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Formules | door Joost Agterhoek

UTRECHT - De gloednieuwe biolo-
gische winkel SuperFair in Utrecht 
zal niet de enige in zijn soort 
blijven. Voormalig Vomar-topman 
Harrie Westra wil in elke grote stad 
een fi liaal openen.

De allereerste winkel in het 
centrum van de studentenstad is pas 
een week open en nu is de tweede 
locatie al bekend: Heemskerk. 
Westra beoogt in mei het volgende 
filiaal te openen en daar blijft het 
niet bij. Bij de ontvangst van het 
EKO-keurmerk voor de winkel in 
Utrecht meldt Westra’s bedrijf 
HWBiofoods de komende jaren toe 
te werken naar een filiaal in elke 
grote stad. Het keurmerk garandeert 
dat SuperFair voor minimaal 90 
procent biologisch inkoopt en op 
allerlei andere manieren duurzaam 
opereert. Voorbeelden zijn de eigen 
composteermachine, de pin-only 
kassa’s en de tweehonderd produc-
ten die onverpakt in hangbakken 
worden aangeboden.

Westra werkte een jaar aan het 
ontwerp van de formule, samen met 
onder andere Michiel van der Harst, 

die eerder als commercieel directeur 
bij Hoogvliet betrokken was. Het 
doel van de nieuwe formule is 
biologisch bereikbaar en betaalbaar 
te maken, zegt Westra tegen 
Levensmiddelenkrant. Iets wat andere 
duurzame supermarkten volgens 
hem lang niet altijd doen.
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Handel | door Joost Agterhoek

EINDHOVEN - De verbouwde XL 
in Eindhoven wordt gezien als een 
compromisloze winkel die de markt-
leider weer voorop doet lopen. Met 
Wouter Kolk aan het roer en meer 
assortimentsverrassingen in aan-
tocht is deze XL de blauwdruk voor 
een revancherend AH.

Het is geen versmarkt die in 
Eindhoven is verrezen, benadrukt 

directeur omnichannel marketing en 
format Adriaan Thierry bij de 
drukbezochte opening van de 
verbouwde XL. AH’s nieuwste 
wapenfeit was en is een supermarkt, 
maar dan volgens de allerlaatste 
inzichten. “Veel vers, maar ook een 
fantastisch houdbaar aanbod. We voe-
gen belevenis toe, maar blijven ook 
een betaalbaar assortiment bieden en 
dat voordeel benadrukken.” Retail-
kenner Erik Hemmes noemt de XL 

een ‘feilloze integratie van vers en 
dkw’ en constateert een andere 
manier van denken dan bij Jumbo. Zo 
ook EFMI-directeur Laurens Sloot: 
“Jumbo zit in de Foodmarkt meer op 
het product en het ambacht. Albert 
Heijn gaat voor transparant en 
modern. Het gaat om de integraliteit, 
alle groepen zijn goed aangepakt. Dit 
is een compromisloze winkel.” 
Hoewel het nieuwe vlaggenschip pas 
na de hausse aan versmarkten komt, 

zoals die van Jumbo en DekaMarkt, 
zet AH in Eindhoven volgens 
Hemmes echt een stap verder 
vooruit.

Marktleider
De vernieuwingsmotor moet aan 

bij Albert Heijn, schreef Sloot ten 
tijde van het vertrek van Sander van 
der Laan en de opvolging door 
Wouter Kolk. “Dat staat hij nu zeker. 
AH geeft bediening en vakmanschap 

weer de ruimte,” concludeert de 
EFMI-directeur. Ondertussen legt AH 
een verrassender assortiment in de 
schappen. De formule werkt hard om 
weer de marktleider te zijn die, zoals 
vroeger, vernieuwt. Toen met sherry 
en kiwi’s, nu met zeewiertapenade 
en quinoa. De XL in Eindhoven is 
slechts één winkel, maar het is wel 
het onderwerp van gesprek, zegt 
Sloot. “Albert Heijn wil mentaal 
marktleider worden.” PAGINA 9

AH presenteert blauwdruk voor nieuwe XL 
‘Albert Heijn wil met heropening Eindhoven weer mentaal marktleider worden’

Maaltijdbezorger acht Nederland veelbelovend

Marley Spoon bezorgt ‘cuisine’ SuperFair moet naar elke grote stad
Webwinkels | door Joost Agterhoek

UTRECHT - Geen familiemaal-
tijden, maar eten op restaurant-
niveau. Dat is wat de Duitse 
nieuwkomer Marley Spoon in 
Nederland gaat bezorgen. Food 
online zit in de lift volgens het 
snel groeiende bedrijf. En niet 
per se door supermarkten.

Met een 300 vierkante meter 
tellend warehouse in Utrecht is 
Marley Spoon sinds november 
bezig Nederlandse consumenten 
weer aan het koken te krijgen. Nog 
geen drie maanden na de start op 
eigen bodem aast Marley Spoon op 
snelle groei. Investeerders staken 
afgelopen jaar 5,5 miljoen euro in 
het bedrijf, waarmee het een van 
de best gefinancierde start-ups was. 
De komende tijd worden dan ook 

nog meer landsgrenzen overschre-
den, vertelt medeoprichter Till 
Neatby. 
   De bezorgdienst is in Nederland 
begonnen, omdat deze markt 
veelbelovend is. De Nederlandse 
consument staat immers open voor 
vernieuwing en is technologisch 
goed bij. Food online is groeiende 
en niet enkel via foodretailers, zegt 
Neatby. Het eerste doel is de 
Randstad, maar Marley Spoon 
bedient ook veel bewoners van 
kleinere steden met minder 
restaurant- en supermarktaanbod. 
De angst voor verlies en onophou-
delijke kostengroei die supermark-
ten huiverig maakt om door te 
stoten in e-commerce zit Marley 
Spoon volgens de oprichter niet 
dwars. “We hanteren een ander 
verdienmodel.”               PAGINA 6
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Assortiment
Arla hoopt op 
navolging versfi lter
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Reportage
Bioproducenten 
mijden de supermarkt
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Expertmeeting
‘Veel retailers stuck in 
the middle met webshop’
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Interview
‘Zondagopening is lekkere 
doek voor het bloeden’
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