die
rol vervult, zou je Delhaize enorm te kort doen.
2/ Is Delhaize kwetsbaar als het om prijsconcur-

‘Plat national’? Dat klinkt zeer Wallonisch
in een Vlaamse plaats als Ekeren, maar
kennelijk kan dat geen kwaad als het ‘geheel
België’ betreft.
Maar wat is het? ‘Plat national’ is een initiatief van Delhaize zelf. Het is niet per definitie
een gerecht uit de Belgische keuken, het kan
ook een gerecht uit de Italiaanse of Franse
keuken zijn. Eronder zien we: ‘Elke week
het meest gegoogelde gerecht in België in
promo’.
Hoe dat dan precies in z’n werk gaat, dus dat
Delhaize weet hoe de Belgische consument
heeft gezocht? Dat antwoord moeten we
helaas schuldig blijven.
Hemmes: “Maar het is wél een bijzonder
idee. Ook voor Nederlandse formules.”
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Izakaya en Mr. Georges
De tijd waarin supermarkten gebruik maakten van andere leveranciers en deze dan die supermarktruimte toestonden in ruil voor een vierkantemeterhuur – de ‘concessionair’, dus – ligt
al decennia achter ons. Maar helemaal verdwenen is-ie nooit. Jaren geleden begon AH met
sushileverancier Sushi Daily in de XL-vestigingen, die z’n eigen bedieningsafdeling had.
Dat doet Delhaize hier ook. Met twee leveranciers. Ten eerste sushileverancier Izakaya. Niet
dat Sushi Daily van AH in Nederland, want die staat in België in Carrefour-hypermarkten, maar
kom op, ook van Izakaya ogen de artikelen smakelijk en verleidelijk.
De andere – en die valt meer op – is Mr. Georges.
Mr. Georges (spreek uit als ‘monsieur’, maar ‘mister’ schijnt ook te mogen…) is een initiatief van
Lode Vande Vyvere, die een assortiment van ongeveer 870 artikelen heeft ontwikkeld – en dat
blijft ontwikkelen – van allerlei lokale bijzondere kazen, vleeswaren, worsten en tapas-achtige
producten. En dat zijn dan heel speciale en lokale producten als paté van Dierendonck of kaas
van kaasboerderij ‘’t Reigershof’, of ‘Gevenbroecker Achelse Blauwe’, in geen enkele supermarkt te vinden, maar dus sinds zomer 2018 wel, bij Delhaize. En het gaat zeker niet alleen om
Belgische juweeltjes, op Retaildetail.be leren we dat Vande Vyvere ook ‘zeer lokale’ hammen uit
de Spaanse Sierra Nevada haalt. Het assortiment wisselt, ook al vanwege seizoensinvloeden.
Dat gaat wel een stuk verder dan de regionale vleeswaren van AH.

rentie gaat? Nou ja, wie niet, eigenlijk? Maar het
bijzondere is: dan gaat het niet alleen om Aldi of
Lidl, maar ook om ‘zusje’ AH, dat in België een
rol van ‘voordeelformule’ vervult. Ter illustratie:
Colruyt, de formule die claimt ‘leidend te zijn in
prijs’, heeft onlangs gemeld de prijzen van AH

beter te volgen.
3/ Gaat het goed met Delhaize? Nou, twee jaar
terug nog niet zo. Dalend marktaandeel, het
kraakte in de sector op verschillende terreinen.
Maar inmiddels heeft Delhaize het verloren gegane deel weer teruggepakt. Het was ooit 24,1%,

‘B.o.b.’: ‘beschermde oorsprongsbenaming’, een EU-erkenning voor
artikelen met een beschermde status. Hemmes: “Zie je nooit in
supermarkten, maar wel in deze Delhaize.”

daalde in de loop der jaren naar 23-en-nog-wat,
maar in het Ahold Delhaize-jaarverslag over 2019
meldt Ahold Delhaize een marktaandeel van
Delhaize dat weer terug is gekomen op 24,1%.
Overigens, dat hebben we in deze rubriek vaker
gemeld bij Belgische formules: Delhaize wijst

Bij al die mooie producten van bijvoorbeeld Mr. Georges vergeet Delhaize natuurlijk
niet dat ook Belgen graag koopjes kopen. In deze pilotwinkel hebben de kopstellingen
een driehoeksvorm, om de consument duidelijker op de afprijzingen te wijzen.
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‘Hallo, goebeziger’! Prachtwoord van de Belgen voor wat in ons land zoiets als
‘gutmensch’ is, beter voor jezelf, voor je lijf, voor de wereld etc. Trouwens, ‘gutmensch’ mag er als Duits woord tussen alle Engelse invloed ook zijn.
We wezen daarnet op de wederkerige beïnvloeding tussen de ‘zussies’ AH en Delhaize, maar Delhaize gebruikt net zo goed ‘hallo’, dat in ‘onze sector’ behoorlijk
aan Jumbo vastzit, natuurlijk.

Nielsen aan als de marktonderzoeker met ‘het
juiste marktaandeel’, terwijl een concurrent als
Carrefour juist weer GfK aanwijst als de juiste
bron. Bij Nielsen komt Delhaize doorgaans hoger
uit de koker, bij GfK Carrefour.
En even nog wat andere cijfers. Delhaize heeft
816 winkels (het leeuwendeel in België, zo’n 55 in
Luxemburg). Ahold Delhaize behaalde in 2019
een omzet van € 5,1 miljard, en dat is ‘Delhaizeomzet’, niet van AH in België. Dat geldt ook voor
dat marktaandeel van 24,1%.
De verdeling in formulevarianten hebben we al
’s eerder uitgelegd, bij een eerdere impressie van
Delhaize, maar dat doen we hier nog ‘s:
* 136 Delhaize-supermarkten; de reguliere filialen
* 225 AD Delhaize-supermarkten: de variant
voor franchisers, veelal kleiner dan Delhaizefilialen

Fruitsappen van Duvigny, met tapkraantjes. Het ziet
eruit als de bag-in-box bij wijn, maar dan ‘zonder box’.
De kleinere verpakkingen lijken op Breaker in ons land.

* 270 Proxy Delhaize-supermarkten; buurtwinkels, stadssupers, ook merendeels aangesloten
ondernemers
* 185 Shop & Go-vestigingen; convenience/
pompshop
* daarnaast 127 afhaalpunten (onderdeel van
winkels)
* en – zeiden we twee jaar terug – er zijn nog

twee Delhaize Fresh Atelier-vestigingen, maar
die zijn afgelopen oktober gesloten vanwege de
coronamaatregelen.
En dan dit nog. Bij alle wervende communicatie
over nieuwe artikelen en nieuwe assortimenten:
de pilotwinkel uit 2016 van Wezembeek-Oppem
had destijds 19.000 sku’s, de pilotwinkel die

Nog meer onderscheid door middel van een houten schapafscheiding, bij chocolade. En hierbij ook nog iets bijzonders: de
biologische chocolade is ‘tapbaar’. Vanuit silo’s in bekers.
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Delhaize presenteert z’n bieren en wijnen toch echt wel anders dan een Nederlandse formule. Bij speciaalbier bijvoorbeeld – in Nederland bijna altijd op basis
van merk gepresenteerd – deelt Delhaize in op soort, zoals, ‘lokaal’, ‘trappist’ of ‘abdij’. Kennelijk help je daar de Belgische consument beter mee, kennelijk ook is
die consument daar meer in thuis… Maar dat is ook niet gek als we aan de Belgische speciaalbiercultuur denken.
Het geldt ook voor wijn. Daar waar de Nederlandse formules allemaal op smaak zijn gaan indelen (soepel, fris, etc.), houdt Delhaize de afkomst aan en de
kwaliteitsverschillen. We zien zelfs een ‘schap Frankrijk’, en daarbinnen weer een indeling in Franse regio’s: côtes de bordeaux, bodeaux supérieur, bordeaux en
daarnaast als onderscheid nog ‘sud-ouest’, me dunkt, wat een segmentatie. Maar: Delhaize houdt dan ook nog een aparte houten afscheiding in het schap aan
voor ‘kasteelwijnen’, kwaliteitswijnen van Franse ‘chateaus’.
En wat we in Nijvel ooit zagen, zien we hier ook weer: een presentatie met hangende wijnglazen, om in de sfeer te komen, zogezegd.

in 2018 in Nijvel openging, had volgens Delhaize 18.000 sku’s. En deze nieuwe pilot heeft
weer 15.000 sku’s. Dat kan ook allemaal aan
de winkelgrootte liggen, uiteraard, maar: jaren
geleden meldde Ahold Delhaize dat Delhaize een
assortiment van 25.000 sku’s kon bevatten, in het
jaarverslag van 2019 stond echter: 20.000 sku’s.
Dus we mogen aannemen dat Delhaize het assor-

timent rationaliseert. Het assortiment verkleinen
is niet uitzonderlijk in een tijd van corona, maar
het kan bij Delhaize ook een besluit zijn dat daar
los van staat.
De reactie van Delhaize op deze vraag: we hebben
nog steeds 25.00 sku’s, maar verschillen in vvo’s
zorgen voor verschillen in assortimentsaantal.
Oké. ■

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

Erg Frans, voor ons doen: vélouté van
het merk Cully & Scully. Nederlanders
weten ook wel wat van basissauzen,
denk aan bechamel voor de lasagne,
maar een velouté (combinatie van witte
saus en bouillon) is voor de Nederlandse
supermarkt waarschijnlijk te hoog gegrepen. Van de andere kant: als Nederlanders ‘m zelf niet weten te maken, is
een kant-en-klare optie een goed idee?
Maar dan moeten ze wel weten waar ze
die voor moeten gebruiken…
Hoe dan ook: wie krijgt de Nederlanders
aan de velouté?
Hemmes: “Wel grappig, eronder zie je
bekers verse soep van Knorr. Bij Unilever
in Nederland is dat dan toch verse soep
van Unox?”
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