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Erik Hemmes, van Erik Hemmes\Retail Advies, 
reisde afgelopen najaar naar Vancouver, bezocht 
er verschillende formules en ging vandaaruit op 
en neer naar Seattle (in de VS) om bijvoorbeeld 
Amazon Go te bekijken. Vatten we dit als één 
geheel op, dan is deze Whole Foods Market de 
nummer vier in de serie, na Amazon Go in Food-

Personality december-januari. Loblaws City Mar-
ket in FoodPersonality februari en de bijzondere 
Canadees-Aziatische formule T&T in maart.
We hebben door de jaren heen al drie keer een 
soortgelijke impressie van een Whole Foods 
Market-filiaal laten zien. Waarom nu nóg een 
keer? Het antwoord laten we aan Erik Hemmes: 
“Iedereen in de Nederlandse supermarkt- of 
levensmiddelensector heeft grofweg gezegd twee 
Whole Foods-winkels bekeken: die grote winkel 
aan de Kensington High Street in Londen en die 
in hartje Manhattan, de grootste van New York. 
Ik heb tot nu toe die aan Kensington High Street 
bezocht, enkele jaren later een kleine, convenien-
ce-achtige aan het Piccadilly Circus in Londen en 
ook nog een filiaal in Oklahoma. Die winkel was 
weer heel anders: het tegendeel van een ‘stads-
Whole Foods’, minder gericht op de welvarende 

consument uit de grote steden. En deze – met het 
adres ‘120 E E 13th Street’, in Noord-Vancouver 
– is ook weer anders. Weliswaar in een grote stad 
als Vancouver, maar aan dit filiaal zie je dat het 
bedrijf weer een totaal ander formule-uiterlijk 
heeft. Niet meer met dat vele hout, of de bekende 
chique presentatie van bijvoorbeeld appels in 
een piramidevorm. Nee, deze is gewoner in de 
artikelpresentatie, maar het blijkt ook dat Whole 
Foods weer jaren verder is en hier in Vancouver 
veel klassieker materiaal gebruikt. Meer grijstin-
ten ook, een winkel met een aankleding en arti-
kelpresentatie die langer mee moeten gaan. En je 
ziet hoe het zichzelf aan Amazon koppelt.”
Ja, zoals bekend: Whole Foods Market is nu van 
Amazon. Ook dat zien we in de beelden terug. 

Even terug naar de basis: hoe groot was ook 
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Mensen uit de sector die retail-

tripjes naar New York hebben 

gemaakt, hebben wellicht 

nog Whole Foods-beelden in 

hun hoofd van piramidaal 

gestapelde appels op mooie 

eilandpresentaties. Inmiddels is 

Whole Foods heel wat basaler 

en zien we zo her en der flink 

wat karton. De omdozen van 

de agf-leveranciers vormen het 

materiaal van de agf-eilanden.

‘Tide’ versus ‘terra’, naast elkaar”. Dat roept 

associaties op met ‘wat de natuur ons geeft’. Tide 

is ‘getijde’ (eb en vloed), terra is hier bedoeld als 

‘terroir’, de grond die het vee zijn bijzondere smaak 

geeft als het in de vorm van een lapje vlees op een 

bord ligt. Terroir zoals bij wijn: een rijke bodem als 

basis van bijzondere wijn.  

Tide en terra zijn hier: de visafdeling en de vlees-

afdeling, naast elkaar. Hemmes: “Als je aan de 

beslismomenten van de winkelende consument 

denkt, is dat een uitstekende keuze.”

Dit is meteen het belangrijkste signaal voor ons: de Amazon-lockers vooraan in deze winkel van Whole 

Foods Market. Sinds Whole Foods Market een dochteronderneming is van Amazon, heeft Amazon een 

verstrengeling gemaakt van ‘online, offline, omnichannel’ etc. Bijvoorbeeld: consumenten die bij Amazon 

geabonneerd zijn op de dienst Prime (boodschappen, maar o.a. ook films en series op tv), kunnen 10% 

korting krijgen op alle aankopen bij hun Whole Foods Market-winkel in de buurt.
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alweer die Canadese supermarktsector? Een 
paar edities eerder meldden we: € 88 miljard zou 
aannemelijk kunnen zijn. Iets meer dan het dub-
bele van onze sector, gek voor zo’n immens land, 
maar Canada heeft maar 38 miljoen inwoners, 
iets meer dan het dubbele van de 17,4 miljoen in 
Nederland. Ter vergelijking: het ‘kleinere buur-
land’ van Canada, de Verenigde Staten, heeft 328 
miljoen inwoners..
Loblaws is dus marktleider in die sector. De ande-
re grote namen: Sobeys (met de formules Sobeys 
en Safeway), de Jim Pattison Group (een conglo-
meraat waar ‘the Overwaitea Food Group’ in zit). 
Dan is er nog Metro, dat vooral in het Fransta-
lige gebied Quebec opereert (niet te verwarren 
met het Metro uit Duitsland). Daarnaast heeft 
Walmart nog altijd zo’n 6 of 7% marktaandeel in 
Canada en de zelfbedieningsgroothandel Costco 
is ook niet te verwaarlozen. Maar de Canadese 
sector is sterk versplinterd, met veel regionale 
verschillen en ook met veel retailorganisaties die 

De broodafdeling. Dit is niet meer het Whole Foods van jaren terug, met zijn nadruk op hout als winkelmateriaal. Een matgrijze, betonnen vloer. Een versafde-

ling met bediening in vooral wit: witte tegels, witte koven met bijvoorbeeld de kleur aqua erbij. En een lichte houten wand onder de toog.

Uiteraard grossiert Whole Foods op deze afdeling in broden met allerlei gezondheidsvoordelen, maar Whole Foods is nooit ‘streng in de leer’ geweest als het om 

eten gaat, dus zien we ook caloriebommen in de vorm van taarten. 

Rundvlees dat ‘grass fed’ is versus rundvlees dat 

‘pasture fed’ is. In de VS en kennelijk ook in Cana-

da is een ontwikkeling op gang gekomen waarbij 

de klant voor vlees kan kiezen op grond van het 

voer dat het vee heeft gehad. Dan gaat het vooral 

om ‘grain’ versus ‘grass’, granen versus gras. Whole 

Foods maakt echter nog een onderscheid tussen 

‘balen hooi’ (zeg maar gras) en runderen die in 

een wei (‘pasture’) hebben staan grazen.

Bij de kaasafdeling zien we hetzelfde als bij brood: 

vooral wit, in de vorm van wit tegelwerk en hard-

wit licht. En grijs en bruin hout onderaan. Niet 

uitbundig, maar clean, rustig.

Barbecue- en grillproducten… Niet de bij ons gebruikelijke worstjes, hamburgers en speklapjes. Maar 

wel met een afprijzing. Vlees in de aanbieding, dat associëren wij niet meteen met Whole Foods Market. 

Verder: waar het Engels de moedertaal is, wordt nog wel eens ‘barbecue’ met een q in plaats van een c 

geschreven - ook hier. Verwarring die vaak voorkomt, door de q in de afkorting ‘BBQ’.

verschillende formules onder hun hoede hebben.
Hoe groot is het aandeel van Whole Foods Mar-
ket in de Canadese sector? Klein. Whole Foods 
Market heeft er vijftien vestigingen. Vooral in en 
om Ottawa, veruit de grootste stad van Canada, 
en Vancouver. Ter vergelijking: Whole Foods 
Market heeft in thuisland de VS zo’n 500 vesti-
gingen. Vergelijk dat met twee andere: Walmart 
heeft in de VS zo’n 4.700 filialen, Kroger heeft er 
bijna 3.000. Whole Foods Market is in dat opzicht 
een beduidend kleinere stem. En in Canada nog 
meer, met die 15 filialen.

Hoe begon het ook alweer? In 1978 startte John 
Mackey en zijn toenmalige levensgezel in het 
Texaanse Austin de winkel ‘Saferway’, zinspeling 
op de toenmalige Amerikaanse formule Safeway. 
Een Katrina-achtige overstroming in Austin 
zorgde ervoor dat de hele winkel gesloten kon 
worden en zo goed als failliet was, het koppel had 
zich daar niet tegen verzekerd. Maar zie, klanten, 

vrienden en leveranciers werkten op vrijwillige 
basis allemaal mee om de vestiging weer op orde 
te krijgen en de winkel kon weer verder. Een paar 

62_65_Hemmes_WholeFoods.indd   63 09-06-20   08:57



64
FoodPersonality juni 2020

jaar later liep de zaak zo goed dat Mackey op het 
overnamepad ging. Hij fuseerde zijn Saferway 
met concurrent Clarksville, ze werden elkaars 
compagnons en startten onder de naam Whole 
Foods Market. Daar bleef het niet bij. Vanaf 
1984 reeg vooral Mackey de ene overname na de 
andere aan elkaar, met als resultaat die honder-
den winkels van vandaag de dag. Dat is voor een 
Amerikaanse supermarktketen niet zo veel, maar 
voor een keten die biologisch, local sourcing, 
dierenwelzijn en natuurlijke voedingskwaliteit 

combineert met een uiterst decoratieve nadruk, 
heel veel.
Waar onderscheidde Whole Foods Market zich 
mee?
* De best mogelijke kwaliteit van natuurlijke en 
biologische artikelen. Zo natuurlijk mogelijk, vrij 
van kunstmatige kleur-, geur-, zoet- en andere 
smaakstoffen, zo veel mogelijk smaak, geen 
geknoei met zout, suiker en vet, biologisch als het 
kan, gezondheid en ‘well-being’ voorop.
* Iedereen is stakeholder: de klant, de leverancier, 

de aandeelhouders, de medewerkers.
* Een ‘lokaal’ aanbod geniet voorrang als dat kan, 
maar ook zoveel mogelijk Derde Wereld-produc-
ten, met het eigen label ‘Whole Trade’.
* Het ontwikkelde een consistent en plausibel 
systeem voor dierenwelzijn, een trapsgewijze 
rangschikking: 1. geen kooien en kisten, 2. een zo 
biodivers mogelijke leefomgeving van het dier, 3. 
mét weidegang, 4. geen verminkingen (snavels, 
oren, staarten, castratie etc.), en als hoogste 5. 
geboorte, leven en slacht op één boerderij.
* Zorg voor gemeenschap en milieu: 8% van de 
nettowinst na belasting ging naar maatschappelij-
ke projecten, miljoenen gaan elk jaar in de vorm 
van microkredieten naar kleine leveranciers, 
lokaal en wereldwijd. En de keten investeert in 
een zo ‘groen’ mogelijke keten, van biodiversiteit 
tot de boodschappentassen van de consument 
(experimenten met betrekking tot voedselki-
lometers, alternatieve energie, recycling en zo 
milieuvriendelijk mogelijke winkels).
Dat enorme maatschappelijk verantwoord-karak-
ter van het bedrijf, in combinatie met een grote 
groep maatschappelijk bewuste consumenten die 
daarbij lekker willen eten, sloeg aan. En Whole 
Foods werd niet alleen geliefd bij de bewuste 
Amerikaanse consument, maar ook op Wall 
Street. En zo bleef Whole Foods maar groeien.

De ‘keuken’ is in de Nederlandse supermarktsector pas net een eerste opmars aan het maken, maar in 

andere landen al veel gebruikelijker. In de ‘kitchen’ maakt Whole Foods maaltijden en maaltijdonder-

delen, hier in zelfscheppresentatie. Hemmes: “Met de keuze ‘to stay or to go’: ofwel voor mee naar huis, 

ofwel voor in het horecagedeelte van deze Whole Foods.”

Een pizza wordt allang niet meer als hoogwaardig Italiaans eten 

beschouwd, ook niet in de VS en/of Canada. Maar Whole Foods 

heeft er zo te zien toch nog wel een ‘speerpunt’ van gemaakt door 

voor pizza’s een eigen afdeling te maken, met medewerkers die die 

pizza’s bereiden. 

Over dat consequent doorgevoerde wit-met-grijs-met-hout: hier is 

de tegelwand opeens grijs-blauw. Daar zal wel over nagedacht zijn.  

Hemmes: “Aan de wand legt Whole Foods een en ander uit over de 

hoge kwaliteit van het pizzadeeg. Een andere benadering dus.”

Ja, ‘minder verpakking, minder verspilling’… Of dat waar is, is nog een fikse discussie waard. Hoe dan ook, ook Whole Foods Market heeft zo z’n silo’s met 

onverpakte producten, die de consument in bakjes moet doen. Hier laat Whole Foods zich weer van z’n alternatieve kant zien.

Opmerkelijk bij de ‘afdeling bulk food’ (onverpakte levensmiddelen) is de manier waarop Whole Foods het licht laat schijnen in de vorm van de woorden 

‘bulk’ en ‘food’.
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Even terzijde: die enorme mvo-campagne van 
Whole Foods door de jaren heen wil zeker niet 
zeggen dat de formule alleen applaus kreeg. Kri-
tiek van ngo’s of kleinere groeperingen consu-
menten zijn aan de orde van de dag geweest. Nu 
eens ging het om ‘toch nog ergens een E-nummer 
gevonden’ tot kritiek op ‘te weinig local sourcing’, 
kritiek op een vermeende anti-vakbondscultuur 
binnen het bedrijf, kritiek op het assortimentsbe-
leid van de vis, kritiek op…  
Even los van al die kritiek: in de supermarktsec-
tor kun je snel gekopieerd worden. Vanaf pakweg 
2010 namen vele concurrenten de ‘normen en 
waarden’ van Whole Foods Market voor een deel 
over. We hebben ze in deze rubriek wel ’s laten 
zien, formules als Sprouts of Uptown… Er kwa-
men in de VS allerlei regionale klonen van Whole 
Foods. En dan vaak nog goedkoper. Bovendien, 
ook de Amerikaanse samenleving voelde rond 
die tijd de ‘vorige crisis’, de kredietcrisis. En toen 
werd Whole Foods Market wel wat duur in de 
ogen van die consument. De formule kreeg even 
de bijnaam ‘Whole Paycheck’.
Zo hard als het aandeel gestegen was, zo hard 
daalde het na 2010. Whole Foods kreeg het moei-
lijk op de Amerikaanse beurs Nasdaq. Mackey en 
zijn opvolgers moesten winstwaarschuwingen en 
winkelsluitingen melden. Een sprong naar En-
geland bracht niet het succes waarop het bedrijf 
hoopte. Een start in Canada evenmin.
En toen kwam Bezos voorbij, de oprichter van 
Amazon. Je zou zeggen dat Amazon met z’n 
e-commerceplatforms en z’n clouddiensten 
helemaal geen winkels nodig zou hebben of zou 
willen hebben, maar in de zomer van 2017 was 
kennelijk de schreeuw om meer ‘retailkennis in 
huis halen’ zo luid dat Amazon Whole Foods 
overnam. Wat nog steeds een enorme kentering 
is in de verhouding tussen traditionele food retail 
met vooral winkels en de nieuwe ‘internetgroot-
heden’ zoals Amazon. Ahold Delhaize verloor in 
die weken veel van zijn beurswaarde, maar dat 
gold net zo goed voor Walmart, Kroger, Carre-
four, Tesco etc., etc.
En nu is Whole Foods Market al bijna vier jaar 
onderdeel van Amazon. Amazon heeft er finan-

cieel lopen opschonen, maar tegelijk is Whole 
Foods Market uitgebreid. Toen bekend werd dat 
Amazon Whole Foods Market wilde overne-
men, omvatte de keten ongeveer 430 filialen. 
Sindsdien heeft Amazon flink geïnvesteerd in 
Whole Foods. Er zijn bijvoorbeeld flink wat 
winkelpanden overgenomen, waar de huurder 
eerst een warenhuis was. Denk aan een keten als 
Sears. Vandaag de dag omvat Whole Foods in de 
VS zo’n 500 vestigingen, heel wat meer dan die 
430 in 2017. Terwijl het bedrijf enkele maanden 
vóór die overname meldde zo’n tien vestigingen 
te willen sluiten om de kosten op orde te houden. 
Whole Foods had ook al het plan opgevat om een 
tweede keten te beginnen: 365. Genoemd naar 
het basale onderkantmerk binnen het assortiment 
van Whole Foods. Daar is het wel mee begon-
nen, maar die zijn ook weer gesloten, verkocht of 
omgebouwd tot Whole Foods.

Toen Amazon in 2017 Whole Foods overnam, 
bezat Whole Foods tien vestigingen in Canada. 
Dat zijn er nu vijftien. Een stijging van 50%, maar 
gezien die periode van nu bijna vier jaar oogt 
het alsof Amazon geen prioriteit maakt van een 
sterke positie van Whole Foods in dat land. Zeker 
niet als je denkt aan de diepe zakken van Bezos.
En ergens is Whole Foods Market ook niet meer 
echt interessant. Whole Foods Market ‘boeit’ niet 
meer, zogezegd. 
Wat bedoelen we daarmee? O, zeker, wie wil 
weten hoe Whole Foods Market eruit ziet en daar 
allerlei redenen voor heeft: snuffel goed rond op 
deze pagina’s. Maar vroeger – tot aan 2017 – kon 
je aan de omzet, de groei van het winkelaantal, 
de winst, het marktaandeel etc. peilen of een 
formule die op tal van duurzaamheidsaspecten 
ver voor de muziek uitliep, ook nog aansloeg – of 
niet. Net zoals je dat in Nederland van Marqt 
wilde weten. Of dat je wil weten of AH succesvol 
marktleider kan zijn met een hoger prijspeil dan 
de concurrentie. Dat illustreert hoe de branche 
eruit kan zien.
Nu maakt dat niks meer uit: Whole Foods fun-
geert nu als een laboratorium van Amazon aan de 
straat. De chief techneut van Amazon heeft eens 

Een watertap. Niks geks? Jawel: met drie soorten water. ‘Reverse 

osmosis.’ ‘Deionized.’ En ‘high pH’. Oogt voor ons wellicht zeer 

overdreven en vergezocht. Maar wat in jaar x nog belachelijk en 

overdreven lijkt, is in jaar y al de gewoonste zaak van de wereld.

De horecavoorziening van deze Whole Foods is goed bezet. Let wel, Erik Hemmes 

bezocht deze Whole Foods vóór de corona-uitbraak.

Whole Foods Market heeft meer dan tien afzon-

derlijke mission statements als het gaat om: welk 

soort eten, waar dat vandaankomt en hoe dat 

vervaardigd is. Op deze twee driehoeken: ‘wij 

zorgen voor voedzaam eten en drinken dat de 

gezondheid en het welzijn bevordert’ en ‘wij zijn 

toegewijd aan vers, ‘wholesome’ en veilig voedsel’. 

En ja, ‘wholesome’… Er is een oud taalkundig ver-

band tussen ‘wholesome’ en heilzaam en ‘whole’ 

als ‘het geheel’, zoals wij dat weer gebruiken bij 

een woord als ‘volkoren’. ‘Vol’; ‘geheel’, ‘whole’.

verklaard dat Amazon een horizon van tientallen 
jaren heeft en tot doel heeft ‘het dichtstbijzijnde 
maatje van de consument’ te worden in een tijd 
waarin alle ‘online-seinen’ op groen staan. En 
Amazon bulkt van het geld. Dan maakt het niet 
zoveel uit of Whole Foods ook echt financieel 
presteert of niet. Jammer, eigenlijk.
Wellicht zegt Amazon een keer vaarwel tegen 
Whole Foods, als het verklaart ‘voldoende food-
retailkennis’ in huis te hebben. Dan wordt Whole 
Foods Market weer spannend. Of: in het ergste 
geval een speeltje van private equity.
Maar het kan ook een andere kant op gaan: als 
Amazon in de nabije toekomst echt werk wil ma-
ken van Whole Foods Market en niet alleen maar 
als een uitprobeersel wil laten fungeren, dan kan 
die formule een geduchte concurrent worden. 
Vooralsnog is er echter weinig dat daarop wijst. ■

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