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Erik Hemmes van Erik Hemmes\Retail Advies 
was in Parijs en bezocht daar verschillende 
levensmiddelenzaken. Tot nu toe lieten we vooral 
de prestigezaken zien als ‘La Grande Épicérie’ van 
Le Bon Marché, de levensmiddelenzaak van 
Galeries Lafayette en afgelopen maand de 
beroemde patissier- en delicatessenzaak Fauchon, 
maar deze maand dalen we af naar gewoner 
eten – maar wel biologisch: Franprix Noé. Van 
retailorganisatie Casino.

Wat is Franprix? Een buurtsupermarktformule. 
Het heeft momenteel ongeveer 800 vestigingen, 
waarvan zo’n 300 franchisevestigingen (een paar 

jaar terug waren het er nog ongeveer 900). En 
met buurtsupermarkt bedoelen we in dit geval 
vestigingen in grotere steden, want zo is Franprix 
begonnen. Vergelijkbaar met Spar City, Coop 
Vandaag et cetera. Alleen, Franprix heeft zichzelf 
de laatste jaren opnieuw moeten uitvinden. Ooit 
is deze formule opgericht door ene Jean Baud, in 
1958, die het idee van een kleine stadssupermarkt 
in Parijs groot maakte. Daar waar Carrefour, 
Auchan, Leclerc etc. met hun hang naar grote 
winkels niet wisten te komen. Maar zo’n veertig 
jaar later was er inmiddels wel flink wat concur-
rentie. In 1997 kocht Groupe Casino zijn eerste 
belang in Franprix en dat belang werd stapje voor 

stapje uitgebreid, totdat Casino er tien jaar later 
de volledige moeder van werd. In dat jaar werd 
ook een nieuwe start gemaakt met de formule, 
die kennelijk aan slijtage had geleden.
De formule werd ingrijpend vernieuwd, met 
meer convenience en eten en drinken voor 
onderweg/‘on the go’, met koffie van versgemalen 
bonen en versgeperste sappen voor onderweg, 
met kip van de grill voor ’s avonds, dat soort 
onderdelen werden vaste prik. Verder onder-
scheidde Franprix zich met een spaarprogramma 
voor lokale goede doelen, l’Arrondi. Daarbij kan 
de klant ervoor kiezen om wisselgeld te doneren 
aan een goed doel dat die Franprix-vestiging in 
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Franprix Noé in een oogopslag, de buurtsupermarktformule met ongeveer 60% biologische artikelen. 

Voor in de Franse grotere steden. 

Een kleine agf-afdeling, een saladebar, navulsilo’s, een barretje en zitje voor koffie en thee, een presenta-

tiemeubel met verse kruiden, maaltijden. Alles bij elkaar op 150 m2 vvo.

Erik Hemmes: “De winkel verraste mij allereerst door de hoeveelheid lampjes, die het sfeervol maken. 

Maar ook de sfeer met die zithoek vooraan, een huiskamergevoel.”

Franprix Noé in de avond. Hét uitgangspunt van 

Franprix, of dat nu Franprix of Franprix Noé is: een 

pui met ramen, wat uitnodigender dan een dichte 

wand. Er staat vooraan ook geen assortiment, 

maar een horecahoekje. Hemmes: “Inderdaad, uit-

nodigend, ook al omdat je van buitenaf tot achter 

in de winkel kunt kijken.”

Franprix Noé bij binnenkomst, rechts het horecahoekje, en aan de linkerwand tal van 

apparaten: koffie, versgeperst sap, kip aan het spit, een yoghurttap etc. Hemmes: “Na 

elke 30 cm een lichtspotje, intensief licht. En een egale, warme vloer.”
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die wijk heeft gekozen. Klinkt bekend? Ja, zoals 
onder andere Coop in ons land.  
Overigens is Franprix sinds kort niet meer alleen 
in Frankrijk te vinden, sinds begin deze maand is 
er een testwinkel in Brussel. En daarmee heeft het 
Franse Casino voor het eerst de Belgische markt 
betreden.

Maar wat is dan Franprix met de aanvulling 
‘Noé’? De biologische variant van Franprix. 
Franprix Noé heeft weliswaar een assortimentssa-
menstelling (brood, agf, vlees, vis, kaas, dkw etc.) 
zoals Franprix, maar veelal biologisch. Vooral in 
vers, maar minder in dkw. Bij elkaar is 60% van 
het aanbod biologisch.
Franprix Noé is er nog niet zo lang. Casino startte 
afgelopen zomer met deze formulevariant. Het 
is een mix van biologisch, convenience, er is een 
horeca-element (een zitplekje voor de koffie- en 
theedrinker), saladebar, een koffie-automaat, een 
sappenautomaat en veel artikelen zijn gepresen-
teerd in silo’s, met navulverpakkingen, dus het 

oogt her en der als de verpakkingsloze supers die 
wij tot nu toe in Nederland allemaal grandioos 
hebben zien mislukken. En die kip aan het spit, 
dat zal dan wel dan een biologische zijn.
Franprix Noé is best nieuw, voor zover wij heb-
ben kunnen nagaan zijn er daar nog maar drie 
van en alle drie in Parijs. We houden er het erop 
dat het ook filialen zijn en geen ondernemers-
winkels. En het appelleert aan ‘hip’: de naam 
Noé klinkt in de Franse taal van vandaag de dag 
modern en ‘alternatief ’; het klinkt als de naam 
van Noach, de redder van vele levende wezens in 
de ark, volgens het bijbelverhaal. Maar het woord 
doet ook weer denken aan de eerste ‘verantwoor-
de’, want elektrische Renault: Renault Zoé.

Is Groupe Casino dan zo’n retailer met veel 
nadruk op bio en verantwoord? Welnee, alles bij 
elkaar niet meer dan welk ander West-Europees 
supermarktconcern, het gaat allemaal stapje voor 
stapje en testje bij testje. Alleen, het is aan de 
formule Casino zelf allemaal niet zo goed te zien 

dat dit grote Franse bedrijf nog steeds kampioen 
is in formulenamen verzamelen. Natuurlijk, er is 
de formule Casino, de hypermarktvariant Géant 
Casino en kleintjesvariant Pétit Casino, maar het 
bedrijf heeft in Frankrijk inmiddels sinds jaar en 
dag formules als Leader Price, Monoprix (vaak 
vanwege de betekenis van de naam met ‘een-
heidsprijzen’ erin ‘de Franse Hema’ genoemd), 
Franprix en Cdiscount (wat waarschijnlijk 
‘Casino Discount’ betekent – wij zouden dan in 
Nederland Ahdi hebben, als AH een discount-
dochter zou hebben). 
Over namen gesproken, u zou voor de aardigheid 
eens moeten nagoogelen hoe vaak Casino besloot 
de hypermarktnaam ‘Géant Casino’ te veranderen 
in ‘Géant’ en weer terug. 
En kennelijk zijn Fransen er zeer huiverig voor 
om formulenamen breed uit te dragen, denk ook 
even aan het feit dat Carrefour in België de vari-
antnaam ‘Carrefour Market’ opeens in ‘Market’ 
veranderde en Carrefour Drive in ‘Drive’, maar 
dan wel met het Carrefour-logo. Maar dat woord 

Verse kruiden knippen. De AH XL in Purmerend had dat eerder dan deze Franprix Noé, hoor. Want 

deze biologische formulevariant van Franprix is er pas sinds afgelopen zomer. Maar, aldus Hemmes: 

“Verse kruiden knippen… en gratis meenemen! Verse kruiden als traffic builder dus. De potje worden 

vochtig gehouden door water in koperen pijpleidingen en daar staan die potjes in.”

De missie van Franprix Noé: de klant mag er bij Noé 

verzekerd van zijn dat de producten duurzaam en 

verantwoord zijn. Biologisch bij voorkeur, maar er zijn 

ook producten die niet aan dat etiket voldoen, maar 

toch bijzonder en/of duurzaam zijn. En: als het maar 

‘smaakvol’ is, gezond en ‘joie de vivre’ inhoudt.

De maaltijden van Franprix Noé: veelal afkomstig uit de Noord-Afrikaanse keuken, niet zo gek, 

gezien de lange periode van Algerije als Franse kolonie en de komst van vele Algerijnse en andere 

Noord-Afrikaanse allochtonen naderhand in Frankrijk. Het zijn gerechten die we in Nederland 

inmiddels ook kennen, couscous, taboulé, falafel… en we zien bijvoorbeeld ook keftedes (Griekse 

gehaktballetjes). Hemmes: “Mooie zwarte achtergrond, en de prijs-en-infobordjes zijn verzorgd en 

kwalitatief hoogwaardig.”
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Carrefour? Dat móest en zou wég!
Casino is verder, net als al die andere Fransen, 
niet alleen maar in Frankrijk actief, het zit flink 
in het buitenland. Met eveneens tal van formules. 
En anders wel belangen in retailers.
Nou, vooruit, daar gaan we: in Brazilië met Pao 
de Azucar, Assai en Extra. In Argentinië met 
Libertad. In Colombia met Carillo en Exito. In 
Uruguay met Disco (was dat niet ooit een Ahold-
onderdeel in Argentinië?). En soms ook weer met 
een formule die het in Frankrijk exploiteert, maar 
dus geëxporteerd heeft, zoals Cdiscount. 
En dan hebben we voor de Risk-spelers onder 
ons nog: Madagaskar, Mauritius, Mayotte en 
Réunion, al die eilandjes ten oosten van Afrika. 
Met formules als Jumbo, Score, Score Express, 
Spar & Vival, Supercash en Agora.

Leuk, niet, al die namen? Als je dit aan Walmart-
bestuurders in Bentonville zou voorleggen, 
zouden ze zich meteen Indiana Jones in een 
onbegrijpelijke wereld voelen.
Al die namen, het doet ‘schrijver dezes’ den-
ken aan een boekje, begin jaren negentig, over 
opbouw en structuur van de Nederlandse 
levensmiddelendetailhandel; toen je nog moest 
leren dat ‘Dirk’ nog bestond uit Dirk van den 
Broek, Bas van der Heijden, Digros, Dirkson en 
Jan Bruijns, en dat Schuitema de formules C1000 
Voordeelmarkt, C1000 Versmarkt/voordeelmarkt, 
Spar Voordeelmarkt kopak en Casper hanteerde, 
afhankelijk van bijvoorbeeld metrages. En dat er 
een Emha was maar ook nog een Emha Super, 
ook voor vvo-verschillen. Of nee, eentje ervan 
was dan een rijdende winkel.

Wat zegt Franprix hier? Alle agf is biologisch, vervolgens is 

‘herkomst uit eigen land’ een uitgangspunt en daarna volgt 

‘seizoensmatig’. Dat wordt ondersteund met zwart-witfoto’s van 

telers, als contrast met de kleurrijke agf.

Franprix Noé is heel vaal en ongepolijst. Ruwe, onaffe muren. Een vaal plafond. 

Helemaal in de trant van alternatieve winkels. Dus het is wel degelijk ‘bedacht vaal’. De 

winkelrekken zijn heel basaal. 

Het doet soms denken aan Marqt, maar meer nog aan Bio-planet, de biologische 

formule van Colruyt.

Hemmes: “Op zes plaatsen kwam tussen de dkw een verticale meter zelfschepsilo’s 

tegen. Die passen wel bij deze winkel.”

En dat is dan toch weer apart, want van een traditionele retailer als Groupe Casino zou 

je die alternatieve aankleding en presentatie niet zo gauw verwachten.

Vooraan in de Franprix Noé: de horecahoek, een paar barkrukjes, een bank, wat 

fauteuils, en kranten om te lezen. De consumptie? Hemmes: “Vooral koffie en thee, en 

croissantjes en koeken, in een zb-presentatie met tangen.”

Een wijntap. Ja, wijn in navulflessen, bij 

een wijnland als Frankrijk ga je je opeens 

afvragen waarom we dat niet eerder hebben 

gezien. Aan de andere kant: kijkend naar het 

finaal mislukken van verpakkingsloze supers 

in Nederland… en een lekkende wijnfles in 

zijn boodschappentas, dat wil natuurlijk 

niemand.

Hemmes: “Opvallend, de navulflessen hebben 

een beugelsluiting, zoals de bekende beugel-

fles van Grolsch. Ik weet dat dat in de jaren 

zeventig ook wel in Nederland bestond, in 

‘Bloem’s Vinotheek’, in Utrecht, bijvoorbeeld, 

maar nu zien we dat niet meer. Misschien een 

retro-idee?”
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Groupe Casino vindt zoiets kennelijk nog steeds 
een goed besluit.
En dan hebben we nog geluk, want we hoeven 
niet meer te noemen wat Casino zoal in Azië 
heeft. Dat heeft het niet meer. Big C is in Thailand 
begin 2016 verkocht aan een retailer in dat land 
en enkele maanden later deed Casino z’n activi-
teiten in Vietnam ook van de hand, ook aan een 
retailer uit het land zelf. Zijn we daar tenminste 
van af.
En o ja, waren we alweer vergeten, er is sinds een 
tijd ook een 50%-belang in Galeries Lafayette.
De slogan van Groupe Casino klinkt ongeveer als 
‘een wereld aan diversiteit voeden’, en ja, daar zit 
wel wat in, met al die winkelvarianten. Zeker ook 
omdat Groupe Casino best wel wat in de horeca 
aan het doen is, met Casino Caféteria, Restaurant 
A La Bonne Heure, Coeur de Blé, Comptoirs Ca-
sino… het kan niet op. Alleen, voeden klopt dan 
maar weer half, want Casino heeft ook Monoprix 
(een kruising tussen Hema en Blokker), en er is 

nog zoiets als Banque Casino en reiswinkelketen 
Casino Vacances… nou ja, Groupe Casino is een 
kampioen in fragmentatie.

Hoe langer je naar dat Groupe Casino kijkt, hoe 
begrijpelijker het wordt dat Jean-Charles Naouri 
ooit graag Laurus wilde hebben, ook meer formu-
les in één bedrijf. En dát is natuurlijk de periode 
waar de Nederlandse levensmiddelenbranche 
Casino het beste van kent. Ondanks fel protest 
van grootaandeelhouder Eric Albada Jelgersma 
werden de aandelen Laurus in een toen al nood-
lijdende fase van de hand gedaan, in ruil voor een 
enorme zak vreemd vermogen van enkele banken 
en toen was er opeens een Fransman actief in de 
Nederlandse supermarktsector. Dat duurde maar 
een paar jaar. Casino liet een paar Fransen op 
hoge functies binnenvliegen en liet Laurus nog 
een paar jaar spartelen met Edah, Edah Lekker & 
Laag, Super de Boer en Lekker & Laag Super-
store, maar het mocht niet baten, en Naouri hield 

daarna uitverkoop (eerst Edah aan Plus Retail en 
Sligro Food Group, Konmar-winkels aan vooral 
AH en enkele jaren later Super de Boer aan 
Jumbo).
Jean-Charles Naouri, we noemden hem al. Bij 
al die diversiteit vraag je je af wat hij van de 
term focus vindt, maar toch wordt hij gezien 
als een van de grootmeesters van het eeuwige 
foodretailschaakspel. Voormalig bankier bij het 
prestigieuze Rothschild, stapte hij gaandeweg 
van investeren en beleggen over op: strategische 
belangen. Hij is trouwens niet zomaar de eigenaar 
van Casino of de ceo ervan, nee, dat zou veel te 
makkelijk en te transparant zijn. Hij is ceo van 
Groupe Casino, hij is ook ‘chairman’ daarvan en 
dus de hoogste onder de toezichthoudende raad 
van commissarissen, maar hij is vooral ceo van 
Rallye, een holdingmaatschappij met een oude 
formulenaam uit het Franse supermarktwereldje 
(een formule uit Bretagne), dat op zijn beurt 
weer een controlerend belang van 51% in Groupe 
Casino heeft.
Groupe Casino, of beter gezegd: de holding 
Casino Guichard-Perrachon (die zit dan weer 
tussen Groupe Casino en Rallye in, denken we), 
behaalde afgelopen jaar een omzet van bijna 
€ 39 miljard. Dat bedrag werd halverwege vorige 
maand bekendgemaakt. Een mooie stijging, bijna 
5%. Bij alle versplintering binnen dit bedrijf; daar 
zouden Nederlandse retailers toch een moord 
voor doen. Van dat bedrag is ongeveer € 20 mil-
jard afkomstig uit de Franse thuismarkt en de an-
dere € 19 miljard uit Zuid-Amerika. De kruimels 
uit Réunion etc., die houdt u te goed van ons, het 
kan als ‘thuismarkt’ worden geteld, omdat dat 
eiland als een ‘département d’outre-mer’ wordt 
geteld, een van de zogeheten ‘overzeese provin-
cies’. De grootste stijging? Zuid-Amerika. Want 
daar zijn enkele landen aan het opkrabbelen van 
recessies en crises. 
Op diezelfde dag daalde het aandeel Casino 
Guichard-Perrachon met 5% (net zoveel als de 
omzetstijging), want de financiële wereld had iets 
meer omzet en winst verwacht. Kijk, het zal niet 
het eerste bedrijf zijn waarvan het aandeel daalt 
op de dag waarop een positief omzetbericht dat 
naar buiten gestuurd wordt.
Van de andere kant, misschien vinden de analis-
ten van de Franse banken Groupe Casino, Casino 
Guichard Perrachon en Rallye en die hele san-
tenkraam van Naouri ook wel een risico. Casino 
doet denken aan een auto met dertig wielen, die 
allemaal kunnen zwenken. Die auto rijdt in het 
ergste geval alleen goed door als Naouri voor elke 
besturingshandeling een paraaf heeft gezet.
Sinds een tijd is Groupe Casino aan een nieuwe 
activiteit begonnen: duurzame energie. Kon er 
best bij.
Mocht er ooit iemand willen solliciteren op een 
controllersfunctie bij Naouri: zeg niet dat we u 
niet hebben gewaarschuwd. ■

Meer foto’s zien? 
Mail Erik Hemmes: info@erikhemmes.nl

Opmerkelijk. Franprix Noé verkoopt artikelen van het huismerk van het Britse Waitro-

se. Er zit inderdaad een verbandje tussen Franprix-bezitter Groupe Casino en de Britse 

‘upmarket’-supermarktformule (eigendom van The John Lewis Partnership). Sinds 

kort is Groupe Casino zich gaan oriënteren op samenwerking met Ocado, de grootste 

online-marktpartij in het VK, grootste in de zin van ‘zonder bricks, alleen clicks’. Inmid-

dels een beursbedrijf, maar lange tijd had de Waitrose-moeder John Lewis een belang 

in Ocado en een samenwerkingsverband met een termijn van jaren.

De saladebar. Salade scheppen, dressing eroverheen met een pompje, en dat alles in 

een papieren saladekom, om mee naar huis te nemen. Of dit aanslaat… We zitten wél 

in hartje Parijs, hier. Dus het zou kunnen. 

Hemmes: “Dit meubel is niet alleen een vast onderdeel van het biologische Franprix 

Noé, maar ook van een reguliere Franprix.”
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