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Erik Hemmes van Erik Hemmes\Retail Advies 
reist geregeld naar het buitenland om bijzondere 
formules te bezoeken voor FoodPersonality. Deze 
maand: een Edeka-center, een grote Edeka dus, 
in de Duitse stad Braunschweig, van de onderne-
mersfamilie Görge.

Vader en zoon Görge zijn aangesloten bij Edeka 
en hebben niet slechts één Edeka, nee, elf.
* Ze hebben twee Edeka-centers.
Doorgaans E-center genoemd; het is de grote 
Edeka-variant, vergelijkbaar met Albert Heijn 
XL binnen Albert Heijn en Jumbo Foodmarkt 
binnen Jumbo.
* Ze hebben zeven Edeka’s die zij ‘Frischemärkte’ 
noemen, dus ‘Edeka-versmarkt’.
* Ze hebben twee ‘Citymärkte’, dus kleinere 
Edeka’s, met de nadruk op vers, maaltijden, 
foodservice, in het centrum ban Braunschweig. 
Zoals AH To Go, Spar City etc.
* En bij een van die Frischemärkte hebben ze 

nog een ‘Getränkemarkt’, vergelijkbaar met ‘onze’ 
slijterijen, maar ook weer niet helemaal, want een 
Getränkemarkt omvat ook veel frisdranken, sap-
pen, bier, water etc.
Deze beelden van Erik Hemmes zijn van het 
E-center aan de Hamburger Strasse in Braun-
schweig. 

Even deze vraag: elf Edeka’s van één onder-
nemersfamilie… is Braunschweig dan zo’n 
grote stad? Ja. Naar Duitse maatstaven niet eens 
zozeer. Maar toch: bijna 250.000 inwoners. Zou 
Braunschweig een Nederlandse stad zijn – en dus 
‘Brunswijk’ heten – dan zou het na Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag en Utrecht de vijfde grote 
stad zijn, met net iets meer inwoners dan Eindho-
ven.

Hemmes belandde hier min of meer bij toeval, 
door een bezoek aan een groep mensen in Braun-
schweig. “Ik vroeg aan de groep mensen met wie 
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Vader en zoon Görge zijn Edeka-ondernemer, met in totaal elf Edeka’s, allemaal in de stad Braunschweig. 

Ze hebben zelfs twee Edeka-centers, ofwel E-centers, de grotere variant van Edeka. 

De entree van dat grote pand is indrukwekkend. Met vooraan afzonderlijke afdelingen, brood, deli, 

horeca etc. Hemmes: “Bijzonder is die bovenkant met krantenpagina’s op reuzeformaat. De Braunschwei-

ger Zeitung, de regionale krant van hier, heeft voor deze aankleding model gestaan. En die aankleding 

wordt overal in deze Edeka consequent gebruikt, veelal om iets over producten uit te leggen. Een origi-

nele keuze, en dat overal doorgetrokken gebruik maakt deze Edeka ook conceptmatig geslaagd.”

Vader en zoon Görge zijn hier ook duidelijk te 

zien, ook al zullen ze er af en toe niet zijn – als 

je elf Edeka’s hebt, moet je je tijd per winkel im-

mers efficiënt en planmatig verdelen. Hemmes: 

“Ook op deze manier benadruk je het plaatse-

lijke. Alsof het je buren zijn.”
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ik afgesproken had wat zij de mooiste supermarkt 
van hun stad vonden. Deze dus. En inderdaad, 
mocht iemand die in de sector werkzaam is ooit 
een keer in deze omgeving zijn, neem dan de tijd 
voor een kijkje in deze Edeka. Een feest. Kwali-
teit, design, een huiselijke sfeer, terwijl het toch 
een supermarkt is van ongeveer 4.000 m2 vvo, 
alles bij elkaar. En ik vind van deze Edeka ook de 
consequente aankleding mooi, van al die uitleg in 
de vorm van grote berichten uit de Braunschwei-
ger Zeitung, de krant voor deze regio.”
Voor alle duidelijkheid, Hemmes was hier afgelo-
pen voorjaar, dus alweer een tijdje terug. We zien 
het vooral aan de beelden die we niet gebruikt 
hebben, zoals een actie met asperges.

Even wat cijfers over de Duitse supermarktsector.
Duitsland telt ruim 83 miljoen inwoners. De 
omzet van de Duitse supermarktsector bedraagt 
ongeveer € 270 miljard. Deze meting is van het 
jaar 2021, de bron is LebensmittelPraxis en dat 
baseert zich weer op berekeningen en aannames 

Alles lijkt wel groot aan deze 

E-center, niet alleen de ingang 

met die speciaalzaken, maar ook 

het begin van de looproute van 

de supermarkt en de agf-afdeling 

vooraan. Hemmes: “En tegelijk 

oogt het allemaal huiselijk en 

vertrouwd. Ook al door het vele 

groen.”

Hoogwaardig assortiment; voorgebakken vis en vissala-

des op de visafdeling (foto rechts), en salades scheppen. 

Hemmes: “Verzorgde prijsinformatiebordjes. Schepbak-

ken zeer schoon en goed gevuld. Ziet er zeer fris uit.”

De vleesafdeling heeft een klimaatkast met 

dry-aged vlees. En bij vlees in zelfbediening 

hebben de Görges vlees uit Finland, van ‘Pure 

Rare’, met de claim ‘vrij van antibiotica’ en 

afkomstig van kleinschalige veehouderijen. 

Hemmes: “Mooie presentatie: zwarte koel-

meubels, het vlees komt goed tot z’n recht. 

Geen overdaad aan communicatie.” 
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van marktonderzoeksbureau NielsenIQ. Voor wie 
de precisie van belang vindt, het gaat hier niet om 
netto-, maar bruto-omzet.
Edeka is marktleider in die sector, gevolgd door 
Rewe, Schwarz Gruppe (de moeder van Lidl en 
Kaufland) en dan Aldi (Nord en Süd bij elkaar 
geteld).

* Edeka heeft een omzet van ongeveer € 69 mil-
jard en heeft daarmee een marktaandeel van ruim 

27%. Maar: die omzet en dat marktaandeel omvat 
ook discountformule Netto, met ongeveer € 16 
miljard omzet.
Marktaandeel ‘Edeka-groep’ (Edeka, Netto, ove-
rige): 27,2%.
* Rewe heeft een omzet van € 56 miljard, maar 
daar zit ook omzet van discountformule Penny 
in. De formule Rewe zou in 2021 ongeveer € 30 
miljard omzet hebben.
Marktaandeel ‘Rewe-groep’ (Rewe, Penny, overige 

foodomzet): 20,6%. 
* Schwarz Gruppe heeft een omzet van € 48,5 
miljard in 2021, waarvan € 29 miljard van Lidl en 
€ 19 miljard Kaufland.
Marktaandeel ‘Scharz-groep’ (Lidl, Kaufland, 
overige): 17,0%.
* Aldi Nord en Aldi Süd hebben bij elkaar een 
omzet van € 31 miljard, Süd € 17 miljard en Nord 
€ 14 miljard.
Marktaandeel ‘Aldi-groep’ (Nord en Süd): 10,9%.

In deze Edeka ook ruim baan voor regionaal aanbod. We zien een promotiepresentatie voor 

de aardappelsoort ‘Gaus-Lütje’, een aardappelras uit de omgeving van Braunschweig.

Bij het bord ‘Von hier, für Sie’ in de doorgang leggen de Görges nog eens uit wat ze allemaal 

aan brood, agf, vlees, deli etc. uit de omgeving hebben.

En de tas? Da’s ook regionaal, nou, nee, zelfs plaatselijk: een beeld van het monumentale 

stadshuis van Braunschweig, met een markante toren. Dat soort afbeeldingen van herken-

bare gebouwen etc. van steden, dat hebben best al meer supermarkten en supermarktketens 

gedaan. Maar het blijft bijzonder, meer in elk geval dan zomaar een tas met een formule-

logo erop. Hemmes: “En op een duidelijk zichtbare plaats een klantentoilet.”

De kaasafdeling. Hemmes: “Let ook op dat trappetje, vooraan. Speciaal 

voor kinderen, zodat ze alle kazen kunnen zien. Misschien ook bedacht 

zodat kinderen dan hun ouders iets aanwijzen wat hun lekker lijkt. Verder 

ook hier weer alles zeer verzorgd en hoogwaardig. Ook viel me de verlich-

ting onder de toonbank op, dat maakt het naar mijn idee ‘zwevend’, en 

dus ruimtelijk.”

Een opvallende houten tafel met kazen en kaasstukken, alsof het één grote kaas-

plank is.
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En daarna volgen de supermarktbedrijven, groot-
handels en formules met veel kleinere marktaan-
delen, zoals DM (Drogisterie Markt, het bedrijf 
schrijft de naam zelf als ‘dm’), Metro, Globus, 
Rossmann, Tegut etc. Let wel, drogisterijketens 
als DM hebben in de Duitse sector een vrij hoog 
aandeel in levensmiddelenomzet.

Edeka is een ondernemerscoöperatie. Het noemt 
zichzelf een ‘Genossenschaft’, een genootschap 

dus. We haalden zojuist een bruto-omzet in 2021 
aan volgens NielsenIQ, Edeka Gruppe meldt zelf 
een netto-omzet over 2021 van € 62,7 miljard. 
Binnen die omzet is € 43,7 miljard omzet van 
Edeka (ondernemers en in mindere mate filialen) 
en € 14,7 miljard van discounter Netto. Andere 
omzetonderdelen zijn o.a.: online, foodservice, 
broodverkoop in bakkerijen die bij Edeka horen. 
De vier bedrijven – Edeka, Rewe, Schwarz 
Gruppe en Aldi – hebben uiteraard nog meer 

omzet dan wat we hier noemen. We noemen hier 
alleen de omzet van supermarkten in de Duitse 
levensmiddelensector. 

De ondernemers van Edeka zijn alle lid van de 
zeven Edeka-regio’s, Nord, Minden-Hannover, 
Rhein-Ruhr, Hessenring, Südwest, NordBayern-
Sachsen-Thüringen en SüdBayern. Daarnaast is 
er uiteraard ook nog een Edeka-hoofdkantoor, 
waar de ondernemers via hun regiobesturen zo 

Uitleg over de smaken van de verschillende fruitsappen, van 

leverancier Van Nahmen, dat fruitsap-apparaten onder de 

naam ‘Saft-O-Mat’ exploiteert. Bij de uitleg lezen we dat deze 

leverancier de verkoop van fruitsap wil bevorderen aan de hand 

van ‘food pairing’, zoals wijn en bier, dus: welk sap goed bij welk 

eten past.

Hemmes: “Chocolade van Lindor; zelf je varianten kiezen en een zakje samenstellen. En dat 

het hele jaar door. In ‘onze winkels’ zie je dat alleen met kerst en Pasen.”

Uiteraard biedt een Edeka als deze een enorm wijnaanbod en de nodige acties met dozen. Dit jonge koppel is uit het aanbod ‘sekt’ aan het zoeken. 

In die schappen kwam Hemmes wijn tegen met de merknaam ‘Seks. Drugs. Rock’n Roll’ en die woorden zijn dan doorgestreept, en daaronder staat dan: ‘just 

Riesling’ – die Duitse wijnsoort. Hemmes: “Sowieso origineel als cadeau.”
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30.000 supermarktfoto’s

Van Tesco tot Edeka, van Carrefour tot Walmart, 

van Migros tot M-Preis. Sinds 2008 fotografeert 

Erik Hemmes buitenlandse formules.

Voor dit blad, maar ook voor andere geïnteres-

seerden. Meer weten? 

Mail Erik Hemmes: info@erikhemmes.nl. ■

nu en dan hun afvaardiging hebben zitten om 
met het centrale bestuur te overleggen, de ‘Edeka-
Zentrale’ in Hamburg. 
Het gaat om zo’n 3.500 ondernemers, en bij 
elkaar zijn er zo’n 7.000 Edeka-vestigingen. Dis-
counter Netto is een filialenbedrijf binnen Edeka 
Gruppe, dat vanuit Hamburg wordt geleid, en die 
formule omvat zo’n 4.000 filialen.

Zie ook: Edeka-ondernemers, op blz. 33 van deze 
FoodPersonality.  n

In verschillende schappen wordt de dkw afgewisseld met kleine koelingen. Zoals 

hier, bij de blikken soep. En in dit koelinkje staan koelverse soepen en pastage-

rechten van leverancier ‘Lena’s Küche’.

In zo’n grote E-center is de horecavoorziening ook ruim. Ruim in aanbod: 

koffie, thee, fris, ijs, hamburgers en het in Duitsland populaire döner kebab. 

En er is ruim plaats om te zitten.

We kunnen niet anders zeggen, dit is nou ‘s een mooie diepvriesafdeling. De 

meubels strak in het gelid, goed verlicht, niet fel en hard, maar wel zo dat 

je de producten goed ziet. Hemmes: “De diepvrieskisten hebben zelf ook 

verlichting, binnenin. Ook daardoor zijn de producten goed zichtbaar.”

Het plafond is modern, industrieel, met hout. En het lichtplan, Erik?

Hemmes: “Er is in deze Edeka geen tl-buis te bekennen. Overal stijlvolle 

spotjes, zwart, hangend aan een zwarte rail.”
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