
week 39 - 29 september 2018

De Verdieping   9

AMSTERDAM - Bake-off, steeds meer 
A-merken, steeds meer aandacht voor 
de uitstraling van de winkels. Bestaat 
het risico dat Aldi (een deel van) zijn 
trouwe budgetklanten verliest door 
de verluxing? 

Door Herman te Pas

Rupert Parker Brady is op de 
dag van de heropening één 
van de nieuwsgierige klan-
ten van het Aldi-filiaal aan 

de Admiraal de Ruyterweg in  
Amsterdam. De retaildeskundige is 
duidelijk onder de indruk van wat 
hij ziet, maar heeft ook z’n vragen 
over de koers van de discounter. 
‘Dit is een buurt (Amsterdam-West, 
red.) waar mensen weinig te beste-
den hebben. Hebben zij nu nog 
steeds het gevoel dat ze hier terecht 
kunnen? Dat ze zich afvragen; is dit 
mijn winkel nog wel?’ 

Een andere retailadviseur, Erik 
Hemmes, is van mening dat de stap 
van Aldi de juiste is en past in een 
groter geheel. ‘Ik neem graag de 
mensen die twijfelen aan de huidi-

Aldi verbetert zijn winkels en verluxt zijn assortiment. De vraag is of de trouwe klanten ondanks de veranderingen blijven komen.              Foto: Distrifood

ge koers van Aldi mee naar Duits-
land. Kijk naar de upgrade van for-
mules als Norma en Penny en hoe 
het daarmee gaat. In heel Europa 
zie je die upgrade bij de lageprijzen-
formules.’ Hemmes is ook onder de 
indruk van wat Aldi doet. ‘Het is 
een slag die ik nog nooit eerder van 
ze gezien heb. Ze pakken zowel 
vloer, stellingen, signing als assorti-
ment aan. Dat is knap, maar ze 
moeten natuurlijk ook wel. Aldi 
heeft in Nederland marktaandeel 
verloren en ook in Duitsland staat 
het aandeel onder druk.’ 

Hemmes vindt de omgebouwde 
winkels een stuk spannender en, 
zoals hij het noemt, voller. ‘Je ziet 
dat de tafels met aanbiedingen 
meer gevuld zijn dan ooit. Een  
belangrijk deel van de omzet komt 
toch uit de acties. Je vraagt je tege-
lijkertijd ook af waar ze het geld 
vandaan halen. Alleen al voor de 
nieuwe koelingen ben je gauw rond 
de drie ton kwijt aan investerings-
kosten.’ 

De upgrade van het assortiment 
bij Aldi verloopt ook zichtbaar snel-
ler. Zo hadden testwinkels, waaron-

de winkels er nog picobello uit, 
maar daarna komt de klad er in. Dan 
is het mannetje met de rekenmachi-
ne langsgeweest en wordt er weer 
gefocust op de kosten en raakt de 
winkel weer in verval. De nieuwe 
formule is weliswaar goed te noe-
men, maar je houdt bij een discoun-
ter als Aldi die voortdurende inter-
ne strijd tussen opbrengsten en 

Het is een slag 
die ik nog nooit 
eerder van ze 
gezien heb
der die in Zwolle, de beschikking 
over het concept ‘recept van de 
week’. Dat stond achterin de winkel 
opgesteld in vier geschakelde dis-
playbakken, waar alle ingrediënten 
voor het recept van de week in 
stonden. Dat is in die vorm niet te 
zien in Amsterdam. ‘Het recepten-
blok heeft een andere invulling ge-
kregen. De formule wordt continu 
geëvalueerd en indien wenselijk 
worden er onderdelen aangepast. 
Het recept is nog steeds wekelijks te 
vinden en staat nu op het agf-plein’, 
zegt Aldi zelf hierover.

Kosten
De eerste kritiek over de vernieuw-
de winkels steekt inmiddels ook  
alweer de kop op. ‘In het begin zien 

kosten’, zo stellen Aldi-watchers uit 
de branche. Erik Hemmes zet zijn 
vraagtekens bij die conclusie. ‘Dat 
zou kunnen, maar zelf krijg ik dat 
gevoel in ieder geval niet als ik kijk 
bij ‘mijn’ Aldi-filiaal in IJsselstein. 
Ik kan daarentegen wel supermark-
ten van andere formules aanwijzen 
waar het op orde houden van de 
winkel een probleem is.’ 

Luxer Aldi stoeit met assortiment, 
uitstraling, kosten en opbrengsten
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