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In de rubriek met opmerkelijke buitenlandse 
levensmiddelenzaken en -ketens met beelden 
van Erik Hemmes van Erik Hemmes\Retail 
Advies zijn we nu weer eens bezig met een reeks 
Belgische formules, zoals de pilot van Delhaize 
in FoodPersonality november en de ‘model-
hypermarkt’ van Carrefour in Mont-Saint-Jean in 
FoodPersonality januari. En we duiken nu aan de 
hand van foto’s van Hemmes een Delitraiteur Eat 
& Go in.

Delitraiteur Eat & Go is een convenience- en 
horecavariant van Delitraiteur, en dat is weer een 
formule van Louis Delhaize.
Louis Delhaize Group omvat een geheel aan 
kleinere formules, zoals supermarkt Match, 
hypermarkt Cora, buurtwinkel Louis Delhaize en 
‘buurttraiteur’ Delitraiteur. Louis Delhaize werkt 
grotendeels als groothandel voor aangesloten 
ondernemers. 
Delitraiteur Eat & Go heeft wat snufjes van AH 

To Go, Jumbo City, Spar City, maar door de zitge-
legenheid heeft het ook een vleugje La Place. Als 
we bedenken dat Delhaize Groep met Delhaize 
Fresh Atelier is begonnen, een samenwerkings-
vorm met The Foodmaker, en dat ook Carrefour 
iets soortgelijks is gestart in de grote Carrefour 
nabij Walterloo (zie ook FoodPersonality novem-
ber en januari), dan is er ook in België een op-
komst te zien van formules die half levensmidde-
lenwinkel, half horeca zijn en die vooral bedoeld 
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Delitraiteur Eat & Go

In de reeks impressies 

van buitenlandse 

formules, met beelden 

van Erik Hemmes: deze 

maand Delitraiteur Eat 

& Go op het station van 

Luik.
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Deze Delitraiteur Eat & Go is gevestigd 
op het station van Luik, een opmerkelijk 
gebouw met zijn golvende vormen. Een 
ontwerp van de beroemde architect 
Santiago Calatrava. In dat station heeft 
Louis Delhaize Group zowel deze 
Delitraiteur Eat & Go als een Louis 
Delhaize, de buurtwinkelformule van 
het bedrijf.

Links los fruit, rechts pannen met soep. Hemmes: “Klanten scheppen zelf de soep en lopen met de kom 
of beker naar de afrekenbalie.” Die afgesneden stukjes wit stokbrood, hoe lang zouden die er al liggen? 
Hemmes: “Het brood zag er toch goed uit, ik denk dat door de dag heen een bescheiden aantal wordt 
afgesneden en telkens weer wordt bijgevuld.”

De vier ‘beloften’ van Delitraiteur Eat & Go: 
zoveel mogelijk gezond aanbod, zoveel mogelijk 
‘genieten’ en smaak, dagelijks vers en ambachte-
lijk. Zoveel mogelijk gezond, jaja, maar rondom 
die maaltijden en soepen stikt het van de zakken 
chips van Kettle etc. die er losjes bij liggen.
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zijn voor locaties waar veel passanten zijn.
En dat is dan ook een kans voor Louis Delhaize 
om meer marktaandeel en ‘maagaandeel’ te 
pakken, terwijl het voorheen meer op kleine 
buurtwinkels met aangesloten ondernemers 
aangewezen was. Alleen, Spar is met z’n uitbouw 
van Spar City en Spar Express wel een stuk verder 
op dat punt dan Louis Delhaize.
Louis Delhaize is een bedrijf dat nog steeds meer 
een groothandel is met allerlei formules, met 
een verleden met veel proefballonnetjes, dan een 
echte retailer. En in dit artikel zullen we uitleggen 
waarom we positief zijn over het feit dat Louis 
Delhaize qua naamgeving Delitraiteur en 
Delitraiteur Eat & Go dicht bij elkaar houdt.

Enkele jaren geleden kwam in deze vaste rubriek 
van dit blad een impressie van Match voorbij. 
Match is een van de formules van Louis Delhaize. 
Al zoekend naar informatie over Match en Louis 
Delhaize kwamen we tot de bevinding dat naar 
maatstaven van de Nederlandse supermarktsec-

tor Louis Delhaize Group een aaneenrijging van 
formules en formulevarianten is, op een manier 
waarop Nederlandse supermarktbedrijven in de 
jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw hun 
formulebeleid maakten: voor een vestiging die 
100 m2 vvo verschilt van de rest van je win-
kels bedenk je een nieuwe formulenaam. Denk 
bijvoorbeeld aan Kopak, Casper, Spar Voordeel-
markt, C1000 Voordeelmarkt, C1000 Versmarkt 
Voordeelmarkt van Schuitema begin jaren 
negentig. Of het aloude Unigro, zelfde verhaal: 
Super, Super Club, Club 199, Spar Groen, Spar 
Rood. Albert Heijn, dat destijds kleine filialen 
een 1 meegaf en grote een 5 maar verder gewoon 
overal dezelfde naam hanteerde, was toen nog 
een uitzondering.
Louis Delhaize doet nog steeds min of meer wat 
Unigro en Schuitema destijds deden: binnenska-
mers een fikse formuleversplintering creëren en 
in stand houden.
We noemen voor het gemak de formules van 
Louis Delhaize Group in België: supermarkten 

met de naam Match, kleinere supermarkten met 
de naam Smatch, dat ‘small Match’ betekent, 
hypermarkten onder de naam Cora, buurtwinkels 
met een traiteurachtig assortiment Delitraiteur, 
buurtwinkels onder de naam Louis Delhaize, en 
dat allemaal in België, Luxemburg en Frankrijk. 
Daarnaast een tuincentrumketen in Frankrijk 
onder de naam Truffaut, een tuincentrumketen 
van nog geen tien vestigingen in Engeland onder 
de naam Garden & Leisure, dierenwinkels in 
Frankrijk onder de formulenaam Animalis, een 
internetsite voor levensmiddelen onder de naam 
Houra, ooit waren er ook nog wat winkels in 
Hongarije, enkele hypermarkten onder de naam 
Cora in Roemenië… Match Food & More als 
‘supermarkt voor grote oppervlakten’ in België, 
een lunchroom onder de naam ‘les Délices de 
mon Moulin’ als horeca-onderdeel bij Match, een 
reisbureau onder de naam Cora en dan nog ‘Dod’, 
een horecaformule in Frankrijk.
Daar brengen wij tegen in: ceo’s in een krant 
als Het Financieele Dagblad of al sprekend op 

Delitraiteur Eat & Go is zowel lunchroom als ‘to go’-winkel. Een 
kruising tussen AH To Go, Spar City en La Place, zeggen we dan 
maar.
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congressen en seminars hebben het altijd over 
een nummer één- of nummer twee-positie. Al 
het andere is als het erop aankomt alleen maar 
wisselgeld. Zo bekeken, is Louis Delhaize een vat 
vol wisselgeld. Louis Delhaize zegt dat van zich-
zelf natuurlijk niet, het richt zich op ‘proximité’, 

nabijheid voor klanten uit een buurt of wijk (als 
we voor het gemak dan hypermarkt Cora niet 
meetellen).

Voor wie nou nog niet zo thuis is in de food retail 
en denkt ‘goh, ik wist niet dat Delhaize van Ahold 

Delhaize zo versplinterd was’, nee, dit ‘Louis 
Delhaize’ is het andere Delhaize. Rond 1860 
had je in Ransart, in de buurt van Charleroi, 
zes broers Delhaize: Adolphe, Auguste, Edou-
ard, Jules, Léopold en Louis. Die kregen een 
meningsverschil over hun prille winkelketen. 
Louis Delhaize begon voor zichzelf en de broers 
besloten dat broer Louis de provincie Henegou-
wen ‘mocht hebben’. Daarna begon ook Adolphe 
nog voor zichzelf, maar dat is voor het huidige le-
vensmiddelenlandschap niet meer van betekenis. 
De broers Auguste, Edouard, Jules en Léopold 
gingen verder met het bedrijf dat we vandaag als 
Delhaize kennen. 
Louis Delhaize Group is nu nog steeds ‘het 
andere Delhaize’, dat bij elkaar zo’n € 11 miljard 
omzet op jaarbasis draait. Dat is best wat, maar 
ten eerste groeit dat al jaren niet of nauwelijks en 
ten tweede is de positie van Louis Delhaize in de 
Belgische supermarktsector klein. Het markt-
aandeel wordt geraamd op nog geen 5%. Van 
die totale omzet van de groep van € 11 miljard is 
slechts ongeveer € 1,2 miljard ‘supermarktomzet’ 
in België. In de Belgische supermarktsector is het 
de nummer vijf, achter Colruyt, Delhaize, Car-
refour, Aldi en Lidl.
Louis Delhaize is een enorme verzameling, dat 
lange tijd gediversificeerd heeft en zich weinig 
aantrekt van het mantra van ‘kernactiviteiten’. 

Onontkoombaar: een sinaasappelpers van Zummo. Hemmes: “Met flesjes in verschillende 
formaten.”

Maaltijden en maaltijdsalades, punten van taarten zoals we die uit de Franse keuken kennen (het lijkt op wat wij kennen als tarte tatin en clafoutis), lunch-
salades en allemaal dranken in kleine flesjes en in blik. Hemmes: “Geen overvolle schappen en koelingen, kan zijn omdat ik de foto’s rond kwart voor vier heb 
geschoten.”

48-51_Hemmes_01L.indd   50 12-02-19   11:18



51
FoodPersonality februari 2019

Je zou Louis Delhaize kunnen zien als een mix 
van een retailorganisatie, maar ook een beetje 
Lekkerland of De Kweker. Het echte supermarkt-
gedeelte – anders dan de tuincentra bijvoorbeeld 
– wordt gerund door onderdeel Delfood, dat als 
groothandel fungeert.

Heeft Louis Delhaize nog steeds die bonte stoet 
van formules, ten opzichte van onze opsomming 
uit mei 2012? Grotendeels wel. Garden & Leisure 
in Engeland vinden we niet meer, net als Les 
Délices de mon Moulin en Profi. 
Maar verder blijft Louis Delhaize een grabbelton. 
Ten eerste in geografisch opzicht, het is actief in 
België, Frankrijk en Luxemburg (dat valt geogra-
fisch nog mee), Roemenië, en klaarblijkelijk ook 
nog in Frans Guyana en op de (Franse) Antillen 
van alles. Ooit was het bedrijf ook actief in Hon-
garije, maar dat avontuur is mislukt.
Het is ook een grabbelton als je kijkt naar de 
branches en de formules binnen die branches. 
Een opsomming:
*  Cora (hypermarkt, België, Luxemburg, 
 Frankrijk), 
*  Match (supermarkt, België, Luxemburg, 
 Frankrijk), 
* Louis Delhaize (buurtwinkel, België), 
* Smatch (kleinere Match-supermarkt, ook 
 buurtwinkel, België, Luxemburg), 
*  Delitraiteur (buurtwinkel/traiteur België), 
*  Dod (zoals Delitraiteur, al dan niet Eat & Go, 
 in Frankrijk), 
* Albinuta (supermarktketen, Roemenië), 
* Truffaut (tuincentrum, Frankrijk), 
* Ecomax (hard discount, op eilanden als 

 Martinique en Guadeloupe en in Frans 
 Guyana), 
*  Animalis (dierenwinkelketen, Frankrijk), 
*  Houra (internetsite voor levensmiddelen) en 
*  ‘Cora Voyages’ (reisbureau, gekoppeld aan 
 Cora-hypermarkt),
* en er zit ook iets tussen als ‘Monnier Frères’, een
 site met zeer luxe kleding en accessoires, voor 
 dames. Tasjes van Salvatore Ferragamo en zo, 
 voor € 1.500,-.

Wat is nu het punt? Nou, wat maakt het uit dat je 
een supermarkt hebt met het merk Match, en dat 
je dan een kleinere vestiging hebt, die dan Smatch 
moet heten? Omdat-ie kleiner is? En dat is dan 
ook meteen een buurtwinkel, terwijl je als buurt-
winkel Louis Delhaize gebruikt? Waarom is er 
een buurtwinkelformule die Louis Delhaize heet, 
en ook een buurtwinkel die Delitraiteur heet? En 
waarom moet die laatste in Frankrijk Dod heten? 
Allemachtig. Wat willen of wilden topmannen als 
Jean-Marc van Cutsem of Jacques Bouriez dan 
eigenlijk?
We proberen ons het voor te stellen dat Louis 
Delhaize een beursgenoteerd bedrijf zou zijn en 
wat activisten daar dan van zouden vinden, onder 
het bij dat soort geldjagers gebruikelijke motto ‘de 
onderdelen afzonderlijk zijn meer waard dan de 
som der delen’. Die zouden hier flink en met het 
grootste gemak op in kunnen hakken.
Dus, zeggen wij, wat een meevaller dat Louis 
Delhaize een formulevariant van Delitraiteur is 
begonnen en dat die gewoon Delitraiteur Eat & 
Go heet en niet heel anders.
Van de andere kant: dat een bedrijf zich niet op 

één formule of één activiteit concentreert, hoeft 
niet meteen zo ouderwets te zijn dat je de neer-
gang al van ver ziet aankomen. Louis Delhaize 
Group is er al jaren en het is in al die jaren in de 
Belgische levensmiddelensector zeker niet onder 
de voet gelopen door, zeg, Carrefour, Intermarché 
of Carrefour-masterfranchiser Mestdagh (nee, 
integendeel, juist Mestdagh stond de laatste jaren 
op knappen en probeert nu weer overeind te 
krabbelen).

Over Delitraiteur dit nog: er zijn momenteel 37 
vestigingen en 3 Delitraiteur Eat & Go-vesti-
gingen. De omzet? We kunnen een inschatting 
maken, maar wel onder voorbehoud, want we 
baseren ons op verouderde informatie. Louis 
Delhaize meldt op z’n site een jaaromzet van 
Delitraiteur van € 75 miljoen in 2016, verdeeld 
over 37 Delitraiteurs – dat is wel uit een jaar 
waarin er nog geen Eat & Go-vestigingen zijn 
gestart. De gemiddelde weekomzet van een 
Delitraiteur zou dan € 39.000 zijn. Dat kan 
natuurlijk winstgevend zijn voor een franchiser 
of aangesloten ondernemer, het ligt aan aspecten 
als huur, personeel en al die andere kosten en 
bovendien, bij ‘on the go’-producten is de marge 
doorgaans hoger dan bij een traditioneel super-
marktassortiment. Niettemin, het klinkt ook als 
een omzetbedrag waarmee je kwetsbaar bent bij 
initiatieven van de concurrentie.. ■ 

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

Verderop nog een eiland met Aziatische en 
Italiaanse maaltijden. Zonder kunstmatige 
toevoegingen, zegt het bord er nadrukkelijk bij. Er 
wordt ook iets geclaimd over ‘goed voor de mens’ 
en ‘goed voor de planeet’, maar die boodschap 
over een planeet bij deze maaltijden lijkt ons een 
beetje met de haren erbij getrokken.
Hemmes: “Die maaltijden zijn om mee te nemen, 
maar je kunt ze ook hier nuttigen. Er staan twee 
magnetrons klaar die de klant kan gebruiken.”
Een magnetron. Dat klinkt niet echt heel ‘deli’, 
maar vooruit.
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