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CULEMBORG - De omzetgroei bij Aldi 
tot nu toe dit jaar is een trendbreuk 
van jewelste voor de prijsvechter. Het 
lelijke eendje van het peloton rijdt  
ineens weer mee met de koplopers in 
de branche.

Door Joep Meijsen en Herman te Pas

Cijfers van onderzoeksbureau 
Nielsen, via derden in han-
den gekomen van Distri-
food, wijzen uit dat de 

markt tot week 18 met 2,6 procent is 
gegroeid. Discounters zorgen voor 
een belangrijk deel van die groei. De 
omzet van Lidl groeit met 7 pro-
cent, terwijl Aldi op 4,2 procent zit. 
Dit kan rustig een revolutionaire 
ontwikkeling worden genoemd. 
Ruim 10 jaar achter elkaar kon Aldi 
de markt niet bijhouden. In die  
periode daalde het marktaandeel 
van 8,9 procent in 2007 naar  
6,7 procent in 2017. 

Het lijkt logisch om te conclude-
ren dat de groei bij Aldi wordt ver-
oorzaakt door de grootschalige  
ombouwoperatie die halverwege 
vorig jaar is ingezet. De prijsvechter 

Retailkenner Erik Hemmes over de Aniko-operatie bij Aldi: ‘Het tempo wat ze bij Aldi aan de dag leggen als het gaat om vernieuwing en uitbreiding heb ik, zo lang als ik werkzaam ben binnen de retail, nog niet eerder gezien.’           Foto: Aldi

zelf heeft geen behoefte om daar 
iets over te zeggen. ‘In het verleden 
hebben we nooit uitspraken gedaan 
over omzet en marktaandelen. We 
reageren dan ook deze keer niet op 
marktaandelen’, aldus Aldi in ant-
woord op vragen van Distrifood. 
Ook over het aantal winkels dat  
inmiddels is omgebouwd en de 
planning voor de toekomst wil het 
bedrijf niets zeggen.

Wel geeft Aldi aan dat het Aniko- 
concept ‘continu wordt geëvalu-
eerd’ en ‘indien wenselijk er  
onderdelen worden aangepast’. Vol-
gens Aldi zijn de klanten van de 
Aniko-winkels het meest te spreken 
over de bake-off, het biologische en 
fairtrade-assortiment, de sfeer in de 
winkel en de versproducten. 

Retailexpert Erik Hemmes ziet 
wel een verband tussen de ombouw 
van de winkels en de verbeterde 
prestaties. ‘Het tempo wat ze bij 
Aldi aan de dag leggen als het gaat 
om vernieuwing en uitbreiding heb 
ik, zo lang als ik werkzaam ben bin-
nen de retail, nog niet eerder  
gezien. In de winkels zie je bijvoor-
beeld steeds meer duurdere wijnen. 

stap is gezet in materiaalgebruik en 
communicatie.’ 

De resultaten van Aniko in Neder-
land staan niet op zich. Ook elders 
in Europa ontwikkelt de omzet van 
de omgebouwde winkels zich goed. 
Zo meldde het Duitse vakblad  
LebensmittelZeitung recent dat Aldi 
Nord op de thuismarkt vorig jaar de 

Het is net als bij 
de concurrentie: 
vers, vers, vers

En merkartikelen, ook op de actie-
tafels. Het meest opvallend vind ik 
de communicatie in de folders. Het 
is, net als bij de concurrentie: vers, 
vers, vers.’ 

Aldi is volgens de retailexpert, 
ondanks de veranderingen, echter-
nog steeds geen vernieuwende for-
mule. ‘Wat ze bij Aldi doen heeft 
niets te maken met vooruitlopen op 
de rest, maar is puur een inhaalslag 
op Lidl. Zo heeft Lidl bijvoorbeeld 
veel werk gestoken in architectuur, 
in de uitstraling aan de buitenkant 
van de winkels, en dat zie je nu ook 
terug bij Aldi. De verbetering van 
discounters zie je overigens in heel 
Europa. Ik was onlangs bij een Aldi 
Nord-vestiging in Braunschweig en 
zag dat daar, vergeleken met de 
Aniko-winkels, weer een nieuwe 

omzet met 4 procent heeft zien stij-
gen. Volgens het vakblad heeft de 
operatie echter ook nadelen. Vooral 
de loonkosten zouden flink zijn toe-
genomen. Dusdanig dat het bedrijf 
op zoek zou zijn naar mogelijkhe-
den om in de kosten te snijden om 
zo de winstgevendheid op peil te 
houden.

Omzetgroei van Aldi is trendbreuk 
van jewelste na 10 jaar teruggang

Ontwikkeling marktaandeel Aldi Nederland 
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