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Frontale versaanval 
Lidl op Albert Heijn

Door Peter Garstenveld

Dat blijkt uit een eerste prijsme-
ting van Distrifood. Uit de 
prijsanalyse van acht hardlo-

pers komt een verschil naar voren 
van ruim 25 procent op de kassabon. 
Soms zijn de prijsverschillen erg 
groot, zoals bij gesneden soepgroen-
ten 400 gram die bij Lidl voor €0,89 
in de schappen ligt en bij AH €2,00 
moet kosten. Ook de lunchsalades 
verschillen fors in prijs. Ze kosten 
€2,79 bij Lidl en €3,50 bij de markt-
leider.

Het is geen toeval dat Lidl met 
name de aanval kiest in bewerkte 
groenten en kant-en-klare maaltijd- 
en lunchsalades. Uit een analyse van 

IRI op verzoek van Distrifood komt 
naar voren dat dit twee snelgroeien-
de productgroepen zijn in de super-
markt. Bewerkte groenten zijn goed 
voor een omzet van €727 miljoen op 
jaarbasis. Het segment groeide in de 
laatste twee jaar met 8,2 procent. 

Het maaltijdsaladesegment is wat 
kleiner, met een omzet van €183 mil-
joen op jaarbasis, maar is maar liefst 
met ruim 24 procent gegroeid in de 
laatste twee jaar. Met de introductie 
doet Lidl dus een directe aanval op 
de groei van met name agf. 

Dat beaamt retailkenner Erik Hem-
mes ook tegenover dit blad. ‘Lidl 
staat zich voor op zijn goede positie 
in agf, maar het hoogste agf-aandeel 
ligt toch vooral bij Albert Heijn.’ 

Hemmes schrijft dat hoge aandeel 
vooral toe aan de ijzersterke positie 
van de marktleider in panklare agf en 
maaltijd- en lunchsalades. ‘De  
genoemde groeicijfers zijn dus feite-
lijk ook AH-groeicijfers’. 

Het door Distrifood gemeten prijs-
verschil verbaast Hemmes niet. ‘Het 
zou interesssant zijn te kijken of dit 
prijsverschil ook in regulier agf  
bestaat, anders is de aanval zelfs nog 
groter.’

Distrifood vergeleek de prijzen van 
Lidl ook met die van Plus en Jumbo. 
Plus zit op het prijsniveau AH en zal 
dus ook de pijn van de introductie 
door Lidl voelen. Jumbo werkt met 
meerdere prijslijnen en andere  
gewichtgroottes, dat maakt vergelij-
ken moeilijk. Ook valt het op dat  
zowel Plus als Jumbo niet direct de 
gemeten producten in het assorti-
ment hebben. Hemmes: ‘Het innova-
tieniveau van AH en Lidl is op dit  
moment zo hoog dat verschillende 
andere partijen in de markt zich zor-
gen maken over hun positionering.’

HUIZEN - Lidl zet met de introductie van een  
range bewerkte groenten en verse salades de 
versaanval in op marktleider Albert Heijn. De  
producten zijn tot 25 procent goedkoper bij Lidl. 

AH To Go: Focus op pure 
high-traffic-locaties
Door Tys Hallema

ZAANDAM - Albert Heijn richt zich 
met de To Go-formule alleen nog op 
plekken die het bedrijf beschouwt als 
echte high-traffic-locaties.

Dat laat Albert Heijn weten naar aan-
leiding van de aangekondigde slui-
ting van de AH To Go aan de Visstraat 
in Den Bosch. Volgens woordvoerder 
Anoesjka Aspeslagh was die bewus-
te vestiging, langs een looproute tus-
sen station en centrum, eigenlijk nog 
de enige op een dergelijke plek. Voor-
heen had AH To Go op meer plekken 
in het land vestiging in binnenste-
den, waaronder Arnhem.

Volgens Aspeslagh was de Bossche 

winkel niet gesitueerd op een echte 
high-traffic-locatie, zoals bij de 
meeste To Go-vestigingen wel het ge-
val is. ‘Je ziet dat het op die locaties 
ook heel goed gaat en dat we uitbrei-
den, zoals met een tweede vestiging 
in het AMC. High traffic locaties wer-
ken het beste voor de AH To Go-for-
mule dus daar richten we ons ook op.’

AH gaf al eerder aan dat de Bossche 
To Go al sinds de opening in 2009 
niet naar verwachting draaide. De 
komst van buurman Jumbo City was 
niet bepalend voor de sluiting. Aspe-
slagh: ‘Dat de winkel zo lang open is 
geweest, heeft te maken met afspra-
ken met de eigenaar van de locatie.’
Pagina 7: Snel einde aan ‘convenien-
ce clash’ Den Bosch
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De bezorger van de websupermarkt komt hijgend boven. Vier trap-
pen moest hij op met twee bomvolle kratten boodschappen in zijn 
armen. De klant die de deur open doet, kan achter de kratten nog 

net het rood aangelopen gezicht van de bezorger ontdekken. ‘Uw bood-
schappen, meneer’, klinkt het. Als de bezorger de boodschappen binnen 
heeft neergezet wrijft hij onbewust even langs de spieren van zijn  
armen. ‘Hou je dit wel de hele dag vol?’, vraagt de klant bezorgd. De  
bezorger haalt zijn schouders op. ‘Ik verdien met dit baantje niet alleen, 
maar bespaar ook. Geen fitness-abbonnement meer nodig.’

Fitness

Deen wil ook scoren met planten

Deen is al sinds mensenheugenis de succesvolste bloemenverkoper onder de supermarktketens. De supermarktformule uit Noord-Holland wil dat succes 
nu uitbouwen naar de verkoop van planten. In de afgelopen week geopende gloednieuwe supermarkt in Zwaag staan niet alleen displays met planten op 
het plein voor de winkel, maar is naast de bloemenafdeling ook een nieuwe flexibele presentatie geplaatst die voortdurend kan worden aangepast aan 
het aanbod. Hier worden planten en verschillende accessoires verkocht.            Foto: Fotoburo Dijkstra
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Het is een intrigrerend zinnetje dat Erik Hemmes op de 
voorpagina van dit nummer uitspreekt: ‘Het innovatie- 
niveau van AH en Lidl is op dit moment zo hoog dat ver-
schillende andere partijen in de markt zich zorgen  

maken over hun positionering.’ Daar kan ik me alles bij voorstel-
len. In wielertermen: AH is ontsnapt uit het peloton en Lidl rijdt 
het gaatje dicht, niet alleen in aanbod, maar zeker ook op prijs. De 
rest kijkt elkaar aan: wie volgt? 

Ja, veel van de introducties van Lidl zijn een inhaalslag. Neem 
de kleintjes roerbakmix, de gesneden soepgroenten en de biologi-
sche rucola. Niks nieuws onder de zon. Maar met de introductie 
van groentenfrieten en bloemkoolrijst neemt Lidl juist afstand. 
Het vergelijken van de prijzen is eigenlijk alleen mogelijk met AH, 
omdat die bijna één-op-één de ‘nieuwe’ producten van Lidl in het 
assortiment heeft. Plus en Jumbo hebben ze maar deels. Jumbo 
ook nog eens structureel in andere gewichtsgroottes. Onwille-
keurig vraag je je af of de formule dat doet omdat de klant om  
kleinere of juist grotere porties vraagt of omdat Jumbo zich hoe 

dan ook in prijs niet wil meten met de marktleider. Dan moet je 
dus bij vergelijkbare producten naar andere gewichten.

Maakt de concurrentie zich nu al zorgen om het tempo van  
introducties, dan kunnen ze de borst nog verder nat maken. Vol-
gens AH-directeur Marit van Egmond staat er nog meer vers aan 
te komen. ‘Het innovatietempo ligt al drie jaar heel hoog. We 
gaan niet alleen rouleren, er kan nog meer bij.’ Hoeveel? De win-
kel in Hoofddorp – lees pagina 3 – heeft al 33 procent meer vers-
aandeel dan in de vorige situatie. We schreven twee weken terug 
al over deze innovatiemotor met name in vers. Voorbeelden zijn 
‘koken voor twee’, verse maaltijden in een emmertje, waarbij de 
verse ingrediënten zijn gestapeld in verschillende compartimen-
ten. Ook is er de combinatie warme maaltijden met salade. Niet 
voor niets spreekt AH in Eindhoven van de ‘koelkastwinkel’.

Uit dit alles rijst een beeld op van AH als de versleverancier van 
de toekomst, met kw steeds meer als aanhangwagen. Wat Lidl in 
dit licht doet is niet meer dan volgen. Maar de discounter zet wel 
grote stappen. Wat hierbij nog eens stevig wordt onderschat, zijn 
de investeringen die AH doet in digitalisering van de winkels. ‘We 
kunnen nu ook via de digitale schermen communiceren over 
prijs’. We zitten op ruime afstand van de finish, maar het peloton 
moet versnellen om de leider te achterhalen.

Uit dit alles rijst een beeld op 
van AH als dé versleverancier 
van de toekomst, met kw 
steeds meer als aanhangwagen

Peter van Mourik in gesprek met ondernemers. 
           Foto: Koos Groenewold

Van Mourik krijgt vaste 
plek in Plus-management

OUD-C1000-MAN WAS AL NAUW BETROKKEN BIJ FORMULE

reau, de afgelopen jaren al in. Zo was 
Van Mourik betrokken bij de intro-
ductie van het Achilles-project om 
Plus-supermarkten in competitieve 
marktgebieden beter te wapenen  
tegen de concurrentie.

Door Joep Meiijsen

UTRECHT - Peter van Mourik treedt 
later dit jaar aan als directeur Marke-
ting en Communicatie bij Plus. De  
keten benoemd daarmee een mana-
ger die al nauw betrokken was bij de 
formule.

Van Mourik begint op 13 augustus in 
zijn nieuwe functie. Hij wordt onder-
deel van het managementteam van 
de supermarktketen en gaat recht-
streeks rapporteren aan de topman 
van het bedrijf. Wie dat tegen die tijd 
is, is niet bekend. De huidige topman 
van de coöperatieve formule, Jan 
Brouwer, vertrekt op 1 juli en een  
opvolger is nog niet bekendgemaakt.

Met Van Mourik haalt Plus een  
manager in huis die de formule al 
goed kent. De keten huurde Van 
Mourik, nu eigenaar van zijn eigen 
interim- en projectmanagementbu-

De nieuwe directeur Marketing en 
Communicatie werd in de branche in 
eerste instantie vooral bekend via 
Schuitema/C1000. Van Mourik was 
tot september 2011 als directeur 
Buying & Merchandising verantwoor-
delijk voor het commercieel beleid 
van de uiteindelijk door Jumbo over-
genomen Amersfoortse formule. 
Daarna werkte van Mourik twee jaar 
als commercieel directeur voor DA 
drogisterijen. 

In zijn nieuwe rol gaat hij zich  
onder meer bezighouden met keten-
gericht werken, mvo, omnichannel 
en e-commerce, het borgen van gro-
te projecten, zoals Briljant 2.0 en 
Achilles, het versnellen van de for-
muleontwikkeling en het professio-
naliseren van lokale marketing. Ook 
de communicatieafdeling dient ver-
der te worden ingericht voor de toe-
komst. Eric Leebeek blijft directeur 
Commercie en lid van het directie-
team.

Experiment in Jumbo: ‘Klant 
wil kromkommer kopen’

tuigend: ‘In de eerste twee weken is 
maar liefst 27,8 procent van de ver-
kochte komkommers een kromme. 
Daarmee is de kromme variant al een 
behoorlijke hit te noemen. Na de 
plaatsing van het bord met uitleg 
stijgt dit percentage naar 35,6 pro-
cent.’ Dit percentage bleef gelijk na 
het weghalen van het bord. 

De Jumbo van Verberne in Wage-
ningen kent wel een relatief jong pu-
bliek met veel studentklanten. Dat 
kan de meting iets vertekenen.

Volgens Kromkommer verspillen 
supermarkten zo’n 10 procent van 
alle groente en fruit omdat het niet 
mooi genoeg is. Kromme groenten 
halen het schap vaak niet.

Door Peter Garstenveld

WAGENINGEN - Een aanzienlijk deel 
van de klanten wil kromkommers  
kopen. Dat blijkt uit een verkoopexpe-
riment bij Jumbo Verberne in Wage-
ningen. 

Het onderzoek werd uitgevoerd voor 
een student van de Universiteit  
Wageningen. Uitgangspunt van het 
experiment was de aanname dat 
kromme groenten en fruit voor de  
reguliere prijs aan de man gebracht 
kunnen worden. Nu liggen zij veelal 
met korting in de schappen. 

Tijdens de test waren er drie meet-

periodes. De kromme komkommers 
lagen al die tijd naast reguliere kom-
kommers. De eerste twee weken was 
er geen uitleg bij de kromme kom-
kommers. Daarna meldde een groot 
bord dat een kromme komkommer 
net zo lekker is als een rechte en dat 
de aankoop bijdraagt aan het voorko-
men van verspilling. Ook was er in 
die periode media-aandacht rond het 
schap. In de laatste twee weken werd 
het bord weer weggehaald. De prijs 
van kromme en rechte komkommers 
bleven gelijk aan elkaar gedurende 
het hele onderzoek. 

Kromkommer en Jumbo-onderne-
mer George Verberne noemen de  
resultaten van het onderzoek over-

HOOFDDORP - De  
eigen verse maaltijden 
als blikvanger op de 
winkelvloer. Het is de 
laatste stap in de voort-
durende versoperatie 
van Albert Heijn.

Door Herman te Pas

De marktleider heropende 
woensdag zijn winkel aan 
het Genderenplein in 
Hoofddorp. Hier presenteert 

de formule alle resultaten van pilots 
in vers en verschillende digitale ini-
tiatieven die de afgelopen maanden 
door het hele land zijn uitgevoerd. 

De scheiding tussen vers en kw bij 
Albert Heijn is, hier in Noord-Hol-
land, duidelijker zichtbaar dan ooit 
tevoren. AH heeft in Hoofddorp als 
het ware een versplein gecreëerd. De 
klant komt binnen bij de agf-afde-
ling, vrijwel volledig gehuld in dry 
misting. Binnen de agf is onder meer 
het aanbod biologische producten 
uitgebreid, ondersteund met groene 
schapkaartjes. Ook de bananen,  
gepositioneerd ter linkerzijde na de 
toegangspoortjes, zijn in nevelen  
gehuld. Naast de bananen het assor-
timent verse sappen en de nieuwe 
snackgroenten, met een deel pick & 
mix. Verder is er een zogeheten inspi-
ratie-eiland waar seizoensproducten 
worden gepresenteerd, in dit geval 
asperges. Dit deel wordt ondersteund 
door een digitaal beeldscherm met 
informatie over de producten. 

De beeldschermen komen veelvul-
dig terug in het winkelbeeld, zoals bij 
het forse meubel voor de verse maal-
tijden. Hier, in het midden van het 
versplein, presenteert de formule al 
zijn verse maaltijden, waaronder  
Allerhande boxen, stoommaaltijden 
en maaltijdpotten. Vervolgens komt 
de klant op het borrelplein en bij de 
bakkerij. Op het plein bereiden ver-

De agf-afdeling met dry mist, de verspakketten, het meubel met de verse maaltijden en de bonbons in Hoofddorp.            Foto: Fotoburo Dijkstra

schillende medewerkers borrelhap-
jes, waaronder stukjes kip. 

Tegenover de bakkerij, voorzien 
van een nieuw stokbroodassortiment 
en nieuwe broodvarianten met gra-
nen en quinoa, staat een meubel met 
bonbons en luxe broodvarianten, 
waaronder donuts. 

Binnen dit alles geen spoortje kw. 
Volgens formulemanager Eva Math-
lener een bewuste keuze. ‘Als de 
klant binnenkomt wordt hij letterlijk 
omarmd door vers. We hebben hier 

33 procent meer versaandeel in ver-
gelijking met de vorige situatie, zon-
der dat dit ten koste is gegaan van de 
kw. Dat hebben we voor elkaar gekre-
gen door minder ruimte te gebruiken 
voor de kassa’s, ook hier gaan we 
steeds meer naar zelfscan. Of het 
versaandeel nog groter kan? This is 
just the beginning. Kijk je vooruit naar 
bijvoorbeeld 2025, dan zal vers een 
nog veel grotere rol spelen.’ Ook 
heeft AH ruimte gewonnen door ver-
schillende producten naar de wan-

De klant moet 
letterlijk óp de 
maaltijden 
kunnen kijken

Albert Heijn zet in Hoofddorp eigen 
maaltijden meer dan ooit in etalage

Versaandeel marktleider knalt omhoog. Niet ten koste van kw, wel van kassa’s

den te dirigeren en hoger te stapelen/
presenteren. Dat geldt onder meer 
voor het vlees. ‘Wij zijn echt trots op 
onze maaltijden, daarom staan ze op 
de winkelvloer. De klant moet letter-
lijk óp de maaltijden kunnen kijken. 
Het vlees staat nu langs de wanden. 
Niet omdat we vlees ineens minder 
belangrijk vinden, maar we willen de 
maaltijden zoveel mogelijk in het 
middelpunt zetten. Vlees oogt nu 
eenmaal ook wat minder spannend. 
Ik zou dat graag in veel meer winkels 
terug willen zien, alleen dat moet  
natuurlijk niet ten koste gaan van de 
wens van de lokale klant.’ 

De bakkerij staat centraal achterin. 
‘Die wilde ik in het midden van de 
winkel, moet het warme hart uitstra-
len en zorgen voor een geleidelijke 
overgang van de verswereld naar kw.’ 
Dat de winkel in Hoofddorp is uitge-
kozen als plek voor de lancering, 
komt volgens Mathlener mede door 
de omgeving. ‘In dit verzorgingsge-
bied zit echt het gemiddelde, een 
mix. Gezinnen, alleenstaanden, maar 
ook andere groepen.’ 

Grow your own
Naast de verse maaltijden presen-
teert AH ook een grow your own- 
afdeling. ‘Deze afdeling van 4 meter 
zit vol met producten waarmee de 
klant zelf de tuin kan aankleden. 
Naast bijvoorbeeld bollen ook schep-
jes en harkjes. Dit assortiment veran-
dert met de seizoenen mee’, legt  
Marit van Egmond, directeur Mer-
chandising & Sourcing vers uit. ‘De 
afdeling is geïnspireerd op de moes-
tuintjesactie.’ 

Wat doet de grotere aandacht voor 
vers met de prijsperceptie? ‘Mathle-
ner: ‘We maken hier juist meer  
gebruik van actiestatements en heb-
ben meer actieplekken in de winkel. 
We kunnen nu ook via de digitale 
schermen communiceren over prijs.’

Volgens Van Egmond staat er nog 
meer vers aan te komen. ‘Het inno-
vatietempo ligt al 3 jaar heel hoog. 
We gaan niet alleen rouleren, er kan 
nog meer bij.’ 

Albert Heijn verkoopt 
Oereieren
DOETINCHEM – Albert Heijn ver-
koopt sinds deze week Oereieren, 
eieren van kippen die onder meer 
worden gevoerd met levende insec-
ten. AH verkoopt deze eieren voor-
alsnog alleen in de 37 vestigingen 
van de AH XL-formule, meldt agra-
risch vakblad Boerderij. Ze zijn ver-
pakt in doosjes van 4, 6 of 10 stuks. 
Omdat Oereieren inspelen op duur-
zaamheid en de circulaire economie 
zou AH voor het concept kiezen. De 
kippen waarvan de eieren afkomstig 
zijn, worden gevoerd met insecten 
die worden gekweekt op plantaardi-
ge reststromen.

Negen La Place-keukens 
in nieuwe Foodmarkt
UTRECHT – De nieuwe Foodmarkt 
van Jumbo, die woensdag 16 mei 
opent in Leidsche Rijn, krijgt de  
beschikking over 9 La Place-wereld-

keukens. Ook is er een La Place-bak-
kerij. De winkel met een oppervlakte 
van ruim 3500 m2 is ingericht naar de 
laatste uitgangspunten van het con-
cept. Er zijn iedere dag koks en food-
specialisten aanwezig zijn die onder 
meer sushi, pizza’s, Mexicaanse wraps 
en soepen bereiden. Het foodassorti-
ment bestaat uit meer dan 20.000 pro-
ducten, waaronder honderden nieu-
we. De winkel heeft volgens Jumbo 
één van de grootste groente- en fruit-
afdelingen van Nederland. 

Ahold Delhaize verlengt 
beschermingswal
ZAANDAM – Ahold Delhaize verlengt 
zijn beschermingsconstructie om zo 
ongewenste investeerders buiten de 
deur te houden of een opsplitsing van 
het supermarktconcern te voorko-
men. Dat maakte het bedrijf woens-
dag bekend bij de publicatie van de 
kwartaalcijfers. De verlenging van de 
beschermingsconstructie gaat medio 
december in en geldt voor een periode 
van vijftien jaar. De Stichting Continu-
iteit Ahold Delhaize kan preferente 
aandelen van het supermarktconcern 

verkrijgen en daarmee een bescher-
mingswal opwerpen tegen een  
mogelijke overname. De activisti-
sche aandeelhouder CIAM wil dat 
aandeelhouders kunnen stemmen 
over de constructie en overweegt 
een gang naar de rechter. 

Coop volledig over op 
fairtradebananen
VELP - Coop verkoopt vanaf heden 
alleen nog fairtradebananen in zijn 
winkels en levert zo een bijdrage aan 
een beter bestaan van boeren en  
arbeiders. Coop breidde het assorti-
ment eerder al uit met fairtrade-kin-
derbananen. Sinds februari zijn ook 
de biologische bananen Fairtrade- 
gecertificeerd. Maarten van ’t Hof, 
senior categorymanager Vers:  
‘Bananen zijn het meest gegeten 
exotische fruit in Nederland, maar 
uit diverse internationale onder- 
zoeken blijkt dat de lage bananen-
prijs voor misstanden in de sector 
zorgt. Bovendien groeit de vraag van 
onze klanten naar eerlijke producten 
en transparantie in de handelske-
ten.’
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