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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 win-
kels. De afgelopen twee maanden hadden we een 
pilotwinkel van Aldi Süd en een Rewe City. Deze 
maand: de grootste Edeka van ondernemersfami-
lie Honsel in Dorsten.

De familie Honsel is een van de vele bij Edeka 

aangesloten ondernemers. Ralf Honsel is momen-
teel de ondernemer die deze Edeka exploiteert 
en hij is van de derde generatie, na eerst vader 
en grootvader Honsel. Deze Edeka is niet de 
enige winkel van de familie, in totaal gaat het om 
maar liefst vier Edeka-winkels en twee Trinkgut-
winkels, alle zes in Dorsten. Wat Trinkgut is? De 
‘Getränkehalle’-formule van Edeka, de slijterijf-
ormule dus. De Edeka waarvan Erik Hemmes 
met foto’s terugkwam, is de grootste van de vier 

‘Edeka Honsel’-winkels, aan de Fürst-Leopold-
Allee, aan de rand van Dorsten, met een paar dui-
zend m2 vvo. Qua formaat zou het een E-center 
kunnen zijn, binnen Edeka de formule voor de 
superstorevarianten; maar het heet toch gewoon 
Edeka hier.
Vier Edeka’s in handen van één ondernemer in 
een stadje? Ja. Je zou denken dat de Duitse me-
dedingingsautoriteit even een kijkje in Dorsten 
zou moeten nemen, maar er staat tegenover dat 

FOOD RETAIL IN DUITSLAND

Edeka Honsel

De pui van de grootste Edeka van ondernemersfamilie Honsel, in Dorsten. Honsel heeft vier Edeka’s. 
Hemmes: “Creatief gedaan, met die houten palen tegen de gevel. Ik vermoed dat het een verwijzing is 
naar de vroegere mijnbouw in deze streek.”

Bij de ingang veel tuinartikelen. Het lijkt hier nu eerder een tuincentrum… 
Hemmes: “Ja, maar de ingang wordt zo wel levendig. Er stonden ook twee 
tenten buiten, met tafels en stoelen, om iets te drinken uit de bijbehorende 
horecavoorziening.”

En een dame verkoopt asperges. Zij zal wel de vrouw zijn van een gezin 
dat asperges teelt, ‘Von Böckenhoff’, of personeel daarvan. En we zien een 
segmentering: ‘28+, suppe, bruch’. 
28+ zijn de betere asperges, met een doorsneedikte van 28 mm of meer. 
‘Suppe’ betekent soepasperges: van mindere kwaliteit, maar nog altijd goed 
genoeg om er soep van te maken. ‘Bruch’ betekent gebroken, kortere asper-
ges (aspergestukken): die zijn goedkoper dan de topkwaliteit van 28+. 
Zo’n aspergeschilapparaat hebben we weleens in Nederlandse supermark-
ten gezien, maar die onderverdeling in prijs-kwaliteitverhouding niet.

Door: Gé Lommen  Foto’s: Erik Hemmes

In de reeks impressies 

van buitenlandse formu-

les, met beelden van Erik 

Hemmes: deze maand 

een Edeka van onder-

nemersfamilie Honsel in 

Dorsten.
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Dorsten toch maar liefst ruim 75.000 inwoners 
heeft, dus voor concurrenten Rewe, Lidl en Aldi 
zou er genoeg bewegingsruimte over moeten zijn. 
Dorsten ligt overigens niet zo ver van Nederland 
vandaan; wie in de Achterhoek de grens over-
steekt, moet nog 60 km rijden.

Deze Edeka is er ook weer zo een zoals we die 
kennen van de verschillende Duitse Edeka-on-
dernemers. Ondernemers die heel wat vestigin-

gen in handen hebben en daar flink wat omzet 
mee behalen. In onze sector zijn vooral Zurheide 
en Hieber bekend: Zurheide heeft acht Edeka’s 
van Düsseldorf tot Bottrop, in Noordrijn-Westfa-
len. Hieber heeft twaalf Edeka’s in Baden-Würt-
temberg, het uiterste zuidwesten van Duitsland, 
tegen de Franse en Zwitserse grens aan. 
Maar dat zijn er maar twee. En het gaat om dui-
zenden Edeka-ondernemers.
Ooit hebben we hier al eens over geschreven, 

maar het rijtje Edeka-ondernemers met een veel-
voud aan vestigingen is indrukwekkend. 
Ene Karl Preuss is ‘koploper’, met 22 Edeka’s, alle 
in de omgeving van Hannover, met volgens inter-
netbronnen een jaaromzet van € 195 miljoen.
De nummer twee is de al genoemde Hieber, 
twaalf Edeka’s, met een jaaromzet van € 183 
miljoen.
Nummer drie: Adolf Scheck, die zijn Edeka’s 
‘Edeka Scheck-In’ noemt, twaalf vestigingen 

De agf-afdeling van Honsel. Met uitleg over de kruiden bij de krui-
denpresentatie. Zoals in onze branche bij bijvoorbeeld Dekamarkt 
World of Food. Hemmes: “Met een zwarte achtergrond, waardoor 
de gewassen meer tot hun recht komen. En borden met een hand-
schriftletter.”

De visafdeling mag er zijn. Een opvallende ronde koeltoonbank (zie 
foto rechts) en verderop (foto boven) vis die al deels bereid is, vis-
spiezen, gemarineerde vis etc., etc. Hemmes: “En een geïntegreerde 
sushipresentatie. Met drie medewerkers aan het werk.”

De vleesafdeling heeft een klimaatkast met dry-aged beef. Alle ver-
safdelingen hebben bediening, op brood na. Hemmes: “Als je Duitse 
afdelingen met vlees en vleeswaren ziet, komt dat altijd over alsof 
Duitse consumenten veel kwaliteitsgerichter zijn dan de Nederland-
se. Zouden die werkelijk zoveel kieskeuriger zijn dan wij?”
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in en om steden als Frankfurt, Karlsruhe en 
Mannheim. Met een jaaromzet van € 180 miljoen.
Nummer vier: Peter Simmel, achttien Edeka’s, 
verdeeld over Beieren en Thüringen, € 165 mil-
joen jaaromzet.
Nummer vijf: de broers Robin en Wolfgang 
Struve, met elf Edeka’s (als we tenminste het aan-
tal aanhouden van de site van Edeka Struve), alle 
in Hamburg, jaaromzet € 136 miljoen.
De in onze branche bekende vader Heinz en zoon 
Rüdiger Zurheide staan in die ranglijst op de ne-
gende plaats, hun acht Edeka’s zouden bij elkaar 
een jaaromzet van € 92 miljoen behalen.

Edeka is de marktleider in de Duitse levensmid-
delensector. Het heeft een marktaandeel van 
ongeveer 20% en staat daarmee op een ruime 
afstand van de nummers twee, drie en vier. Dat 
zijn: ‘Schwarz Gruppe’ (Lidl en Kaufland bij el-
kaar), met 14,5%, dan Rewe met 14% en dan Aldi 
Nord en Süd bij elkaar gerekend, met ruim 11%. 
Let wel, het gaat hier om het marktaandeel van 

Het is maar een detail, maar: ‘retailing is detailing’, nietwaar? Vlees, tapas en vis die niet voorverpakt is, ligt op identieke mooie gele en blauwe bordjes. Vlees en 
tapas op de gele, vis op de blauwe. Als die bordjes geregeld afgewassen moeten worden, is dat natuurlijk wel een hoop extra werk. 
Bij Edeka’s van dit formaat valt het verder ook altijd op dat alle versafdelingen in bediening zijn en dat die bediening vaak uit mensen van hogere leeftijd be-
staat. Allemaal kostenverhogende factoren… we denken er ook even aan dat iemand van het personeel al die bordjes geregeld in de vaat moet doen…
Kennelijk is het exploitatiemodel van supermarktondernemers in Duitsland toch heel verschillend ten opzichte van hun Nederlandse collega’s. Of ze steken er 
gewoonweg meer geld in. Hemmes: “Of: dit is hún antwoord op het grote marktaandeel van discounters in hun land.”

De broodafdeling van Edeka Honsel is eigenlijk maar beperkt: wat rekken met brood 
en een snij-apparaat dat de klant zelf mag bedienen. Géén personeel dus. Maar: in de 
passage van deze Edeka zit dan weer een andere bakker, die een concessionair is. Zo’n 
bakker als concessionair bij een supermarkt is in de Duitse sector heel gebruikelijk.
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de bedrijven, niet om de afzonderlijke formules. 
Zo moeten we bij Rewe ook discounter Penny 
erbij rekenen en bij Edeka de discounter Netto. 
De percentages zijn afkomstig van het Duitse Le-
bensmittelZeitung, begin dit jaar, de marktaande-
len zijn schattingen over het afgelopen jaar maar 
ook over 2017. Volgens diezelfde bron zou de 
totale Duitse supermarktomzet van Edeka € 55,8 
miljard zijn (Edeka, Netto en andere formules), 
maar Edeka maakt op de eigen site een omzet van 

€ 53,6 miljard, met overigens 3.700 aangesloten 
ondernemers en ruim 11.000 vestigingen.
De omzet van Edeka kan ook nog hoger uitpak-
ken, omdat het niet duidelijk is of hier ook nog 
de buitenlandse activiteiten in zitten (zoals in De-
nemarken en Tsjechië) en de ‘overige detailhan-
del’ (bijvoorbeeld reisbureaus en vakantiesites). 
Daarnaast omvat Edeka ook nog eens aardig wat 
productiebedrijven, natuurlijk vooral bedoeld 
voor de eigen merken. Maar in vergelijking 

Ook de drankenafdelingen zijn sfeervol ingericht. De bierafdeling bijvoor-
beeld: met steen en met houten panelen. En daar staan ook de biermerken 
in gegraveerd. Wijn heeft een mooie ronde ruimte en wat ook opvalt, is de 
uitleg van deze Edeka over de verschillende druiven. Hemmes: “De indeling is 
op basis van landen, niet op basis van smaak. Klassiek dus, maar Duitsland is 
natuurlijk zelf een wijnproducerend land, dus voor die keuze is wat te zeggen.”

Mat hout, dat onbewerkt oogt. Zeer retro en daarmee zeer van deze tijd. We 
zien het niet alleen bij de wijn- en bierafdeling. We zien het zelfs terug bij de 
diepvrieswand. En bij de koeling op de kop van een gangpad, voor frisdranken. 
In onze sector zijn zulke koelingen doorgaans door de leverancier zelf aange-
kleed. “De keuze voor deze wanden is goed, niet rechttoe-rechtaan, maar een 
bijdrage aan de indruk van kwaliteit.”

met concurrent Rewe (met meer doe-het-zelf 
en meer ketens in het buitenland) is Edeka een 
stuk homogener, de supermarkten omvatten het 
leeuwendeel van de omzet.
Jaren geleden had het weinig gescheeld of Edeka 
was ook een marktpartij van betekenis in Neder-
land geworden: een tijd lang was Edeka kandidaat 
om C1000 over te nemen. De doortastendheid 
van de familie Van Eerd heeft er dus voor gezorgd 
dat het aantal Duitse marktpartijen in de Neder-
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Thüringen, Edeka Südwest en Edeka Südbayern. 
En daar zijn de aangesloten ondernemers de 
aandeelhouder van. Zo ongeveer is de ‘Genossen-
schaft’ opgebouwd, een politiek bouwwerk met 
een soort Mark Rutte als uitvoerende macht in de 
persoon van ceo Markus Mosa.
Valt er over Edeka nog meer te melden? Ja, 
natuurlijk: genoeg. Het is hier alsof je alles over 
Albert Heijn probeert in vier pagina’s te omvat-
ten: dat gaat niet.
Bij Edeka kunnen we van alles melden over de 
formulevarianten (van ‘Nah & Gut’ als buurt-
formule tot E-center als superstore), over de 
assortimentsopbouw (van ‘Gut & Günstig’ als 

landse supermarktsector tot twee beperkt blijft, 
Aldi en Lidl. Het is ook nooit bekendgemaakt wat 
Edeka dan met C1000 zou hebben willen doen. 
Van de andere kant, als je kijkt naar de winkel-
uitstraling van die grotere Edeka’s van die Duitse 
topondernemers: dat zou ook wel een mooie 
stimulans in onze sector hebben opgeleverd.

Van wie is Edeka? Van zichzelf, of anders gezegd: 
van die duizenden ondernemers. Je hebt de 
‘Edeka Zentrale’ in Hamburg en die is in handen 
van zeven ‘Regionalgesellschaften’: Edeka Nord, 
Edeka Minden-Hannover, Edeka Rhein-Ruhr, 
Edeka Hessenring, Edeka Nordbayern-Sachsen-

Deze lampen zijn de blikvangers van de cosmetica-afdeling. Hemmes: “Met 
een spiegel in het plafond, waardoor de producten weerkaatst worden. 
Maakt het levendig.”

Bij de wc en bij de legeflesseninname is de ruimte gedecoreerd met beelden en 
attributen van mijnwerkers. Dorsten heeft vroeger lange tijd mijnen gehad, 
het is niet voor niets onderdeel van ‘de Kohlenpot’, de streek met zware en 
metaalindustrie, mijnbouw met steenkool- en bruinkoolwinning.

Edeka Honsel heeft ook bijzondere lokale producten in huis. Zoals de vruchten-
dranken van ‘Van Nahmen’, uit het naburige Hamminkeln, nu eens met alcohol 
(zoals riesling) maar genoeg varianten zonder alcohol. Wijnhuis Amsterdam 
bijvoorbeeld zegt hier op z’n site over dat deze dranken van Van Nahmen ertoe 
hebben geleid dat het voorlopig geen alcoholvrije wijn in het assortiment opneemt. Want dat kan niet op tegen dit aanbod. 
En verder zien we ‘Dorstener Pütt’. Op de site van Honsel zien we verder nog ‘Dorstener Ische’, ‘Dorstener Tussi’ etc., etc.: allemaal likeuren en gedistilleerd met 
namen in het dialect van deze streek. Maar goed, zoiets zie je bij onze slijters ook wel. In Duitsland kan en mag dat gewoon in de supermarkt.

C-huismerk tot aan de meest diervriendelijke 
huismerkartikelen) en dan vergeten we zeker 
ook de gidsfunctie van Edeka in tv-reclames niet; 
die baardige meneer in dat bad, of die oude opa 
die met kerst zijn eigen overlijdensbericht naar 
familieleden stuurt, zodat hij een kerstdiner kan 
houden met iedereen erbij. Prachtige commer-
cials, van het niveau Sainsbury met de kerst (zoek 
‘m nog maar ’s op op Youtube). Maar: geduld – in 
FoodPersonality september en oktober komen we 
met nog een paar bijzondere Edeka’s. ■

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