
48
FoodPersonality maart 2019

In de rubriek met opmerkelijke buitenlandse 
levensmiddelenzaken en -ketens met beelden van 
Erik Hemmes van Erik Hemmes\Retail Advies 
starten we met ingang van deze editie weer eens 
met een paar Duitse formules. Als eerste: Basic 
Bio.
Ergens is het ‘jammer’ om België zogezegd na de 
afgelopen reeks (Delhaize, Carrefour etc.) achter 
ons te laten omdat in dat land allerlei partijen 
tegen elkaar op beginnen te botsen, Colruyt met 
een laagsteprijsgarantie, Jumbo (eind dit jaar in 
Pelt) op komst met eveneens een laagsteprijsga-
rantie en dan Albert Heijn met zijn diepe acties 
van 3 halen, 1 betalen en het verbod daarop van 
de Belgische overheid (zie ook blz. 18 e.v.). Maar: 
deze rubriek is bedoeld als beeldvorming van 

verschillende formules, en niet om een eventuele 
prijzenslag te volgen.

Basic Bio dus: opgericht in 1997 en een jaar later 
gestart met een eerste winkel. Basic Bio omvat 
vandaag de dag 34 vestigingen: 32 in Duitsland 
en 2 in Oostenrijk. De omzet van Basic Bio 
bedraagt € 142 miljoen, maat let wel, dat is het 
omzetbedrag uit 2016. Verdeeld over 34 vestigin-
gen kom je dan uit op een gemiddelde omzet per 
week per winkel van ongeveer € 80.000. Dat lijkt 
op het eerste gezicht geen vetpot, maar er zijn 
verschillende voorbehouden. 
Ten eerste: een biologische supermarkt heeft 
weliswaar doorgaans hogere prijzen dan een 
reguliere supermarkt, maar nog niet meteen ook 

net zoveel klanten – eerder het tegendeel, juist 
door zijn hogere prijsstelling moeten biologische 
levensmiddelenzaken het niet van gemakkelijke 
traffic hebben, maar van ‘overtuigde bio-consu-
menten’. 
Ten tweede: de Basic Bio die Erik Hemmes 
bezocht, is redelijk groot, ruim 1.000 m2 vvo. Op 
de site van Basic Bio lezen we dat een vestiging 
tussen de 500 en 1.100 m2 vvo omvat. Dat er 
ook kleinere vestigingen tussen zitten, maakt die 
80.000 gemiddelde omzet per week per winkel al 
wat begrijpelijker. 
Ten derde: de marges op biologische producten 
zijn hoger dan die van een reguliere supermarkt 
met reguliere artikelen. Dan mag de omzet per 
m2 vvo ook wat lager uitvallen.

FOOD RETAIL IN DUITSLAND

Basic Bio

In de reeks impressies 

van buitenlandse 

formules, met beelden 

van Erik Hemmes: deze 

maand een filiaal van 

Basic Bio, in Aken.

Door: Gé Lommen  Foto’s: Erik Hemmes

De pui van de vestiging Basic Bio in Aken oogt niet zo heel uitnodigend, maar vooruit dan maar. Wat 

opvalt is dat Basic Bio overal communiceert 12.000 sku’s in huis te hebben, maar hier op de pui staat: 

8.000. Het verschil? Dat kan een verschil in vvo zijn, maar van de andere kant, we hebben de beelden van 

een filiaal van ruim 1.000 m2 vvo. Het kan ook goed zijn dat Basic Bio hier niet de ongeveer 4.000 artike-

len non-food en cosmetica wil vermelden.

Basic Bio stalt de agf in een afzonderlijke ruimte uit, zoals in onze sector Dirk met zuivel.

Verder valt het op dat Basic Bio nog zo’n oplopende wandpresentatie voor agf heeft. Met spiegels. Zéér 1991, 

toch? Hemmes: “In Nederlandse supermarkten is dat inderdaad allang verdwenen, maar in Duitsland zie je 

dat geregeld nog, ook in supermarkten die nog niet zo oud zijn.”

Waar het brood vandaan komt? Van onder 

andere deze vier bakkers of bakkerijen. 

Hemmes: “Typisch Duits om zoveel communi-

catie-aandacht aan regionaliteit te besteden. 

Edeka en Rewe doen dat ook.”
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Is Basic Bio meer een biologische levensmidde-
lenwinkel of meer een biologische supermarkt? 
Het laatste, alleen al vanwege het assortiment: 
zo’n 12.000 sku’s. Dan kun je moeilijk nog het 
beeld van een biologische speciaalzaak aanhou-
den.
Is Basic Bio zo’n beetje het Ekoplaza van Duits-
land? Nee. Ekoplaza is zonder meer de grootste 
biologische levensmiddelenwinkelketen in ons 
land, maar Basic Bio heeft zeker drie concur-
renten die groter zijn of lijken. Zoeken we verder 
in de Duitse biologische levensmiddelendetail-
handel, dan blijken Alnatura (€ 822 miljoen 
jaaromzet) en Bio Company (groot in Berlijn en 
een jaaromzet van € 157 miljoen) zonder meer 

groter. Daarnaast is er nog Denn’s, dat onderdeel 
is van levensmiddelenproducent Dennree. En dat 
bedrijf heeft een jaaromzet van € 974 miljoen, 
alleen is het niet duidelijk wat de omzet van de 
keten Denn’s hiervan is. Maar dan nog: Denn’s 
heeft in Duitsland inmiddels zo’n 250 vestigingen. 
Dat is zo’n groot verschil met de 32 Duitse Basic 
Bio-filialen dat we ervan uit kunnen gaan dat ook 
Denn’s in omzet een stuk groter is dan Basic Bio. 
In dat geval is Basic Bio hooguit de nummer vier 
van Duitsland. 
En zelfs dat is nog maar de vraag, afhankelijk 
van de manier waarop we zoiets willen meten. 
Supermarktketens als Edeka, Rewe, Aldi en Lidl 
hebben inmiddels zo veel biologische artikelen 

in hun vele winkels, dat de bio-omzet van elk van 
die vier een flink stuk meer zal zijn dan die van 
Basic Bio.

Waar zit Basic Bio? De vestiging waar we hier de 
beelden van laten zien, zit in Aken. En Duitse 
steden vormen ook de pilaar van het vestigings-
beleid van Basic Bio – nou ja, van welke biologi-
sche keten niet, eigenlijk? Basic Bio zit verder in 
Berlijn, Hamburg, Keulen, Dortmund, Frankfurt, 
Düsseldorf, Essen, Mannheim, Stuttgart etc. En 
die twee in Oostenrijk zijn gevestigd in Wenen en 
Salzburg.
Wellicht valt het op: in dit rijtje grote steden heb-
ben we de op twee na grootste stad in Duitsland 

Plastic vermijden? Ja. Maar 

zelfs deze papieren tas is 

niet nodig, zegt Basic Bio. 

Je kunt immers je agf los 

meenemen, wil de keten 

maar zeggen. Hemmes: 

“Basic Bio gebruikt ‘du’ in 

plaats van ‘Sie’, minder for-

meel dus dan wat wij vaak 

over die Duitse omgangs-

vormen en aanspreektaal 

denken.”

Basic Bio heeft wel agf waar je je over verbaast: ‘Kaviarlimet-

ten’. In onze taal: ‘vingerlimoen’ of ‘limoenkaviaar’, oorspron-

kelijk afkomstig uit Australië en Nieuw-Zeeland. Hemmes: 

“Maar deze hier komen uit Marokko.”

Basic Bio doet zonder meer aan prijsverlagingen. De missie van de twee Duitse 

oprichters van Basic Bio was dan ook: ‘biologisch eten onder zoveel mogelijk 

mensen aan de man brengen’. En niet exclusief houden. Want alleen zodoende 

kan biologisch echt groot worden en dat was dan volgens het oprichterskoppel 

het beste voor onze aarde. Hemmes: “Gek genoeg zie je niet de oorspronkelijke 

prijs, dus geen van-/voor-prijs. De korting moet je maar geloven.”

Dat valt altijd weer op bij biologische winkels in landen als Duitsland: koffiereclame met posters van 

Afrikaanse mensen. Heeft altijd wel wat, niet? In een Nederlandse supermarkt zie je zoiets bijna nooit. 

Daar zie je ook veel minder sierlijke koffieverpakkingen als deze hier. Hemmes: “Wel prijzig; € 5,99 voor 

250 gram espressokoffiebonen. Ook vallen me vaak in dit soort winkels de verpakkingen van chocolade 

op, kleurrijk, onderscheidend… dit chocolademerk is trouwens ‘veganistisch’.”
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niet genoemd: München. Niet omdat daar geen 
Basic Bio te vinden is. Integendeel, daar zitten de 
meeste: maar liefst 11 van de 32. En dat is niet 
zo vreemd als we bedenken dat de twee oprich-
ters van het bedrijf beiden uit Beieren afkomstig 
zijn. Basic Bio is eigenlijk als keten in München 
begonnen.

Georg Schweisfurth is afkomstig uit München. 
Richard Müller is afkomstig uit de ‘Chiemgau’, 
een gebied tussen München en de grens met 
Oostenrijk. De eerste was oorspronkelijk slager, 
de tweede aanvankelijk biologische boer en vee-
houder. Beiden begonnen als snel met een vorm 
van schaalvergroting en creëerden landbouw- en 

veeteeltcollectieven in de regio, met biologisch 
als uitgangspunt, en ergens troffen ze elkaar, 
waarna een biologische supermarkt al snel een 
ambitie bleek. Dat werd in 1998 werkelijkheid en 
vandaaruit bouwde het tweetal verder. 
Inmiddels is mede-oprichter Müller overleden, 
maar Schweisfurth bijvoorbeeld is vandaag de 
dag toezichthoudend bij Greenpeace in Duits-
land, om maar ’s wat te noemen. En hij is niet 
eens meer commissaris bij Basic Bio. De dage-
lijkse leiding is in handen van Stephan Paulke, 
voorzitter van de raad van commissarissen is 
Hermann Oswald, die naast Schweisfurth en 
Müller als een van de mede-oprichters geldt.
Nou ja, en dan denk je: zal verder wel lekker 

rustig en gestaag groeien, zo’n ketentje. Maar 
niets is minder waar – zo’n tien jaar geleden had 
Dieter Schwarz bijna een grote vinger in de pap 
van Basic Bio. Dieter wie? Schwarz. De eigenaar 
van Lidl.
In 2007 moest Basic AG, de holding achter Basic 
Bio, bekendmaken dat de stichting van Dieter 
Schwarz een belang in Basic AG wilde nemen, 
en dan hebben we het niet over een luttele 5%. 
Dat veroorzaakte het nodige rumoer. Een keten 
met idealen (duurzaam, eerlijke prijzen voor 
leveranciers etc., etc.) zomaar voor een deel in 
handen van de eigenaar van prijsbreker Lidl en 
A-merkenprijsbreker Kaufland. De leiding en de 
aandeelhoudersvergadering wezen de toena-

Basic Bio is niet overal even ordentelijk en netjes. De vloer is her en der 

bezaaid met kratten, displays en dozen, al dan niet actiematig. De formule 

wil uiteraard ook met prijs- en andere koopimpulsen prikkelen.

Geel onderin en blauw bovenin, dat komt overal in deze formule 

terug. De gele vloer is kenmerkend voor Basic Bio.

Biologische winkels hebben altijd veel kook- of andere culinaire 

boeken. Hemmes: “Hun klanten zijn waarschijnlijk ook meer 

dan klanten van andere winkels geïnteresseerd in informatie 

over eten en voeding.”

Over rund- en varkensvlees zegt Basic Bio niet zo veel, wat wel gek is voor 

een formule die is opgericht door een slager en een landbouwer/veehou-

der. Maar over kip zegt Basic Bio wel veel: ‘elke biokip heeft minimaal 4 

m2 vrije uitloopruimte’, staat hier op de vloer. En aan de wand: ‘tegen het 

doden van mannetjeskuikens’.
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dering van meneer Schwarz na enige aarzeling 
‘vriendelijk edoch dringend’ af, ook al omdat 
de klantenkring van Basic Bio hier niet op zat te 
wachten. Maar dat niet alleen, de verdeeldheid 
binnen de gelederen was kennelijk zo groot dat 
mede-oprichter Müller zijn commissariszetel 
opgaf. 
Schwarz deed wat van hem gevraagd werd.
De nieuwe eigenaar van die aandelen werd een 
Zwitserse holding, ASI. Maar daarmee bleef 
Basic Bio een tijd lang nog omstreden, want dat 
ASI Nature Holding, ASI Global SA en allerlei 
bv-vertakkingen, wat was dat dan weer? Een ver-
zameling investeringsvehikels van een Zwitserse 
investeerder, ene Theo Häni, voormalig bankier. 
Een investeringsbankier met een minderheidsbe-
lang, net in de tijd van de kredietcrisis; daar zat 
de klandizie ook niet op te wachten. 
Maar een jaar later was er zo veel gedoe rondom 
het bedrijf ontstaan dat er opeens een verlies be-
kend moest worden gemaakt. Het leidde tot een 
beperking van de eerdere uitbreidingsplannen 
(minder filialen verwerven en ook kleinere) en er 
vielen ontslagen op kantoor, dc en in de winkels. 
En: Basic vroeg de leveranciers om een langere 
betalingstermijn. Nou werd die niet opgelegd, 
maar ‘gevraagd’. Maar evengoed, een betalingster-

mijn oprekken bij je leveranciers, daar staat een 
gemiddelde biologische consument die allicht een 
mening heeft over hoe retailers met producenten 
uit de agrosector omgaan, bepaald niet voor te 
applaudisseren.
Afijn, al dat rumoer en gedoe is nu weer al jaren 
achter de rug, zeggen we dan maar. Twee jaar 
later werd de keten weer winstgevend. 
En de voormalige bankier uit Zwitserland is 
aandeelhouder gebleven. Want wat blijkt? Deze 
Theo Häni is inmiddels een bekende in de wereld 
van biologisch verbouwen en detailhandelen. 
Hij heeft belangen in verschillende biologische 
bedrijven en runt vandaag de dag een biologisch 
agrobedrijf in Roemenië, dat thee en kruiden 
verbouwt, samen met familieleden. En dat is 
inmiddels tot een plaatselijk verbouwerscollectief 
uitgegroeid. Zijn stap in Basic Bio vormde ach-
teraf beschouwd de eerste stap waarbij hij jaar na 
jaar het corporatefinancewereldje steeds verder 
achter zich liet en steeds meer opschoof richting 
duurzaam en kleinschalig denken en doen. ■

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

Helaas, dat zien we maar al te vaak bij biologi-

sche winkels en ook hier: klanten ‘van een zekere 

leeftijd’ – ook hier bij het vlees. Hemmes: “Vlees is 

hier in bediening en ook hier zien we weer acties, 

met vier bordjes ‘Aktion!’, en ook weer zonder te 

vermelden in welke mate die prijzen verlaagd zijn.” 

Een display met een ‘insectensnack’. Dat is op zichzelf niet zo vreemd, maar deze is dan ook nog ‘s biolo-

gisch. 

Wat een biologische insectensnack is en wat dan een reguliere? Dat is nog een hele discussie op zichzelf; 

het gaat om de vraag of de toevoegingen biologisch zijn (bijvoorbeeld pompoen als toevoeging) maar 

ook of bijvoorbeeld de sprinkhaan ‘vrij heeft kunnen rondspringen’ tijdens zijn leven. Het punt is dat er 

momenteel helemaal geen Europese richtlijnen zijn over wel of geen biologische insecten. Dit product 

hier bij Basic Bio is gek genoeg wél als biologisch gecertificeerd. Wat zegt het bedrijf Instinct op z’n site? 

De voeding van het insect is biologisch (geen soja, geen kristalsuiker etc.) en is daarom ‘het eerste bio-

insectenproduct in Europa’.

Basic Bio heeft zijn eigen magazine, ‘Bio Deluxe’

Basic Bio heeft veel non-food, en ook veel ‘alter-

natieve’ cosmetica. Dat is bij Duitse biologische 

winkelketens al jaren zo. Deze klant is – gelukkig 

voor Basic Bio – weer duidelijk geen 50+.

Nog zo’n manifestachtige uiting: ‘Voor antibiotica 

moet u bij de apotheker zijn en niet hier.’
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