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HUIZEN - Lidl breidt in de aanloop naar de feest-
dagen zijn Delicieux-assortiment � ink uit. 80 nieu-
we producten staan in een 116 pagina’s tellende 
kerstfolder van de discounter.

door Herman te Pas en Tys Hallema

Een sushi-kerstboom, luxe vari-
anten groente, exotisch fruit in 
talloze soorten, Wagyu rump-

steak, chateaubriand en côte de 
boeuf: het is een kleine greep uit het 
Delicieux-magazine van Lidl. Woord-
voerder Sascha van der Helm van de 
discounter zegt dat het luxe assorti-
ment van de discounter enorm is uit-
gebreid. ‘Lidl heeft dit jaar 80 nieu-
we Delicieux-producten toegevoegd. 
Het hele Delicieux assortiment 
bestaat uit ruim 500 luxe producten.’

Het gaat om een mix van internati-
onale en lokale producten. ‘Naast dat 
we een deel internationaal inkopen, 
hebben we ook onze eigen Neder-

landse Delicieux-producten. Zo 
wordt onze kerststol door een Neder-
landse bakker gebakken. Het goede 
van lokale producten en het voordeel 
van internationale expertise, zorgt 
ervoor dat Lidl samen met leveran-
ciers de juiste kwaliteit kan bieden 
voor de laagste prijs’, aldus Van der 
Helm. Ook lanceert Lidl nieuwe 
versartikelen. ‘We verkopen dit jaar 
voor het eerst verse oliebollen en 
appelbeignets uit de warme bakkerij.’ 

De nieuwe producten zijn verdeeld 
over het hele assortiment. Van der 
Helm: ‘Denk aan verse Christmas 
cookies uit de warme bakkerij, een 
mini-amandelkrans, een sushi-kerst-
boom, tru� elchips, proseccochips en 
luxe pindakazen. Voor het toetje heb-

ben we een reuze soesjestoren. Die 
bestaat uit een etagère, 60 soesjes en 
een karamel-zeezoutsaus. Verder 
zien we dat klanten openstaan voor 
bijzondere producten, zoals Zeeuw-
se oesters, coquilles en de zwarte 
tru� elaardappel vitelotte.’ 

Lidl gaat voor het tweede jaar op rij 
Delicieux vis- en vleesproducten 
online aanbieden. Zo is het mogelijk 
om côte de Boeuf, een hele zalm, 
chateaubriand en kalkoen vooraf te 
bestellen en af te halen in de winkel. 
Verder biedt Lidl de komende tijd 
ook een gourmetschotel met 
vega-producten aan, een jacuzzi 
(€289), kerstout� ts en reizen naar 
kerstmarkten.

De supermarktketen gaat in de 
aanloop naar de feestdagen in zee 
met het Nationaal Ouderenfonds. De 
discounter geeft klanten de gelegen-
heid statiegeld te doneren voor het 
Danspaleis, een organisatie die dans-
middagen organiseert voor ouderen.
Pagina 3: Bedreiging voor concurren-
tie 

Lidl trapt af met fors 
decembero� ensief

AH test slim deurslot 
voor het eerst met klant
door Herman te Pas

ZAANDAM - Albert Heijn is recent 
gestart met het testen van een slim 
deurslot bij klanten thuis. Door dit slot 
kunnen online bestelde boodschap-
pen bezorgd worden, terwijl de koper 
niet thuis is.

In totaal 10 klanten doen mee aan de 
pilot. De huizen van de deelnemers 
zijn voorzien van zowel het innova-
tieve slot als een slimme deurbel. 
Wanneer de bezorger van Albert 
Heijn aanbelt, ontvangt de klant op 
zijn smartphone een bericht via een 
app. Via een live-verbinding – de 
slimme deurbel heeft een camera – 
kan de bewoner contact maken met 
de medewerker. Nadat de bezorger 
zich heeft geïdentificeerd kan de 

bewoner op afstand het slimme 
deurslot bedienen. Eenmaal binnen 
plaatst de bezorger de boodschappen 
in de keuken en zet de gekoelde pro-
ducten, verpakt in een tas, in de koel-
kast. Na het vertrek van de bezorger 
zet het systeem de deur automatisch 
weer op slot. 

Albert Heijn heeft ook een oplos-
sing voor klanten met een gedeelde 
voordeur. Voor die deuren is een 
apart deurslot gemaakt dat de bezor-
ger zelf kan openen. Dit slot wordt 
geopend wanneer de medewerker 
aanbelt op een afgesproken tijdstip. 
Vervolgens voltrekt zich het eerder-
genoemde ritueel. 

Het slimme deurslot werd in juni 
van dit jaar door AH Online Labs voor 
het eerst gepresenteerd op het 
hoofdkantoor in Zaandam. 

Het is tegen sluitingstijd dat de klant de supermarkt binnenloopt. 
Al append struint ze door de gangen. Ze passeert medewerkers 
die de winkel netjes maken voor de dag erna. Bij de wijnen aan-

gekomen blijkt haar favoriete � es niet in het schap te staan. ‘Staat er toe-
vallig nog wat achter?’, vraagt ze een vakkenvuller. Hij zegt te gaan kij-
ken en sprint ervandoor. De klant appt verder terwijl ze wacht. Ze zet 
twee keer een stap opzij voor de schoonmaakmachine. Kijkt nog eens 
om zich heen. Dan ziet ze de jongen bij de ingang praten met collega’s. 
Een andere klant loopt langs: ‘Ik denk niet dat je geholpen wordt...’

Klant geen koning

Forse prijsverschillen 
Action, AH, Jumbo 
door Peter Garstenveld

DOETINCHEM - De prijsverschillen 
tussen Action en supermarktformu-
les, als AH, Jumbo, Plus en Picnic, lo-
pen op tot ruim 40 procent. Het gaat 
dan om een vergelijkbaar pakket 
A-merken.

Dat blijkt uit een indicatieve steek-
proef van Superscanner in opdracht 
van Distrifood. Superscanner legde 
de prijzen van 16 A-merkproducten 
bij Action naast die van de prijs in 
supermarkten. Op het mandje blijken 
AH, Jumbo (hoge prijslijn) en Coop 
ruim 40 procent duurder dan de non-
fooddiscounter. Opvallend is dat Pic-
nic slechts 27 procent duurder is. Dat 
is vergelijkbaar met de score van 
Jumbo (lage prijslijn). 

Binnen de vergelijking vallen de 
prijsverschillen op productniveau op. 

Zo is AH op 4 van de 16 gemeten pro-
ducten tot wel twee keer zo duur als 
Action. Het gaat dan om producten 
van Dove, Dreft en Cup-a-Soup. Voor 
Jumbo (hoog) is dat één product: 
Dove Invisible Dry deospray, 150 ml.

Volgens Alwin van der Velden van 
Superscanner speelt Action ook een 
spel met volume: ‘Senseo Classic kof-
� epads bijvoorbeeld zijn per 16 stuks 
verpakt. Winkelprijs Action is €1,78. 
Albert Heijn verkoopt deze in een zak 
met 36 stuks voor €4,29. Als je dit 
terugrekent naar de prijs per pad, 
dan zit je bij Action op 11 cent per pad 
en bij Albert Heijn op 12 cent per pad.’

In de prijsvergelijking is overigens 
geen rekening gehouden met Ham-
sterweken of Bonusacties waarmee 
AH zijn prijsperceptie wegzet. Jum-
bo werkt met verschillende prijslij-
nen.
Pagina 8: Action dendert door

Schone handen bij Jumbo Plemp

Klanten van Jumbo Plemp in Landsmeer kunnen voortaan hun handen hygiënisch schoonhouden tijdens het winkelen. Bij de ingang van de winkel staat 
een zuil met desinfecterende doekjes waarmee ze zelfscanners en de handgrepen van winkelwagentjes kunnen schoonmaken en desinfecteren. Onder-
wijl krijgen ze via een beeldscherm een ‘boodschap’, zoals reclame, voorgeschoteld. Jumbo-franchisenemer Johan Plemp ontwikkelde de zuil met twee 
compagnons en testte hem de afgelopen tijd in zijn eigen en bij een aantal andere supermarkten. ‘We zijn nu klaar om de zuil verder uit te rollen.’ Dat kan 
ook naar andere formules, dan wordt de huisstijl aangepast. Pagina 11:Jumbo Plemp biedt zuil met hygiënisch doekje.   Foto: Fotoburo Dijkstra
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UTRECHT - Voor win-
kelend publiek en voor 
de dagelijkse treinreizi-
ger is de nieuwste  
Albert Heijn in Utrecht 
bijna niet te missen. Op 
steenworp afstand van 
het station en winkel-
centrum Hoog Catharij-
ne kan de forens en 
stadsbewoner bij AH  
terecht voor veel vers 
en directe consumptie.
door Diane Essenburg

Treinreizigers en mensen die 
hun fiets hier onder het pand 
hebben staan, kunnen bij 
deze 19e Albert Heijn van 

Utrecht goed terecht voor de korte 
boodschap, zegt operationeel mana-
ger Maaike van Schuppen in haar 
openingsspeech. ‘Naar verwachting 
gaat driekwart van het publiek voor 
snel, vers en kwaliteit.’ 

Dit is goed terug te zien in de inde-
ling. De winkel, met een vvo van bij-
na 1000 vierkante meter, biedt rela-
tief veel salades, verse broodjes en 
koelverse sappen. Zodra de klant het 
versplein voorbij is, is er in de winkel 
ruimte voor actieproducten en  
Bonusartikelen. Opvallend is de aan-
dacht voor inspiratie. Recepten en 
bijbehorende ingrediënten, zoals 
voor appeltaart of een pastagerecht, 
hebben een prominente plek in de 
winkel. Verder staat er een enkel 
winkelwagentje bij de ingang, maar 
vooral mandjes, en de twee kassa’s 
met band en caissière worden bijge-
staan door 14 zelfscankassa’s. Dat is 
AH Stationsplein in een notendop.

De nieuwe AH is gevestigd in het 
Noordgebouw. Behalve de super-

AH Stationsplein inspireert klanten direct bij binnenkomst om appeltaart te bakken - of een kant-en-klare appeltaart mee te nemen.  Foto: Distrifood

markt zijn er binnenkort woningen, 
een hotel en enkele andere winkels 
te vinden. Onder het gebouw zit de 
grootste fietsenstalling van het land.  
De aanwezigen vanuit Albert Heijn 
zijn erg trots op de locatie, maar noe-
men ook de logistieke hobbels. Kers-
verse supermarktmanager Melissa 
Schuurman kan er niet over uit hoe-
veel liften ze moeten trotseren om 
vanaf de laad- en losplek de super-
markt te bereiken. Het is circa 400 
meter lopen, wordt gezegd. Saillant 
detail: wie eenzelfde afstand de an-
dere kant oploopt, passeert twee  
andere AH-winkels. 

Want aan blauwe concurrentie 

geen gebrek op deze drukke locatie. 
Op het station zijn drie AH To Go’s, 
waarvan twee binnen de poortjes, en 
verderop in Hoog Catharijne zit ook 
al een Albert Heijn. In een gebied met 
11.000 huishoudens wellicht overkill, 
maar AH rekent natuurlijk ook op de 
vele forensen. In 2017 passeerden 
elke werkdag 186.000 reizigers 
Utrecht Centraal. Utrecht heeft daar-
mee het drukste station van Neder-
land (bron: AD.nl). ‘Er zal sprake zijn 
van kannibalisering, maar we zien 
het vooral als manier om meer dicht-
heid te creëren, om nog meer aanwe-
zig te zijn voor de consument’, zegt 
Van Schuppen. ‘Ik zie dit niet als con-

Een blikje Red 
Bull is hier 
€1,50. Dat gaan 
we bij onze  
AH To Go wel 
merken

Nieuwe AH voor snelle mandjesklant
Bij uitgang Utrecht Centraal heeft AH dagelijks 186.000 potentiële klanten

current voor de andere AH’s, omdat 
het om een heel andere looproute 
gaat. Deze locatie is ideaal voor men-
sen die hun fiets onder dit plein heb-
ben staan.’ 

Een medewerker van een stati-
ons-AH To Go neemt in zijn pauze 
toch wel nieuwsgierig een kijkje. ‘Er 
is veel verschil in assortiment, dus 
dat is geen probleem. Maar kijk, een 
gekoeld flesje Coca-Cola voor €1,02, 
wat een giller. En een blikje Red Bull 
is hier €1,50. Ik denk dat we dat wel 
gaan merken. Prijsbewuste consu-
ment zal misschien naar deze AH 
gaan en niet meer naar ons.’ Een ser-
vicemedewerker van de andere regu-
liere AH-vestiging in Hoog Catharij-
ne laat het op zich afkomen en kan 
niet voorspellen wat de nieuwe AH 
met hun klandizie gaat doen. Gezien 
de 21 zelfscankassa’s tegenover één 
bemande kassa, is de doelgroep ver-
gelijkbaar. Onderlinge negativiteit is 
er in elk geval niet, want de bedrijfs-
leider is bij de officiële opening,  
aldus de medewerker.

Op supermarktgebied is het vooral 
AH dat de klok slaat in het stations-
gebied. Op een Action en Hema na, 
komt de concurrentie van de vele 
eetgelegenheden. Broodjeszaken, 
detailwinkels, lunchtentjes. Wel 
heeft Spar City onlangs bevestigd 
eind dit jaar naar het Jaarbeursplein 
te komen en Jumbo wil – waarschijn-
lijk met het City-concept – volgend 
jaar in het oude V&D-pand intrekken 
(Vredenburgplein). Buurman AH To 
Go zegt over die plannen van Jumbo 
niks te weten. Zorgen maakt de  
bedrijfsleider zich niet, ook niet om 
de nieuwe AH aan de andere kant van 
Hoog Catharijne. ‘Ik word hier neer-
gezet om de winkel te laten draaien, 
verder bemoei ik me niet met loca-
tie-keuzes.’

Albert Heijn Stationsplein, zoals de 
nieuwe winkel voluit heet, is zeven 
dagen per week geopend. Van maan-
dag tot en met zaterdag kan de klant 
er van 8.00 tot 22.00 uur terecht, op 
zondag van 10.00 tot 20.00 uur.

‘Kerstoffensief Lidl bedreiging 
voor (regionale) formules’
door Herman te Pas en Tys Hallema

HUIZEN - Met name de Superunie- 
leden kunnen niet opboksen tegen 
het kerstoffensief van Lidl. 

Die conclusie trekt retailexpert Erik 
Hemmes na het bestuderen van de 
kerstfolder van de discounter.  
‘Indrukwekkend. Lidl is meer dan 
ooit onderscheidend.’ Hemmes denkt 
dat het 116 pagina’s tellende maga-
zine veel indruk zal maken op de 
mensen in de hoofdkantoren van de 
concurrentie. ‘Ik zie het initiatief van 
Lidl met name als een bedreiging 
voor de (regionale) grootwinkelbe-
drijven. Formules als Dirk, Vomar, 
Deen, Hoogvliet en Jan Linders kun-
nen hier niet tegenop.’

Volgens de retailkenner zit de 
kracht van Lidl’s kerstoffensief hem 
onder meer in de variëteit van het 
aanbod. ‘Het is niet alleen het verras-
sende assortiment, zoals het vers  
afbakken van oliebollen. Lidl biedt 
ook menu-suggesties aan, geeft heel 
veel informatie aan de klant. Daar-
naast is er het sociale aspect. Niet  

alleen door de samenwerking met 
het Nationaal Ouderenfonds, je ziet 
het ook in het interview met Beau 
van Erven Dorens in het blad. Een 
verhaal waarin onder meer het  
belang van het sociale contact wordt 
benadrukt. Lidl laat daarmee zien dat 
ze middenin de maatschappij staan.’

Jacuzzi
Hemmes ziet dat Lidl zich ook op  
andere vlakken onderscheidt. ‘Ik zie 

een assortiment luxe cosmetica, kle-
ding die past bij de feestdagen, rei-
zen naar verschillende kerstmarkten 
in Duitsland en een jacuzzi voor 
€289. Het zijn allemaal betaalbare 
producten die er verzorgd uitzien. 
Dat krijgt niemand anders voor  
elkaar. Ik kan me voorstellen dat veel 
gezinnen denken: Op naar Lidl. Je 
krijgt het gevoel dat je kunt baden in 
luxe en het is ook nog eens allemaal 
te betalen. Dat wil je toch als klant?’

Lidl’s decembermagazine staat vol met luxe producten.  Foto: Distrifood

Soepen AH, Jumbo 
en Hoogvliet te zout
DEN HAAG - De voedingswaarden van 
supermarkt-soepen kunnen veel  
beter, blijkt uit onderzoek van Schut-
telaar & Partners. 

10 procent van de onderzochte soe-
pen bevat meer zout dan volgens het 
Akkoord Verbetering Productsamen-
stelling is afgesproken. In dit  
akkoord, opgesteld door de indus-
trie, is vastgesteld dat soep maxi-
maal 0,875 gram zout per 100 gram 
mag bevatten. Binnen elke smaak- 
categorie zijn er soepen die boven 
deze grens liggen, terwijl dit volgens 
de onderzoekers voor de smaak niet 
nodig is. Er zijn immers ook soepen 
die (ver) onder de grens zitten, blijkt 
uit de resultaten. 

Het adviesbureau onderzocht dit 
najaar de zout- en suikergehaltes van 
390 soepen die bij Albert Heijn, Jum-
bo en Hoogvliet te koop zijn. Veel 
hiervan bevatten nog te veel zout en 
– met name tomatensoep – toege-
voegde suiker. In vrijwel alle soepen 
van AH, Jumbo en Hoogvliet is zout 
toegevoegd. Wat verder opvalt, is dat 
er in een kom tomatensoep vaak drie 

keer meer suiker zit dan in andere 
smaken soepen. Het gaat niet alleen 
om de natuurlijke suikers in tomaten: 
maar liefst 86 procent van de soepen 
bevat ook toegevoegde suikers. 

Zowel op het gebied van suiker als 
zout is er dus nog veel te winnen. Dit 
kan soms al met één wisseling in  
receptuur. De tomatensoepen die 
volgens het onderzoek geen toege-
voegde suikers hadden, blijken  
namelijk allemaal een zoutgehalte te 
hebben van maximaal 0,75 gram, 
waarmee ze ruim binnen de eisen 
van het akkoord vallen. Dit betreft 
zowel Chinese tomatensoepen als  
tomatensoepen met gehaktballen, 
romige tomatensoepen en  
tomaat-maaltijdsoepen.

Van de onderzochte soepen bevat 
40 procent minder dan 0,75 gram 
zout per 100 gram. Voor de overige 
60 procent van de soepcategorieën is 
nog gezondheidswinst te behalen. 
Vooral kippensoepen en bouillons 
blijken vaak te zout. Groentesoepen 
presteren op het gebied van zout- en 
suikerreductie het beste, concludeert 
het adviesbureau.
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