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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 
winkels. Vorige maand in deze rubriek: Basic Bio, 
een kleine keten, van slechts zo’n dertig vestigin-
gen. En nu zijn we bij Aldi Süd beland. En bij een 

specifieke winkel: de pilotwinkel van Aldi Süd in 
het Beierse Germering.

Aldi? Daar hoeven we eigenlijk niks meer over uit 
te leggen. Wij in Nederland kennen zelfs ‘Aniko’. 
De afkorting van de nieuwste generatie winkels 
van Aldi, die nu filiaal voor filiaal omgebouwd 

worden, waarbij Aniko de afkorting is van ‘Aldi 
neuer instore Konzept’. Dat is de ombouw die 
in ons land aan de gang is en die hoort bij Aldi 
Nord.
Daarnaast: in verschillende Europese landen is 
Aldi veel meer aan het uitproberen dan voorheen. 
Enkele weken terug opende Aldi in Londen een 
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In de reeks impressies 

van buitenlandse 

formules, met beelden 

van Erik Hemmes: deze 

maand een pilotwinkel 

van Aldi Süd.
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Aldi en het milieu… jaja, welke formule doet niet aan vergroening? Hier kunnen klanten de accu’s van 

hun elektrische auto’s en e-bikes opladen aan snellaadpalen. Aldi gebruikt daarbij het knuffelwoordje 

‘zonnekracht’. Maar het is daarmee niet meteen een volslagen verzinsel: het dak van het winkelpand ligt 

vol zonnepanelen. Het kan best zijn dat deze winkel zoveel energie opwekt – voor de koelingen, de lam-

pen, de kassa’s en de andere elektra – dat er nog genoeg over is voor de vervoermiddelen van de klanten.

Dit is bijlange na niet meer die 

vaalgele winkel zoals wij oude 

Aldi’s kennen, met gespikkelde 

vloertegeltjes en een vaalwit 

plafond. Hier: een antraciet 

plafond, veel spotlampjes en 

een strakke, grijze vloer.

De agf-afdeling: donker aan 

de bovenkant, met weer 

die spotjes. Een eiland met 

actie-artikelen (‘Frischekra-

cher’ = verskraker, deze week 

de appel Pink Lady). Twee 

plafondkoven in felrood om 

de klant te helpen met na-

vigeren. En een langgerekte 

lijn aan grijze borden met 

daarop afbeeldingen van 

groente en fruit.
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‘Aldi Local’, een stadswijkwinkel, kleiner dan 
een gewone Aldi. In Zwitserland is Aldi met een 
filiaaltje op een station gestart, in Lausanne.
Dat zijn allemaal proefballonnetjes van het Aldi 
dat wij in Nederland minder goed kennen: Aldi 
Süd. 
Dus ook Aldi Süd heeft volop moderniserings-
plannen. Een ervan zien we hier. Eind vorig jaar 
heeft Aldi Süd twee testwinkels geopend. Een van 
die twee staat in Germering, een plaats in Beieren 
die ongeveer 40.000 inwoners telt en bijna tegen 
München aangegroeid is.
Het is goed denkbaar dat Aldi Süd net als Aldi 
Nord de formule wil moderniseren en na de 
testfase, eventueel met de nodige aanpassingen, 
gaat ombouwen.
Dat klinkt alsof Aldi Nord moderner en vooruit-
strevender is dan Aldi Süd, doordat Aldi Nord 
eerder moderniseerde met ‘Aniko’, maar dat is 
schijn. Eerder is Aldi Süd moderner en vooruit-
strevender. 

Het was Aldi Süd dat jaren geleden al veel 
biologische artikelen in het assortiment opnam, 
eerder ook dan Lidl. Aldi Süd had naar verluidt 
jarenlang ook meer artikelen dan Aldi Nord, dat 
door de jaren heen minder van ‘de harde hard 
discount’-uitgangspunten is afgeweken dan Aldi 
Süd en als ‘spartaanser’ gekenschetst wordt. Even 
in één zin neergezet: het Aldi van Aldi Süd houdt 
het midden tussen Aldi Nord en Lidl. Maar het 
zou best kunnen dat als iemand van Aldi Süd 
dit zou lezen, hij zich alsnog beledigd of te kort 
gedaan zou voelen.
Jaren geleden kreeg Aldi Nord het in verschil-
lende landen moeilijk: het marktaandeel en de 
relevantie voor de klant daalde. Aldi Nord kreeg 
het moeilijker ook dan Aldi Süd, en daardoor was 
bij Aldi Nord de nood om te moderniseren hoger 
dan bij Süd. Maar dat wil helemaal niet zeggen 
dat Aldi Süd daarna ook in de problemen kwam, 
integendeel. In tegenstelling tot Aldi Nord schoof 
Aldi Süd altijd al consequent een beetje mee 

op met opkomende trends: meer keuze, meer 
biologisch en binnen categorieën iets meer keuze 
tussen een luxueuzer en kwalitatiever artikel 
versus een artikel met de laagste prijs.

De scheiding tussen Aldi Nord en Süd is voor 
velen in de branche bekend. In 1961 besloten de 
broers Theo en Karl Albrecht het aantal winkels 
in tweeën te verdelen. Ze waren het niet met 
elkaar eens en ze kwamen er maar niet uit. Waar-
over, daar is nog jarenlang over gespeculeerd, 
maar de waarschijnlijkste verklaring is: Karl wilde 
geen tabak meer verkopen, Theo wel, die wilde 
die omzet niet kwijt. En zo besloten Theo en Karl 
dat de eerste met de Aldi’s in het noorden van 
Duitsland als onderneming verder zou gaan en de 
tweede met de Aldi’s in het zuiden van Duitsland. 
De twee hoofdkantoren bleven trouwens wel erg 
dicht bij elkaar. Aldi Nord in Essen, Aldi Süd in 
Mülheim a/d Ruhr. Dat laatste kun je trouwens 
echt niet ‘Zuid-Duits’ noemen, die stad ligt ge-

Het koelversaanbod mag dan volgens Aldi zelf ‘kühl und knackig’ zijn, maar 

de formule blijft vaak genoeg wel vasthouden aan het uitgangspunt van 

omdozen en plastic omverpakkingen in de winkel.

Met deze koelwand is de presentatie van vlees ook een stap voorwaarts in 

de richting van servicesupermarkten. Met schuine schappen erin en bovenin 

hangpresentaties, zo lijkt het, maar schijn bedriegt, in de koelwand hangen 

spiegels om de vulgraad van deze beter te doen lijken.

Bij de wijnen en andere alcoholische dranken gebruikt Aldi Süd lichtgetint houten plaatmateriaal voor de achterwanden; wellicht moet het de suggestie 

oproepen van het hout dat in de wijnproductie wordt gebruikt, bijvoorbeeld wijntonnen. Hemmes: “Er zit ook licht onder de planken, waardoor alle producten 

optimaal uitgelicht worden. Op de onderste plank alleen dozen.  Mogelijk voor de snelst lopende wijnen: meer voorraad en als stimulans om per doos mee te 

nemen.”

Flessen champagne in het assortiment, voor € 12,99 per stuk. Hm, dat zal dan tegenvallen in het glas, denken we dan, maar deze champagne heeft afgelopen 

jaar drie prijzen gewonnen. In media van Engeland tot Australië verschenen artikelen waarin gemeld werd dat deze champagne niet de namen als Moët & 

Chandon of Veuve Clicquot voorbijstreeft, maar voor een prijs van zo’n 12, 13 euro blijkt het een uitstekende kwaliteit te zijn.
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woon tussen Essen en Duisburg in, in Noordrijn-
Westfalen, met de nadruk op ‘noord’. Maar oké, 
het hoofdkantoor van Aldi Zuid dus…
Mülheim an der Ruhr is wat Amersfoort ooit 
voor de Nederlandse supermarktsector was: dé 
plaats voor hoofdkantoren voor retailorganisaties. 
In Mulheim zit Aldi Süd, Tengelmann zát er en 
sommige dochters zitten er nog, de vastgoedpoot 
van Metro zit er nog…

Nog even over die tabakskwestie: bijzonder, nu, 
achteraf, als we bedenken dat Lidl in ons land 
afgelopen mei met de verkoop van tabak stopte, 
terwijl Karl Albrecht dat in 1961 al deed. Of hij 
dat deed uit overwegingen van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, is er nooit bij vermeld, 
maar verzin anders maar ’s een andere reden. 
Pakjes sigaretten zijn tot nu altijd behoorlijk 
winstgevend geweest. Ze nemen weinig ruimte in, 
ze hebben (of, beter, hadden) een hoge omloop-

snelheid en ze hebben een relatief hoge marge. 
En je mag er niet mee stunten, dus sigaretten 
zijn nooit een voorwerp van gooi- en smijtwerk 
geworden. Binnen het aloude assortimentsma-
nagement gold tabak als een van de ‘goudmijnen’: 
goede marge, goede doorstroming.
Sindsdien is er een zogeheten ‘Aldi-evenaar’ in 
Duitsland, een grens tussen Nord en Süd. Maar 
die loopt niet recht horizontaal: ter hoogte van 
Nijmegen door Duitsland naar beneden, tot 
aan de grens tussen de deelstaten Thüringen en 
Beieren. 

Maar eigenlijk is er over de halve wereld wel een 
soort Aldi-evenaar te ontdekken. Aldi Nord en 
Süd ontlopen elkaar vaak genoeg:
* Aldi Nord is deel van de partij in: 
Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Spanje, 
Portugal, Denemarken en Polen, en het heeft in 
de VS de keten Trader Joe.

* en Aldi Süd knokt mee in: 
het Verenigd Koninkrijk, Italië, Zwitserland, Oos-
tenrijk, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Slovenië, 
Kroatië, Ierland, Griekenland, Australië, China… 
en het komt in de VS Aldi Nord als concurrent 
tegen met Trader Joe, terwijl Aldi Süd daar zelf 
met de formule Aldi aan de slag is gegaan. In 
Oostenrijk nam Karl Albrecht de supermarktke-
ten Hofer over en die naam is nooit meer veran-
derd. Wél zijn het logo en andere karakteristieken 
van Hofer sinds jaar en dag identiek aan Aldi 
Süd. Hofer is de enige naam die niet veranderd is.
De VS is naast thuisland Duitsland het enige 
land waar de beide Aldi’s met elkaar concur-
reren. Maar dan deels wél en deels niet met de 
eigen naam. Aldi Süd wel, Aldi Nord kreeg de 
gelegenheid om Trader Joe te kopen en kocht die 
cultformule – cult omdat instore-communicatie, 
artikelen, de outfit van medewerkers etc. allemaal 
een beetje apart, een beetje ‘weird’ zijn – eigenlijk 
een grote tegenstelling met Aldi Nord. Aldi Nord 
had overigens eerder Trader Joe in handen dan 
dat Aldi Süd in de VS startte. 
Een ander opvallend land: China. Wij denken 
dan altijd aan enorme winkels zoals Hema van 
Alibaba, met aquaria met levende vissen die je 
als klant kunt uitzoeken of met een netje schep-
pen, maar Aldi zit er ook, Aldi Süd is er in 2017 
gestart. Nog eerder dan in Italië, waar Aldi Süd 
pas vorig jaar begon.
Overigens, wel of geen tabak verkopen, die 
scheiding der geesten tussen ooit Theo en Karl 
telt nu al jaren niet meer. Sinds 2003 verkoopt 
ook Aldi Süd weer tabak. En dat ligt niet aan het 
overlijden van Karl Albrecht, want dat was pas elf 
jaar later (en vier jaar later dan het heengaan van 
broer Theo).

Aldi Süd heeft in Duitsland sinds jaar en dag 
meer omzet dan Aldi Nord.
In Duitsland zelf heeft Aldi Süd een geschatte 
omzet van ongeveer € 17 miljard, Aldi Nord een 
van € 13,5 miljard (de schattingen zijn in dit geval 
van het Duitse brancheblad Lebensmittelzeitung, 
bovendien niet over 2018, maar 2017). Zowel 
Aldi Süd als Aldi Nord behaalde een omzetgroei 
ten opzichte van een jaar eerder, Aldi Süd maar 
liefst ruim 8% en Aldi Nord ruim 6%. En ja, hou 

‘Backwelt’, bakwereld dus, is de broodafdeling van deze nieuwe Aldi. Wij zien hier natuurlijk een kopie in van de broodafdeling van Lidl, met z’n zelfbedienings-

presentatie met grijptangetjes etc.

Behalve grootbrood en kleinbrood, biedt Aldi hier ook gebak/banket als chocomuffins. En klanten kunnen zelf hun brood snijden met zo’n broodsnij-apparaat.

Instore communiceert Aldi natuurlijk volop de lage prijzen 

en zo hier en daar de kwaliteitsclaim, en soms ook tege-

lijk, zoals bij het ijs: ‘Hier schmeckt das Eis – und der Preis’. 

Maar we zien ook een derde soort uitingen. Bij een 

kopstelling met reinigingsmiddelen zien we ‘glänzende 

Frische’, ‘glanzende frisheid’ dus. Bij een kopstelling met 

noten en andere andere snacks zien we ‘Snackbar’ staan. 

Nu is een snackbar in het Duits een ‘Imbiss’, dus er is geen 

associatie met ‘snackbar’ zoals wij die hebben, Aldi wil er 

gewoon ‘een bar om te snacken’ mee suggereren.
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het er maar op dat dat meer is dan de gemiddelde 
marktgroei van de Duitse branche.
Dat Aldi Süd meer omzet dan Nord omvat, is 
bijzonder als je bedenkt dat Aldi Süd in Duits-
land een kleiner gebied omvat en ook ruim 10% 
minder filialen heeft: ongeveer 1.900 – Aldi Nord 
ongeveer 2.250.
Wereldwijd heeft Aldi Süd naar verluidt een 
omzet van ongeveer € 50 miljard en Aldi Nord 
een omzet van ongeveer € 33 miljard. Waarvan 
ongeveer € 25 miljard met de formule Aldi en een 
omzet van Trader Joe erbij van ruim € 8 miljard. 
Maar: de schattingen van de verschillende Duitse 
en internationale bronnen lopen nogal uiteen.

In Duitsland vormen Aldi Nord en Süd de num-
mer vier van de Duitse supermarktsector. De 
nummer vier? Maar het zijn toch gescheiden 
bedrijven? Ja en nee. De Duitse mededingingsau-
toriteit Bundeskartellamt beschouwt Aldi Nord 
en Aldi Süd als één bedrijf, al jarenlang, en als 
zo’n instelling dat vindt, dan zal die daar wel 
redenen voor hebben. In het verlengde daarvan 
beginnen ook zakelijke media Aldi Nord en Süd 
steeds meer als twee zijden van dezelfde medaille 
te beschouwen. Ook al omdat de opzet van de 
winkels vergelijkbaar is en omdat het bezit in 
handen is van één familie. Nu is er in de familie 
de laatste jaren het nodige gesteggel geweest over 
de vraag welk geld voor welk doel gebruikt gaat 
worden, maar het bezit blijft hoe dan ook binnen 
de familie.  
Aldi Nord is in het bezit van de Markus Stiftung, 
de Lukas Stiftung en Jakobus Stiftung, allemaal 
nazaten van Theo Albrecht. De verhoudingen 
onderling zijn sinds enkele jaren niet erg harmo-

nieus, omdat Theo’s schoondochter (en weduwe 
van diens zoon Berthold) Babette een gulle 
levenshouding heeft en de andere familieleden de 
soberheid van aartsvader Theo koesteren. Bij de 
investeringen in de formulevernieuwing bijvoor-
beeld werd dit een heet hangijzer. De familievete 
blijft maar terugkomen. Onlangs weer werd het 
bekend dat Cäcilie, weduwe van Theo, in haar tes-
tament heeft laten zetten dat Babette geen functie 
mag krijgen in de Markus Stiftung en die omvat 
61% van het bezit van Aldi Nord. Maar we verla-
ten dit zijlijntje snel, want we zijn met Aldi Süd 
bezig. Aldi Süd is in handen van de Siepmann 
Stiftung, nazaten van Karl. De nazaten van Theo 
hebben hun stichtingen allemaal genoemd naar 
apostelen en evangelisten, die van Karl naar de 
achternaam van de moeder van Theo en Karl. De 
‘ultimate beneficiary owner’ van die Siepmann-
stichting is Peter Max Heister, kleinzoon van Karl 
(en zoon van Karls dochter Beate Albrecht, die 
met ene Heister huwde). Verder zijn Jürgen Kroll 
en Norbert Podschlapp bij deze stichting betrok-
ken. De laatste is bestuursvoorzitter van Aldi Süd.

Het Duitse Lebensmittelzeitung telt in navolging 
van het Bundeskartellamt Aldi Nord en Süd dus 
ook als een geheel. Daarin is Aldi dan de num-
mer vier van de Duitse levensmiddelensector, 
na Edeka, Lidl & Schwarz (met de formules Lidl 
en Kaufland samen), dan Rewe (met de formule 
Rewe, maar daar hoort ook discounter Penny bij) 
en dan op plaats vier de twee bij elkaar opgetelde 
Aldi-omzetten. ■

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

Rood heeft de functie van extra prijssignalen, 

zoals hier bij het textiel en ander non-food op in-

outbasis. ‘Stark reduziert’: extra in prijs verlaagd. 

Hemmes: “Met extra manden erboven voor de 

kleinere artikelen.”

Hemmes: “Dat lichte houten plaatmateriaal dat we bij de wijnen als 

decormateriaal zagen, komt ook terug bij de kassa’s. Veel licht boven de 

kassaband: een grote brede streep licht.”

Aldi heeft verschillende draagtassen in het as-

sortiment. Deze met de boodschap ‘Mich kannst 

du immer tragen’ is wel veelzeggend. Deze tas past 

overal, is de dubbele bodem in deze boodschap. 

Waarmee Aldi van zichzelf zegt dat je met een 

draagtas van Aldi nooit in gênante situaties zult 

belanden. En dus zegt Aldi daarmee van zichzelf 

dat ‘klant van Aldi zijn’ overal geaccepteerd is. 

Daarnaast heeft die boodschap nog een andere 

associatie: het doet denken aan vrouwen die ’s 

ochtends bij de kledingkast niet weten wat ze aan 

moeten trekken en dan vaak iets kiezen ‘dat altijd 

kan’. Dat geldt dus volgens Aldi ook voor deze tas.

‘Nu nog meer keuze aan biologische artikelen!’, meldt Aldi ergens in deze winkel. 

Maar we zeggen er meteen bij dat er flink wat lege plekken in de biologische 

schappen te zien zijn. Bij deze groene hoek links valt het nog mee. Hemmes: “Ik 

was er rond een uur of 11.00.” Dus ofwel bij Aldi vliegt de bio de deur uit of het 

bedrijf maakt niet zo’n punt van out-of-stocks – wij denken: dat laatste.
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