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Food retail in duitsland:

Bio Company

een reeks foodformules 

uit duitsland, met 

beelden van erik 

Hemmes: deze maand 

Bio Company.

door: Gé Lommen  Foto’s: Erik Hemmes

Vorige maand zijn we een nieuwe reeks gestart in 
buitenlandse formules met beelden en commen-
taar van Erik Hemmes, van Erik Hemmes\Trade 
Marketing Services. Hemmes was een tijd terug 
in Duitsland, onder andere in Berlijn en bezocht 
daar filialen van Bio Company.
Bio Company is een bio-supermarktformule. Op-
bouw, indeling, assortimentspresentatie, mate van 
zelfbediening versus bediening en de kassa’s aan 
het eind; of Bio company nu wel of niet super-
markt genoemd wil worden, het is er wél een.
Bio Company is gestart door Georg Kaiser en 
Hubert Bopp-Kempf, dit tweetal is in 1999 met 

deze keten gestart, al was het aanvankelijk niet 
een keten, maar gewoon één winkel, zoals dat zo 
vaak het geval is en is geweest met ketens.
Georg Kaiser is in feite het gezicht van deze 
keten. Komen we nog op terug.
Volgens internetbronnen behaalt Bio Company 
een jaaromzet van € 114 miljoen. De keten omvat 
momenteel 42 filialen, 32 in Berlijn, vier in Pots-
dam, twee in Hamburg, twee in Dresden en de 
laatste twee elders in de deelstaat Brandenburg. 
Bio Company heeft gemiddeld een vvo van 
600 m2 en het heeft een paar kleinere filialen, van 
ongeveer 350 m2 vvo, die het ‘Bio Company City’ 

noemt; gewoon zoals supermarktketens dat ook 
doen met kleine varianten voor grote steden. Een 
Bio Company-filiaal heeft doorgaans ongeveer 
8.000 sku’s. De kleinere hebben nog altijd zo’n 
5.500 sku’s. Dat moet naar onze indruk proppen 
zijn, maar navraag bij Hemmes zelf leert dat dat 
wel meevalt. Hemmes: “Dat is volgens mijn bere-
kening gemiddeld 33 artikelen per verticale stel-
lingmeter, net zoveel als bijvoorbeeld bij Albert 
Heijn, alleen zijn bij AH de stellingen iets hoger.”

Is Bio Company groot? Als je bedenkt dat de 
levensmiddelenmarkt in Duitsland pakweg € 160 

De puien van Bio Company ogen eerder verouderd dan hedendaags. Dat komt vooral doordat de winkels 
op de begane grond zijn van hoogbouw, met woningen erboven. In de Nederlandse supermarktsector 
komt dan al snel het visioen van de ‘winkelstrip’ naar boven, winkels in wijken die achterstandswijk zijn 
geworden. Maar we zitten hier wel in Berlijn, probeer daar in zo’n stad maar eens van af te komen. 
Hemmes: “Bovendien heeft Bio Company er een gezelligheidsdraai aan gegeven, door die zitjes en door 
de strook met ‘kinderkopjes’.”

En dit verwacht je niet meteen bij een bioformule: 
een bord met reclame voor soep van de dag.  
Erwtensoep met room en gerookte zalm. Gluten-
vrij. Hemmes: “Die soep van de dag haal je dan bij 
de horeca- en ‘take away’-afdeling van dit filiaal. 
Gekoppeld aan de broodafdeling.”
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tot 180 miljard omvat, dan is de Bio Company-
omzet slechts een druppel. Maar kijk je naar het 
biologische onderdeel van de Duitse levensmid-
delenmarkt, dan is het weer wel groot. Want dan 
is Denn’s (de keten van biologische groothan-
del Dennree) nummer één, met ongeveer 140 
vestigingen in Duitsland. Alnatura is de nummer 
twee, met ongeveer tachtig vestigingen – Alna-
tura is eigenlijk een producent, die ook winkels 
heeft. En ja, op de derde plaats komt Bio Com-
pany, met z’n ruim veertig winkels. 
Maar dan nog, een formule als Tegut in voor-
namelijk deelstaat Hessen, enkele jaren geleden 

overgenomen door het Zwitserse Migros, behoort 
niet officieel tot de biologische supermarkten, 
maar verkoopt met z’n honderden filialen veel 
meer biologische artikelen. En het is maar de 
vraag of Edeka en Rewe niet veel meer omzet 
maken met biologische artikelen. Beide hebben 
inmiddels aardig wat bio-aanbod opgebouwd. 
Datzelfde geldt ook voor Aldi (vooral Aldi Süd) 
en Lidl. Hun bio-aanbod is veel beperkter dan die 
van het volledig biologische aanbod van Denn’s 
of Bio Company, maar met hun grote marktaan-
delen zullen ze best in staat zijn groter te zijn in 
de biologische markt dan de biosupermarktfor-

De agf-afdeling van Bio Company is bij de ene winkel wat verzorgder dan de ander. Dit zijn beelden uit twee verschillende filialen. De een: netjes, ruim opgezet. 
De ander: rommeliger, ‘meer marktgevoel’, zeggen wij dan eufemistisch. Komt ook door die bananendozen.
Die jalouzie-achtige decoratie is kenmerkend voor Bio Company. Die wordt overal gebruikt waar beelden van ‘unsere Partner’ hangen, de leveranciers van Bio 
Company (zie boven).

‘Unsere Partner’, de leveranciers dus, dat komt overal in de winkels terug. Of het nu om chocoladeleverancier Rapunzel gaat (kennelijk genoemd naar het 
sprookje Raponsje) of om zuivelleverancier Söbbeke of om agf-leverancier Zielke, dat maakt niet uit.

mules.

Bio Company noemt zichzelf ‘zeer bio’; dat is 
altijd een punt om naar te kijken, omdat bijna 
geen één biologische winkelketen een 100% 
biologisch aanbod heeft, er is altijd wel ergens 
een niet biologisch artikel te vinden dat toch 
ook mee moest, het assortiment in. Een discus-
sie waar we trouwens graag even buiten blijven: 
in welke mate een artikel biologisch genoeg is 
om biologisch genoemd te worden. Vaak wordt 
vanuit ‘strenge biologische hoek’ geopperd dat 
biologische artikelen van supermarkten helemaal 
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niet zo biologisch zijn.
Bio Company zegt in elk geval daar ver in te zijn, 
het is ook lid van allerlei verbanden en dwarsver-
banden in de biologische sector met het gebrui-
kelijke keurmerkengedoe, denk aan Demeter 
(biologisch-dynamisch) en dat soort. Directeur-
eigenaar Kaiser is ook voorzitter van een biolo-
gisch genootschap van de deelstaat Brandenburg 
(waar Berlijn overigens geen onderdeel van is, 
want die stad is zelf een deelstaat op zich, terwijl 
het wel door Brandenburg omringd is).
Bio Company is geen formule die flink met kor-
ting en value for money strooit om de consument 

te verleiden. Nee, het zoekt het tegendeel: zo is op 
de site te zien dat Bio Company aan een langdu-
rige campagne meedoet om bomen opnieuw te 
planten die het Duitse landschap aan het kwijt 
raken is. Bio Company zegt zich in te spannen 
voor biodiversiteit van gewassen en veeteelt. 
Het heeft ook flink meegedaan met de Duitse 
overheidscampagne om voorzichtig te zijn met 
voedselverspilling. Verder doet de keten zijn best 
om zoveel mogelijk artikelen uit de directe regio 
te betrekken.
Zeker zo markant is Georg Kaiser. Hij is een be-
kende ondernemer, ook al doordat hij er flink op 

los blogt over vooral maatschappelijke kwesties 
in relatie tot de voedselvoorziening, zoals fair 
trade, ecologische voetafdruk, voedselverspilling, 
voedselprijzen etc. Zijn maandelijkse colums 
liggen in de vorm van flyers in de winkels klaar 
voor klanten. Het doet een beetje denken aan de 
Whole Foods-voorman John Mackey, die ook de 
publiciteit zoekt met zijn kijk op zaken. Alleen 
kwam die negatief in het nieuws door jaren gele-
den op een discussieplatform onder een andere 
naam een mening te verkondigen dan die Whole 
Foods welgevallig was.
Bio Company heeft wel eens kritiek ondervon-

Die plankjesdecoratie wordt ook op kopstellingen gebruikt. En we zien ook een glooiende band aan het 
plafond, we komen associërend uit op: ‘maakt het geheel organisch’.

Hiermee onderscheidt Bio Company zich, in 
elk geval van Nederlandse supermarkten. Bio 
Company doet mee aan een project om meer 
biodiversiteit in de Duitse bossen te krijgen. Het 
betaalt de aanplant van een typisch Duitse eik, de 
Traubeneiche, en vraagt aan de klant daarvoor 1 
euro bijdrage om daarmee 1 m2 bos natuurlijker 
en ‘biodiverser’ te maken.

De agf-afdeling hadden we al gezien, dit zijn 
de brood-, de vleeswaren- en de kaasafdeling. 
Hemmes: “Die zien er zeer verschillend uit. Bij 
vleeswaren een achterwand van krijtbord, maar 
dan in rood. Bij kaas zwart. En veel glas, zodat het 
product er goed uitkomt.”

Hé, een formule met een straatbord, met daarop 
reclame voor eten. Dat doet denken aan de bak-
ker, slager en groenteman. 
Wat is hier gek aan? Hier gaat het om… dat is 
niet te zien. O ja, het is te zien dat we hier op een 
quiche uit de Allgäu worden geattendeerd, met 
jodelgroet erbij. Maar biedt Bio Company die har-
tige taart zelf aan of moeten we de kaas, de uien, 
de groene kool en het spek kopen?
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den, zo kwam het drie jaar geleden negatief in 
de publiciteit omdat het zijn ruim duizend me-
dewerkers erg slecht zou betalen. Bio Company 
zei dat toen meteen aan te pakken en de lonen 
omhoog te trekken. Het maakte daarbij zijn 
loongebouw zelfs openbaar.
Bio Company heeft een soort formulebijbel, of 
zeg maar, een soort zeven zekerheden, alleen, 
het zijn geen garanties en het zijn er twaalf: 
natuurlijk en authentiek eten, zoveel mogelijk 
eten uit de regio, traceerbaarheid van artikelen, 
duurzaam opereren, zoveel mogelijk energiezui-
nig opereren, ‘Sortimentsvielfalt’ (veel aanbod), 

prettige winkelbeleving, deskundig advies, versaf-
delingen met bediening, een eerlijke behandeling 
en betaling van leveranciers, ‘people-planet-pro-
fit’ (eigenlijk is dit elfde punt een soort herhaling 
van eerdere criteria van deze twaalf) en onafhan-
kelijkheid. Met dat laatste bedoelt Bio Company: 
geen investeerders of private equity in de tent. ■

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

Bio Company geneert zich niet voor displays, kan 
er nog wel bij, op die 600 m2 vvo of minder. Maar 
toch, dit ziet er bijzonder uit: ‘Borstelhuis 
Redecker’, een ‘borstelhuis’ van 75 jaar oud: 
borstels, kammen, stoffer-en-blikken, plumeaus 
etc. en allemaal ‘ambachtelijk’ en gemaakt van 
natuurlijke materialen. Misschien aan de dure 
kant, maar in elk geval geen plastic rommel.

Kan niet missen, bij een bioformule: gescheiden afval inzamelen. Maar het valt op, dat is toch wel zeer 
bescheiden, vergeleken met wat sommige Nederlandse supermarkten aan afvalunits en afvalstraten in 
huis hebben. Misschien omdat de winkel zo klein is?

Bij ons is zo’n fietsenstalling bij een winkelvoor-
ziening niet vreemd. Maar in Duitsland zie je dat 
nauwelijks. Maar: in Berlijn weer wat meer, omdat 
in grote steden meer gefietst wordt. Maar Bio 
Company moet de fietser er wel even op attende-
ren dat-ie de fiets ook weer weg moet halen. Want 
de stalling gaat kennelijk ’s avonds de winkel in. 
Hemmes: “Er is bovendien maar plaats voor vier 
fietsen. Dat kan wel eens krap zijn op de zaterdag.”

“Die kassa’s vielen me op”, aldus Hemmes. “Het zijn er drie, ze staan naast elkaar en achter elkaar. Best 
ruimte-efficiënt. Het kost zo niet te veel schapruimte bij de ramen.”
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