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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 weer eens bezig aan een reeks Duitse win-
kels. Vorige maand in deze rubriek: een pilotwin-
kel van Aldi Süd in het Beierse Germering. Deze 
maand: een Rewe City in Aken.

Rewe City is een formulevariant van Rewe, de 

nummer drie van de Duitse supermarktsector. 
Voor degenen die daar een beetje thuis in zijn: 
de nummer drie? Rewe was toch na marktleider 
Edeka de nummer twee? Nee, niet meer. Vorig 
jaar is ‘Lidl & Schwarz’ Rewe voorbijgestreefd, en 
Lidl & Schwarz omvat zowel Lidl als Kaufland, 
die twee formules hebben tegenwoordig bij elkaar 
meer marktaandeel dan Rewe en discounter 
Penny, ook onderdeel van Rewe. Het scheelt niet 

veel, Rewe heeft 14% marktaandeel en Lidl & 
Schwarz net een half procentje meer.
Rewe City als formulevariant? En wat heeft Rewe 
dan zoal? Ten eerste natuurlijk de formule Rewe, 
daarnaast is al sinds jaren de discounter Penny 
onderdeel van Rewe, ooit opgezet als defensief 
middel om Aldi en Lidl de pas af te snijden. 
Daarnaast is er de stadsvariant Rewe City. Dan 
nog Rewe Center, de grotere supermarkten. 

FOOD RETAIL IN DUITSLAND

Rewe City
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‘Brot & Mehr’ heet de broodafdeling. Overal is sprake van zelfbediening, deze Rewe City omvat ook maar 
slechts een kleine 300 m2 vvo. De presentatie van kleinbrood doet veel aan Lidl in ons land denken.

De slogan van Rewe is: ‘dein Markt’, ‘jouw supermarkt’. Maar Rewe 
gebruikt ‘jouw’ ook in andere uitingen, bijvoorbeeld bij deze af-
beeldingen van telers en kwekers uit de regio: ‘aus deiner Region’.
Regionaliteit en ‘jouw’ komt ook terug in de schappen. Zo zien we 
het subhuismerk ‘Rewe Regional’, met hier bijvoorbeeld appelsap 
en rabarbernectar (!) van telers uit de regio. Het wordt ook gekop-
peld aan een boodschap over het redden van de bijenstand.
Daarnaast is het opvallend hoeveel van het agf-aanbod biolo-
gisch is. Alle groene bordjes… Duurzaamheid en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen zien we veel terug in deze Rewe City. 
Hemmes: “Bij die foto’s van regionale leveranciers aan die wand 
zag ik dat ze wel vaker hetzelfde plaatje gebruiken. Zo lijken het er 
meer te zijn, maar dat is dus niet zo.”
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En dan is er nog Rewe To Go. Daar heeft Albert 
Heijn nog een tijd tegen opgebokst, toen AH in 
Duitsland met AH To Go begon en Rewe meteen 
Rewe To Go begon, ook weer als defensief middel 
en kennelijk ditmaal succesvol genoeg, althans, 
in die zin dat AH zich naderhand uit Duitsland 
terugtrok. AH meldde niet dat de stopzetting van 
AH To Go in Duitsland door Rewe To Go kwam. 
Het meldde gewoon geen been meer te zien in 
een verdere operatie in Duitsland
We kunnen niet altijd van Duitsers winnen, niet 
met voetbal en ook niet met supermarktformules. 
Zolang je de thuiswedstrijden maar wint, is na-
tuurlijk het devies, als je bedenkt dat Aldi en Lidl 
in onze sector al jaren uitwedstrijden spelen.
De scheidslijn tussen Rewe To Go en Rewe City 
is niet altijd even helder, vaak een kwestie van 
lokaal keuzes maken of je de klant een kleine va-

riant buurtsuper wil bieden of meer een gemaks-
variant voor eten en drinken voor onderweg. 
Rewe City bestaat sinds 2009. Toen bouwde Rewe 
van de ene dag op de andere ongeveer tientallen 
vestigingen in steden om tot Rewe City. En daar 
kwamen naderhand nog Kaiser’s-supermarkten 
bij. Kaiser’s was van Tengelmann, maar die wilde 
ervan af. Ook vestigingen van de discounter 
Plus ondergingen dat lot. Plus werd Netto, de 
discounter van Edeka, maar Edeka verkocht weer 
Plus-vestigingen door aan Rewe.

Hoe groot is het bedrijf Rewe? Heel groot. Als 
je al dertig jaar de hoofdsponsor bent van 1. FC 
Köln, dan ben je geen kleintje. 
Tenminste, zéker als we de ‘reispoot’ erbij optel-
len, de doe-het-zelfpoot en de buitenlandse 
dochterondernemingen. 

De omzet van Rewe Group omvatte vorig jaar 
zo’n € 61 miljard. 
Daarvan is ongeveer € 23 miljard de omzet van 
alles wat Rewe heet in het thuisland; Rewe en de 
formulevarianten Rewe Center (grotere super-
markten, zoals gezegd), Rewe To Go (vestigin-
gen met veel passanten in de omgeving en met 
overwegend gemaksassortiment) en Rewe City 
(kleinere supermarkten in steden dus). Alles bij 
elkaar zijn er ongeveer 3.300 Rewe-vestigingen. 
De formule Rewe is nog altijd aan het groeien. 
Zo is Rewe vandaag de dag bezig met een om-
bouw van de overgenomen ‘Sky-Märkte’ in het 
thuisland. En een jaar eerder nam Rewe Group 
een deel van de formule Kaiser’s van Tengelmann 
over, die winkels werden ook omgevormd tot 
Rewe. Er is ook nog een formule met de naam 
‘Nahkauf ’. ‘Nah’ is Duits voor ‘dichtbij’, dus een 

De stadswinkel moet woekeren met de ruimte en in dat geval hoeft de hoge presentatie van agf niet te verbazen. Verder plaatst Rewe op deze afdeling uitleg 
over productgroepen, zoals exoten en (op deze foto) ook over citrusfruit. Daar is dan wel ruimte voor? Je kunt erover twisten, maar het lijkt altijd een goed idee, 
meer vertellen over producten. Zeker als het ertoe dient om de consumptie van fruit te bevorderen.

Brood in zelfbediening, zagen we al. Maar hier in deze Rewe City is zelfs het 
vlees in zelfbediening: zeer uitzonderlijk voor een Duitse supermarkt.

‘Jouw markt’, ‘uit jouw 
omgeving’… Rewe gebruikt 
dat ‘jij en jou’ zoals gezegd 
in steeds meer varianten in 
de instorecommunicatie. 
Hier zien we ‘jouw keuken’: 
‘Rewe deine Küche’. Hier een 
display met recepten voor 
als je gastheer bent voor 
vrienden etc. bij een diner, 
of voor een snelle, mak-
kelijke en gezonde maaltijd, 
of over de ‘wereldkeuken’; 
klassieke recepten uit de 
keukens van allerlei landen. 
Jammer alleen dat die 
display zo tegen die pilaar 
aan staat. Maar vooruit, 
bij 300 m2 is het een beetje 
behelpen.
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buurtformuletje, maar waarom dat er dan weer 
tussen zit, geen idee.
In het buitenland heeft Rewe aardig wat formules: 
allereerst is het groot in Oostenrijk met Billa en 
daarnaast formules als Merkur, Adeg en dro-
gisterijketen Bipa. Daarnaast opereert Rewe in 
Tsjechië, Kroatië en Rusland met serviceformules. 
Alles bij elkaar met een omzet van ongeveer € 9,4 
miljard

Maar ook in thuisland Duitsland heeft Rewe nog 
een groot stuk van de supermarktsector in han-
den, in de vorm van Penny. Penny is na Lidl, Aldi 
Nord, Aldi Süd en discounter Netto van Edeka 
eigenlijk de vijfde discounter van dat land, met 
een omzet die het blad LebensmittelZeitung 
een tijd terug nog op ongeveer ruim € 8 miljard 
schatte. Er zijn ongeveer 2.100 ‘Penny’s’ in Duits-
land. Daarnaast gebruikt Rewe Group de naam 

Penny ook in het buitenland: in Oostenrijk, Tsje-
chië, Italië, Hongarije en Roemenië. En dat omvat 
weer een omzet van ongeveer € 4,8 miljard.
En dan hebben we nog doe-het-zelfketens, met 
‘Toom’ als belangrijkste formule, bij elkaar een 
omzet van € 2,2 miljard. 
En dan is er ook nog de activiteit reizen/toerisme, 
van reisbureaus tot vakantiesites, met een omzet 
van ongeveer € 7 miljard. 

Geen wijnplein natuurlijk in deze kleine stadswinkel, maar altijd genoeg aanbod. Net 
zoveel Duitse wijnen als Franse, zo te zien. Wat ook niet vreemd is, Duitsland barst van 
de wijnen. En illustratief genoeg, Duitse wijn is zelfs in ons land aan een opmars bezig. 
Bovendien, als regionaliteit en nabijheid criteria voor de assortimentskeuzes zijn, ligt enige 
nadruk op wijn uit eigen land ook voor de hand. 
Hemmes: “Vijf meter wijn is in deze winkel eigenlijk nog best veel. Dat zal ook wel met het 
type klant van deze stadsformule te maken hebben. Rewe deelt in deze winkel trouwens de 
wijn nog in op land van herkomst, wij doen dat inmiddels steeds meer op smaak en soort.”

“Hallo Umwelt – das Mehrweg Frischenetz’. Klinkt als ‘hallo Jumbo’, maar waar 
het om gaat: Rewe is de eerste landelijke formule die de klant een herbruik-
baar netje aan de hand doet als alternatief voor plastic zakjes voor losse 
groente en fruit. Rewe startte hier afgelopen najaar mee. Het helpt Rewe ook 
in die zin dat de formule zodoende meer agf los kan presenteren. En zo vreemd 
is dat niet: in ons land zijn met name Albert Heijn en Plus momenteel bezig 
met verpakkingsplastic reduceren op de agf-afdeling.
Die netjes van Rewe zijn zeker niet gratis: ze kosten € 1,49, twee stuks. Geen 
idee hoe lang je er als klant mee kunt doen, maar ze kunnen in de wasma-
chine. In die zin zijn ze vergelijkbaar met waszakjes voor tere weefsels.

Koffie tappen om mee te nemen. Rewe City is geen Rewe To Go, 
waar je zoiets meer zou verwachten, maar de grenzen tussen 
Rewe, Rewe To Go en Rewe City zijn natuurlijk niet zo strikt. 
Vaak zijn het ook assortimentsbeslissingen van de aangesloten 
ondernemers.

Met de hond onder de arm… Geen idee hoe dat zit met honden mee naar bin-
nen in supermarkten of andere winkels in Duitsland, maar deze drie klanten 
lossen dat zó op.
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Dan zijn we alles optellend nog niet bij die ruim 
€ 60 miljard, maar als we het zo opsommen, is 
het beeld redelijk compleet: 
1/ serviceformules thuisland Duitsland 
(Rewe etc.), 
2/ serviceformules buitenland (Billa etc.), 
3/ discountformules Duitsland en buitenland 
(vooral Penny)
In de rest (doe-het-zelf en reizen) zit dan ook nog 
van alles en nog wat. Bijvoorbeeld een onderne-
ming als Destination Management Services, voor 
zakelijke groepsreizen. Of ‘Kölner Weinkeller’, 
een grote wijnverkoper, of ‘Weinfreunde’, een 
online-wijnwinkel. En verder googelend kom je 
dan weer de opmerking tegen dat Kölner Wein-
keller ook een online-winkel is.
De site van Rewe Group heeft een pagina met 
‘Vertriebslinien’, ‘formules’ dus. En daar staan – 
mét formulevarianten – 47 merknaampjes. Dus 
ja, een complexe tent is Rewe Group zonder 
meer. 
Bijvoorbeeld: is Rewe ook actief in Nederland? 
Jazeker. Met Koning Aap en Prijsvrij.nl. De laatste 
is een van de talloze reissites in ons land. En 
Koning Aap is ‘specialist voor groeps- en gezins-
reizen’ naar verre oorden.

Niettemin, er is geen aanwijzing dat Rewe Group 
onder die complexiteit lijdt. Afgelopen april 
kwam het bedrijf met cijfers en de grootste vier 
activiteiten (servicesupermarkten en discounters, 
in binnen- en buitenland) waren volgens het 
bedrijf zelf stevig gegroeid.
O, er mislukt wel eens wat bij Rewe, uiteraard. 
Zo nu en dan begint het bedrijf met een op-
merkelijke formule. Bijvoorbeeld: Temma. Eind 
2010, een buurtformule, met alleen biologisch 
assortiment. Het bestaat nog, maar het is nooit 
verder gekomen dan twee vestigingen in Keulen 
zelf, in de stad waar dus ook het hoofdkantoor 
van Rewe zit. Een paar jaar later begon Rewe met 
‘Made by Rewe’, een levensmiddelenwinkel waar 
op de drank na alle eten in de winkel zelf wordt 
bereid, een kruising tussen supermarkt en, zeg, 
La Place. De testwinkel zat in hartje Keulen, op 
een steenworp afstand van het hoofdkantoor. Nog 
minder levensvatbaar dan Temma. Rewe is ermee 
gestopt. En dat terwijl vandaag de dag alle Duitse 
supermarktketens die niet discounter zijn, aan 

het piekeren zijn over ‘Gastro-Konzepte’ (wij noe-
men dat ‘blurren’.) Rewe zou er nu nog eens een 
keer mee moeten beginnen, denk je dan.

Degene die de cijfers van Rewe elk jaar mag 
verkondigen, is opmerkelijk genoeg een Frans-
man. Jarenlang was de Fransman Alain Caparros 
de ceo van Rewe, die ging in 2017 weg bij Rewe 
om bij C&A aan de slag te gaan als hoogstver-
antwoordelijke voor C&A Europa. Dat doet hij 
overigens sinds twee maanden terug niet meer, 
om gezondheidsredenen.
De opvolger van Caparros staat nu dus alweer 
bijna twee jaar aan het roer bij Rewe. En dat is 
ook een Fransman, Lionel Souque. Het staat niet 
in de statuten van Rewe geschreven dat de baas 

van de zaak een Fransman moet zijn, maar het is 
wel opvallend voor een Duits bedrijf.
En wie is de eigenaar van Rewe Group? Alles zo 
overziend – € 60 miljard omzet, verschillende 
divisies, binnenlandse en buitenlandse activi-
teiten, een buitenlandse ceo – denk je al snel 
aan een beursgenoteerd bedrijf. Maar het is een 
ondernemerscoöperatie. Honderden detaillisten 
zijn eigenaar van Rewe Group. Vergelijkbaar 
met Plus Retail in ons land. In Duitsland is dat 
geen uitzondering, marktleider Edeka is dat ook. 
Maar daar moeten we dan wel bij melden dat 
de ondernemers van Rewe niet zomaar kunnen 
ingrijpen in bijvoorbeeld het beleid van discoun-
ter Penny. ■

Hoe klein de winkel ook is, kennelijk wil Rewe 
toch ook de ruimte bieden aan bijzondere 
producten zoals deze fonds, die er stijlvol uit-
zien. En: in Nederland nog steeds uitzonder-
lijk, maar ook hier vinden we elektronische 
schapkaartjes.

‘Kindern ein Lächeln schenken’ (geef kinderen een 
glimlach) is een goededoelenactie van Rewe die 
zo nu en dan weer wordt gebruikt. De doelen zijn 
altijd lokaal en bestemd voor kinderen. Van de 
producten die bij deze actie horen, gaat een deel 
van de verkoopprijs naar dat doel. Op de site zegt 
Rewe daarover: ‘ein gemeinsames Projekt von 
Rewe und dir’.

Premiumhuismerken van Nederlandse formules 
staan doorgaans gewoon in het reguliere schap, 
bij de categorie waar ze bij horen. Maar hier zien 
we een selectie van producten van ‘Rewe Beste 
Wahl’ (beste keuze) kriskras door elkaar in één 
display. Hemmes: “Dit vind ik nou een prima ma-
nier om te laten zien dat je allerlei hoogwaardige 
artikelen onder je eigen huismerk in huis hebt.”
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