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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 vorige keer – niet in FoodPersonality 
december, maar november – geëindigd bij de 
Delhaize-pilotwinkel in het Belgische Nijvel. 
Delhaize, zusterbedrijf van Albert Heijn en tege-
lijk ook concurrent van AH in dat land, opende 
die winkel afgelopen najaar. Het is de opmaat 
naar de modernisering van de Delhaize-formule.
Maar in België deed niet alleen Delhaize op het 
gebied van formulevernieuwing een grote stap. 

FOOD RETAIL IN BELGIË

Carrefour in 
Mont-Saint-Jean

In de reeks impressies 

van buitenlandse 

formules, met beelden 

van Erik Hemmes: deze 

maand de grote 

Carrefour in 

Mont-Saint-Jean.
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Bij binnenkomst in deze ruim 9.000 m2 vvo tellende Carrefour valt het grote aantal zelfscankassa’s 

meteen op. Vermoedelijk om de klant daar direct visueel op te attenderen. Hemmes: “En daarnaast, de 

klant is vanuit deze plek in de winkel ook weer het snelst buiten.”

Dit is ‘l’Atelier’, die keuken dus. Het Italiaanse onderdeel daarvan heet Della Mamma, met Italiaanse gerechten en pizza’s. Opvallend trouwens dat Carrefour een 

‘Atelier’ heeft, omdat ook Delhaize daarmee begonnen is, in samenwerking met The Foodmaker. Bij Delhaize heet dat ‘Atelier Delhaize’ en die partij gaat ze ook 

als solitaire vestiging in steden exploiteren. Verwarrend wellicht, dat beide die naam gebruiken, maar Carrefour was er wel net iets eerder mee.

Hemmes: “De medewerkers werken in die werkruimten dicht bij de klant, kennelijk om het onderlinge contact te bevorderen.”

Een minstens zo grote stap deed Carrefour in dat 
land, met de heropening van een filiaal in Mont-
Saint-Jean, een klein dorp dat onderdeel is van de 
gemeente Eigenbrakel. Het is nabij Waterloo en 
daarmee zo’n 15 km ten zuidoosten van Brussel.
Dit is zeker niet de eerste keer dat we een 
Carrefour-hypermarkt in deze rubriek laten zien, 
of überhaupt in dit blad. Zo’n acht jaar geleden 
startte Carrefour met een grote modernisering 
van de hypermarktvariant van de formule, ‘Car-
refour Planet’ genaamd. De grootste Carrefour 
Planet in België was die in Mons (‘Bergen’, in het 

Nederlands), jaren later werden de uitgangspun-
ten van Carrefour Planet weer gemoderniseerd 
en ook dat allemaal was terug te vinden in de 
Carrefour in Mons/Bergen, de beelden van Hem-
mes en bijbehorende uitleg zie FoodPersonality 
januari 2017. Het verschil tussen die eerste en die 
tweede: voorheen meer nadruk op technologie 
als hulpmiddel bij boodschappen doen en/of 
winkelen, naderhand meer de nadruk op het uit-
gebreide foodassortiment, meer biologisch, meer 
lokale en regionale producten en op de Belgische 
herkomst van het assortiment waar mogelijk. Hoe 
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Op dit welkomstbord legt Carrefour sterk de nadruk op de 

medewerkers: ‘onze slagers, visverkopers, bakkers en ‘cuisiniers’’, 

die laatsten zijn de mensen die in de keuken werken. Zoals: 

‘L’Atelier’, de keuken van Carrefour voor maaltijden, gebak, 

sappen, salades etc.

Onder aan dit welkomstbord nog eens een rij ‘diensten’: de 

Carrefour-app, afhaalpunten, de webwinkel, bezorging, gratis 

wifi bij de horecavoorziening, fotoservice, aftersalesservice, 

postagentschap en de maaltijdboxen onder de naam ‘Simply 

You’.

De agf-afdeling is de grootste versafdeling en de klant loopt daar na het Atelier meteen 

tegenaan. Hier begint ook meteen de reeks borden met een groen boompje met ‘bio’, waar 

Carrefour veel van aanbiedt. Opmerkelijk is verder ook dat de visafdeling hier meteen al in 

het vizier komt en niet de vleesafdeling. Het zou kunnen dat Carrefour welbewust vis veel 

centraler heeft geplaatst in deze winkel, vlees komt pas verderop.

Hemmes: “Carrefour gebruikt bij de agf relatief grote elektronische prijsschermen. De 

houten omlijsting met zwarte naden vind ik kenmerkend voor moderne agf-presentaties, 

het oogt zeer verzorgd.”

‘Act for Food’ is een langdurig en veelomvattend ‘maatschappelijk verantwoord 

ondernemen’-project van Carrefour. Het gaat te ver om alle doelen op te noemen, we 

noemen er een paar: 

* Carrefour wil bijvoorbeeld bevorderen dat de klant ‘beter eet’ (gezondheid, bestrij-

ding obesitas etc.) en de klant er ook op wijzen wat een betere keuze is.  

* Leveranciers krijgen meer kans op een goede en bestendige exploitatie. 

* De bestrijding van voedings- en verpakkingsverspilling. 

* Genetisch gemanipuleerde voeding en ingrediënten worden geweerd, ook bijvoor-

beeld uit het voer voor kippen, varkens en koeien. En dat geldt ook voor kunstmatige 

toevoegingen.

* Investeren in opleidingen van beroepen als bakker, slager etc.

* Meer samenwerking met politiek, ngo’s etc. op het punt van voedseltransitie. 

* Duurzamere visvangst. 

* Zoveel mogelijk vermijding van bestrijdingsmiddelen van gewassen.

* Zoveel mogelijk kiezen voor dierenwelzijn. 

* Zoveel mogelijk transparantie en ‘traceability’. 

* De bevordering van plantaardig eten. 

* De bevordering van biodiversiteit. 

En dat is nog lang niet alles. Zoals gezegd, ‘t is een heel pak bij elkaar. Van gezonder 

eten tot betere maatschappelijke verhoudingen tot milieu, alles zit erin.

Carrefour zegt ook op z’n site dat het niet alleen maar om voornemens gaat, maar zegt 

ook erop ‘afgerekend’ te willen worden, door wie dan ook. We hebben alleen niet kun-

nen vinden hoe die verantwoording dan in z’n werk gaat (maar dat kan aan ons liggen, 

en het kan ook zo zijn dat Carrefour zich daar in 2022 rekenschap van gaat geven).

dan ook, de hypermarkt is door retailwatchers en 
-deskundigen in binnen- en buitenland de laatste 
jaren al vaker genoemd als een winkelvorm die 
niet meer van deze tijd is: de consument zou 
in tegenstelling tot vroeger helemaal niet meer 
langdurig op bijvoorbeeld de zaterdag in zo’n 
grote winkel willen verblijven – maar Carrefour, 
dat zowel in thuisland Frankrijk als in andere 
landen best veel hypermarkten heeft, doet er 
alles aan om de hypermarkt telkens opnieuw 
nieuw leven in te blazen. En daarmee is en blijft 
zo’n grote Carrefour altijd de moeite waard voor 
Nederlandse concurrenten om te volgen of te 
bekijken, want ook Nederlandse retailers kunnen 
er ideeën opdoen voor de paar reuzevestigingen 
die zij hebben.

Afgelopen nazomer heropende Carrefour deze 
hypermarkt, in Mont-Saint-Jean. Hij omvat 9.400 
m2 vvo e ongeveer 90.000 verschillende artikelen. 
Het meeste daarvan is food, maar zo’n hyper-
markt omvat ook kleding, elektronica, boeken 
en tijdschriften, woninginrichtings- en huis-
houdelijke artikelen. Niettemin lijkt Carrefour 
het aantal artikelen te hebben teruggebracht: de 
Carrefour-hypermarkt in Mons/Bergen destijds 
had er 120.000. Maar los van een beleid van as-
sortimentsreductie, het kan ook gewoonweg aan 
verschillen in vvo-ruimte liggen.

Carrefour heeft hier uiteraard de versafdelingen 
gemoderniseerd, maar daarnaast valt vooral op: 
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de nadruk op duurzaamheid en de kwaliteit van 
het assortiment met als uitgangspunt de ‘Act for 
Food’, een manifest waar Carrefour begin vorig 
jaar mee kwam. Dat leggen we in een van de 
fotobijschriften verder uit. 
Dat manifest ging gepaard met de bekendma-
king van een voorgenomen ‘transitie’ van het 
bedrijf, het plan ‘Carrefour 2022’, het plan dat ceo 
Alexandre Bompard eveneens begin vorig jaar 
naar buiten bracht en dat net als Act for Food 
voor geheel Carrefour geldt. Enkele doelen van 
dat plan: een duurzame groei, nieuwe formule-
varianten om beter tegemoet te komen aan de 
boodschappen- en winkelbehoeften van vandaag 
de dag, een ‘omnichannel’-benadering (ja, dat 
woord moet er toch maar weer bij), een ‘vereen-
voudigde en open’ bedrijfscultuur en -structuur, 
en de bevordering van ‘beter eten’ zoals omschre-
ven in die ‘Act for Food’. Maar ook duidelijke 

Uiteraard biedt Carrefour in een hypermarkt als deze een enorm aanbod wijnen, van aantrekkelijk 

geprijsde alledaagse wijntjes tot de mooi gepresenteerde grands crus (Erik Hemmes vond er ook 

ergens een ‘Chateau Haut-Brion’ uit 2011 voor € 690,-). Bij zo’n aanbod is een klimaatkast dan bijna 

verplochte kost. Dat deed Carrefour overigens ook al in de ‘eerdere generaties’ van haar hypermarkt.

De afdelingen voor vis, brood, vlees, vleeswaren en de kaasafdeling. Allemaal 

in bediening (al kun je als klant je brood zelf snijden in zo’n snijmachine; 

gebruikelijk in Belgische supermarkten). Carrefour meldt dat het brood uit 

deze winkel allemaal dagelijks in deze winkel zelf wordt gebakken, tot 8 uur ’s 

avonds. 

Verder vallen de rijpingskasten bij de vleesafdeling op. Aanvankelijk was het 

een onderdeel van een test, onder de naam Beef Bar, maar inmiddels hebben 

ruim vijftien Carrefours in België zulke kasten. 
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doelen die de aantrekkelijkheid van Carrefour 
voor aandeelhouders moet vergroten, zoals een 
betere kasstroompositie en een gegarandeerd 
hoog dividendrendement
Deelprojecten genoeg in dat plan: meer kleinere 
winkels in plaats van grote, meer invloed van 
consumenten op het aanbod van het Carrefour-
huismerk, minder formulevarianten in markten 
waar die elkaar overlappen, sneller besluiten om 
een project te stoppen zodra blijkt dat het resul-

taat van dat project te lang op zich laat wachten 
etc., etc. 
Drie voornemens of ‘ambities’ springen er wel uit:
1/ Van alle Carrefour-omzet in 2022 moet de 
food-e-commerce-omzet € 5 miljard zijn (die 
omzet was eind 2017 € 850 miljoen).
2/ Van alle Carrefour-omzet in 2022 moet de 
omzet van biologische producten € 5 miljard zijn 
(die omzet was eind 2017 € 1,3 miljard).
3/ In 2022 moet de klant Carrefour beschouwen 

Als je ruimte hebt, kun 

je ook spelen met wen-

sen van leveranciers 

– of met eigen wensen, 

want het kan ook een 

idee van Carrefour zelf 

zijn in plaats van AB 

InBev: dit is gekoeld 

bier van Jupiler, maar 

dan niet de gebrui-

kelijke blikjes in een 

koeling, nee, kratten!

Dit hier is weer een andere belofte aan de klant. We hebben het hier 

niet over duurzaamheid etc., maar de belofte van Carrefour op het 

punt van klantvriendelijkheid: 1/ de garantie van kwaliteit en vers-

heid van het assortiment, 2/ ‘elders goedkoper? Dan het prijsverschil 

terugbetaald’, 3/ of uw wens wordt gehonoreerd, of u krijgt uw geld 

terug, 4/ snelle kassa-afhandeling, 5/ een luisterend oor. Het doet 

ons denken aan de Zeven Zekerheden van Jumbo bij ons en aan de 

laagsteprijsgarantie van Colruyt.

Lokaal en ‘nationaal’ zijn boodschappen die Carrefour op verschillende plaatsen in de winkel laat ‘klinken’. Bij het bier zien we een grote uitleg over de bijzon-

dere variëteit van de Belgische biermarkt (‘trots op Belgisch bier’). 

Er is een aparte afdeling voor artikelen van lokale leveranciers en dan gaat het niet om grote Belgische marktpartijen, maar kleinschalige. Met uitleg over 

bijvoorbeeld een ‘korte toeleveringsketen’, en dat is dan weer passend in het ‘Act for Food’-programma. 

En bij de zuivel meldt Carrefour hoeveel hiervan van Belgische komaf is – ook weer een beslissing die voortvloeit uit ‘Act for Food’.

als ‘leidende partij in voedseltransitie’.

Carrefour is zoals bekend een van de grootste 
food retailers ter wereld, het had in 2017 (het 
laatste jaarverslag) een omzet van € 78,9 miljard 
(een jaar eerder € 76,6 miljard). Van die omzet 
wordt 42% in thuisland Frankrijk behaald, 20% in 
Zuid-Amerika, 8% in Azië en 27% in ‘overig Eu-
ropa’ (België, Spanje, Italië, Polen en Roemenië).
De omzet van Carrefour in België is ruim 
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€ 5 miljard. Volgens een brancheposter die het 
Belgische vakblad Gondola vorig jaar uitbracht, 
heeft Carrefour een marktaandeel van bijna 19%. 
Carrefour exploiteert in België ongeveer 45 hy-
permarkten, ongeveer 450 wijksupermarkten met 
als naam Market, ongeveer 300 kleinere buurt- en 
conveniencewinkels met als naam Express. Bij 
deze winkels of als solitaire vestiging zijn er dan 
nog zo’n 200 ‘Drives’, afhaalpunten. Carrefour 
had eerder ook nog de formulevariant Easy, een 
tussenvorm, tussen Market en Express, maar met 
die variant is het bedrijf afgelopen jaar gestopt. 
Althans: qua naam op de gevel. Op die gevel staat 
nu Express, maar de vestigingen waar het om gaat 
hebben nog wel die tussenvorm in de dagelijkse 
operatie zelf.
Het marktaandeel van Carrefour op grond van 
de cijfers van GfK, die Gondola naar buiten 
bracht, is aan de lage kant, maar dat geldt voor 
alle partijen en dat komt omdat de foodverkopen 
zijn meegenomen van formules als Action, Hema 
en Kruidvat en de Belgische huishoudelijke-
artikelenformule Trafic. Daardoor vallen de 
percentages van de traditionele supermarktpar-
tijen lager uit. De andere marktaandelen zijn 
27% voor Colruyt Group (Colruyt, Spar, Okay, 
Cru), 19,7% voor Ahold Delhaize (Delhaize en 

varianten AD Delhaize, Shop ‘n’ Go en Proxy, 
maar daar zitten ook de Albert Heijn-winkels in 
dat land bij), 10,9% voor Aldi, 7,1% voor Lidl en 
dan volgen Louis Delhaize Group, Makro/Metro, 
Intermarché, Alvo en Lambrechts met kleinere 
percentages.
Dit zijn de cijfers waar Carrefour zelf zich in kan 
vinden, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Delhaize, 

Nog een paar opmerkelijke onderdelen: ten eerste, een opstelling waar klan-

ten terecht kunnen voor manicure, bij de non-foodafdelingen. Carrefour-

medewerkers die het manicureren machtig zijn, zijn bij L’Oréal op cursus 

geweest. 

Ten tweede, wat je altijd al kon zien in een Carrefour-hypermarkt: lezende 

mensen, in comfortabele stoelen (op die ene meneer na dan), bij de afdeling 

boeken en tijdschriften.

Het derde is weer typisch voor alleen deze Carrefour: een tas met afbeeldin-

gen van het monument van de Slag bij Waterloo en van ‘re-enactments’ (het 

naspelen van veldslagen) daarvan.

‘A Table!’, de horecavoorziening van deze Carrefour, voor zover we 

weten altijd in samenwerking met koffieleverancier Rombouts.

Weer een opmerkelijke boodschap: uw eigen tassen en dozen zijn 

ook welkom. Met die oproep wil Carrefour meewerken aan de 

vermindering van het gebruik van boodschappenzakjes en -tasjes.

dat uitgaat van Nielsen-gegevens. Net zoals in de 
Nederlandse levensmiddelensector retailers con-
sequent uitgaan van de metingen van óf Nielsen, 
óf IRI, óf GfK, hebben ook de Belgische retailers 
ieder zo hun voorkeur. ■

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