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Erik Hemmes van Erik Hemmes\Retail Advies 
reist geregeld naar het buitenland om bijzondere 
formules te bezoeken en daar fotoverslagen van te 

doen in FoodPersonality. In de vorige FoodPerso-
nality sloten we een reeks fomules en bijzondere 
levensmiddelenzaken uit de Deense hoofdstad 

Kopenhagen af. Deze maand: een bijzondere Spar 
in Oostenrijk, namelijk Interspar ‘am Schottentor’ 
in Wenen.

FOOD RETAIL IN OOSTENRIJK

Interspar ‘am Schottentor’

In de reeks food retail 

in het buitenland, met 

beelden en uitleg van 

Erik Hemmes, deze 

maand een bijzondere 

Spar in het Oostenrijkse 

Wenen. 

Door: Gé Lommen   Foto’s: Erik Hemmes

Dit statige pand in Wenen heet ‘das Haus am 

Schottentor’. Het was jarenlang de ‘kassazaal’ van 

‘Bank Austria’. Afgelopen mei opende Spar Öster-

reich er een Interspar. 

De winkelwagens staan binnen, voorbij de trap. De 

klant die met de auto komt, kan in de omringende 

parkeergarages terecht en mag twee uur gratis 

parkeren, en dat nota bene vlak bij het centrum 

van een grote stad als Wenen. Helemaal met je 

winkelwagen naar een garage, dan inladen en 

dan de winkelwagen terugbrengen, dat is natuurlijk niet handig. Wie veel in wil slaan, moet ook flink 

wat tassen meenemen. Maar: deze Interspar is veeleer een winkel waar de klanten vaak naartoe gaan, 

voor kleine volumes. Dus vooral voor de directe omgeving: voor bewoners uit de buurt en voor mensen 

in die de directe omgeving werken. En dat allemaal in een welvarend stadsdeel, net ten noorden van het 

centrum. En ook voor de vele toeristen. Want de agglomeratie Wenen mag 2,8 miljoen inwoners tellen, 

jaarlijks ontvangt deze stad ook nog eens zo’n 7,5 miljoen toeristen.

Het pand heeft een monumentenstatus, dus 

Spar Österreich wist zogezegd waar het aan 

begon. En die plicht maakt deze Interspar 

adembenemend mooi, door die centrale hal 

van dit voormalige bankgebouw: een hoge 

zaal met zuilen, een prachtige lichtinval 

aan de ruimten aan de zijkanten. Ramen en 

ornamenten zoals uit vroeger tijden. En overal 

hoogwaardig materiaal, marmer, hout, me-

taal... Hemmes: “De mooie, hoge ruimte en het 

doorzicht door de lage stellingen maken deze 

Interspar tot een belevenis.”
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Mocht er iemand uit de supermarktsector bin-
nenkort een paar daagjes Wenen hebben geboekt: 
sla deze Interspar niet over. Of je het allemaal 
betaalbaar vindt, daar durven we niks over te 
zeggen. Maar dit moet vast een van de mooiste 
supermarkten van Oostenrijk zijn. En zegt je 
partner of reisgenoot nou: ‘ja, jij ook altijd met 

je winkels bekijken’, dat kan, maar toch: gewoon 
doorzetten. En neem hem of haar mee. Eenmaal 
binnen zal hij/zij het begrijpen.

Eerst maar eens even wat marktfeiten en -cijfers 
over de Oostenrijkse supermarktsector.
Oostenrijk telt ruim 8,8 miljoen inwoners. De 

omzet van de Oostenrijkse supermarktsector 
bedraagt ongeveer € 24 miljard en dat is gezien 
het aantal inwoners een hoog bedrag, als je dat 
met Nederland vergelijkt: maar dat is te verklaren 
door het feit dat het prijsniveau in Oostenrijk 
aanzienlijk hoger is dan in Nederland. Die € 24 
miljard is overigens een bedrag uit 2020. Spar 

Het pand heeft een monumentenstatus, dus 

Spar Österreich wist zogezegd waar het aan 

begon. En die plicht maakt deze Interspar 

adembenemend mooi, door die centrale hal 

van dit voormalige bankgebouw: een hoge 

zaal met zuilen, een prachtige lichtinval 

aan de ruimten aan de zijkanten. Ramen en 

ornamenten zoals uit vroeger tijden. En overal 

hoogwaardig materiaal, marmer, hout, me-

taal... Hemmes: “De mooie, hoge ruimte en het 

doorzicht door de lage stellingen maken deze 

Interspar tot een belevenis.”

Deze Interspar laat her en der wel wat acties en prijsprikkels zien, maar vooral 

de kwaliteit en het aanbod moeten hier voor de verleiding zorgen. In overeen-

stemming met het monumentale pand en interieur koos Spar Österreich voor 

een passende presentatie. We zien dat bijvoorbeeld bij de agf, met artikelen 

in mandjes en kor�es en op tonnetjes. Hemmes: “En dit is de agf-presentatie 

rond half zes ‘s middags. Kennelijk houdt het personeel dit goed bij.”

De ‘Backstube’ is de afdeling waar brood wordt verkocht, maar ook 

belegde broodjes, sandwiches etc. Voor de Weners die hier in de omgeving 

werken en voor de toeristen die Wenen voor enkele dagen bezoeken. 

Hemmes: “De lampen, de wanden, de stellingen: ik zag overal stijlvol 

materiaal en interieur.”

Ook deze sappenbar in bediening illustreert dat 

deze Interspar als paradepaardje van de formule 

bedoeld is. Deze dame perst het fruit, maar we 

zien ook wortels en andere groente binnen haar 

handbereik. Hemmes: “Deze sappenbar is van 

Rauch, een A-merk in Oostenrijk. Zoiets als een 

Riedel-sappenbar.”

Dit is de plek waar klanten koffie voor onderweg mee kunnen nemen. Maar we zien ook: ‘eintopf’, stoof-

potgerechten uit de Duitse en Oostenrijkse keukens. Maar Spar biedt hier niet alleen de meest gang-

bare varianten. Het moet enerzijds modern zijn, bijvoorbeeld een ‘linzen-eintopf’ (een van de eiwitrijke 

peulvruchten die de vleesconsumptie moet vervangen, zogezegd), maar anderzijds biedt Interspar ook 

het erfgoed van de vroegere ‘dubbelmonarchie’ Oostenrijk-Hongarije. Want deze Interspar heeft ook de 

variant ‘Debreziner Erdapfelgulsch’. Dat is een goulashgerecht uit Debrecen, de meest oostelijke grote 

stad van Hongarije.
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Österreich is marktleider in de branche van dat 
land. Het behaalde in 2021 een consumentenom-
zet van € 8,63 miljard en hee� een marktaandeel 
van 36%. De nummer twee in de Oostenrijkse 
branche is het Duitse Rewe, met een marktaan-

deel van bijna 34% (met formules als Billa en 
Penny). 
De omzet van Spar Österreich is veel groter dan 
dat bedrag van € 8,63 miljard: € 17 miljard. Maar 
dat is allemaal omzet: 

* uit andere landen waar Spar Oostenrijk actief is 
(Italië, Slowenië, Hongarije en Kroatië), 
* van non-fooddetailhandel (zoals �ets-/wielren-
winkelketen Hervis),
* vastgoedverhuur (Spar is actief als vastgoedon-
derneming, met winkelcentra),
* en een belang van 32% in de oorspronkelijk 
Duitse drogisterijketen DM (die formule schrij� 
die naam als ‘dm’) en een belang van 27% in de 
Oostenrijkse tak van zb-groothandelsformule 
Metro. 
Die € 8,63 miljard behaalt Spar Oostenrijk met 

De leverancier van Interspar heet ‘Tann’. 

Tann is Duits voor den. Een den levert 

aan een spar? Tann is een onderdeel van 

Spar in Oostenrijk. Tann is voor Duitsers 

en Oostenrijkers: kerstbomen, wandelen 

in naaldwouden, houtwerk (vakwerkhui-

zen) en vele dorpen en gebieden hebben 

een naam met ‘Tann’ erin. Vergelijk het 

met ‘dijk’, ‘veen’ of ‘sloot’ bij ons.

Tann presenteert hier dry-aged beef en dry-aged pork, vlees van het 

beroemde Japanse wagyurund, maar ook vlees van het ‘Mühlen-

hof’-varken. Dat is een variant van het varkensras duroc uit de 

streek Stiermarken, in het zuiden van Oostenrijk. 

En we zien behoorlijk wat vleeswaren die wij volstrekt niet kennen. 

Bijvoorbeeld ham met asperge en ei in gelei eromheen, een kruising 

tussen zult en worst, maar dan wel in de vorm van een worst. 

Hemmes: “Alles wordt gesneden als de klant erom vraagt, het oogt 

verser dan voorgesneden en voorverpakt in onze supermarkten.”

Een presentatie van zelfgemaakte 

pasta. Dat klinkt voor ons Italiaans, 

maar in Zuid-Duitsland, Zwitserland 

en Oostenrijk behoren gekookte 

deegwaren tot het dagelijks eten, 

denk aan ‘spätzle’, ‘nudeln’, ‘knödel’ 

etc. Hemmes: “In de winkel zelf ge-

maakt, deegwaren gepresenteerd op 

papier, met het meel er nog overheen 

bestrooid; oogt zeer ambachtelijk.”

In landen als Oostenrijk en Zwitserland zijn regionale artikelen veel belangrijker dan in 

Nederland (laten we zeggen dat wij met een inhaalslag bezig zijn). Dus over dit presen-

tatiemeubel met producten uit Wenen en omgeving hoeven we ons niet te verbazen. 

Van de 20.000 artikelen van deze Interspar zijn er duizend alleen hier verkrijgbaar, en in 

geen enkele andere supermarkt van Spar Österreich. Hemmes: “Niet verbaasd? Ik was wél 

verbaasd; over de presentatie, rieten manden, gevuld met houtwol, zodat de producten er 

‘beschermd’ bij liggen. En ook veel variatie.”

Ook de boodschappentas van deze Interspar 

illustreert kwaliteit. Een papieren tas, niet te groot; 

het doet denken aan een sjieke kledingzaak. De 

boodschap: ‘genieten in hartje Wenen’. Met dat 

statige gebouw als iconisch beeld op de tas. 
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meer dan 1.500 vestigingen. Vooral Spar, maar 
daarnaast zijn er ook de grotere varianten Euro-
spar en Interspar. En daarnaast zijn er nog een 
paar winkels van de formule Maximarkt. 
* Maximarkt is de grootste variant, 
* dan Interspar, 
* dan Eurospar 
* en dan Spar. 

De omzet en het marktaandeel van Spar Öster-
reich stegen wel, maar de oorzaak is wellicht 
extern: in de coronaperiode kozen consumenten 
vooral voor fullserviceformules. Lidl en Hofer, 
de Oostenrijkse formule van Aldi Süd, zagen hun 
marktaandeel dalen. Allemaal bekend: consu-
menten in situaties van lockdowns en besmet-
tingsrisico’s kozen meer voor supermarkten met 

een zo groot mogelijk assortiment en zoveel 
mogelijk ruimte. Dit jaar is dat heel anders: 
Oekraïne, energiecrisis, prijsstijgingen, in�atie, 
ook bekend… en dus kunnen Lidl en Hofer best 
wel weer aan marktaandeel winnen. 

Spar is in Oostenrijk bijlange na geen onderne-
mersformule. Van de ongeveer 1.500 winkels zijn 
er bijna 700 van aangesloten ondernemers, de 
andere 800 zijn �lialen.
Spar Oostenrijk is vooral een familiebedrijf. De 
directieleden Fritz Poppmeier, Hans Reisch, Paul 
Klotz, Marcus Wild, Markus Kaser, Johannes 
Holzleitner, Johann Felser en Oliver Seda zijn 
bijna allemaal nazaten of aangetrouwde fami-
lieleden van drie Spar-ondernemers decennia 
geleden. Hans Reisch was de eerste, hij begon in 

1954 met Spar in Oostenrijk. In 1970 besloten 
hij en zijn collega-Spar-ondernemers Poppmeier 
en Drexel hun bedrijven samen te voegen en zo 
ontstond een groter Spar-bedrijf met dus die drie 
ondernemersgezinnen als aandeelhouder. De 
huidige leiding bestaat dus uit zonen, dochters, 
schoonzonen en -dochters, neven en nichten etc. 
van die drie families. (Nou ja, die directeuren zijn 
wel allemaal nog man, dat wel.) Spar Oostenrijk 
is voor 93% in handen van die drie families, de 
resterende 7% is in handen van de aangesloten 
Spar-ondernemers, die veelal een Spar of een 
Eurospar exploiteren of soms een Spar Express, 
de variant voor pompshops (hetzelfde als in Ne-
derland), maar daar zijn er nog niet zo veel van in 
Oostenrijk.
Lees verder op blz. 61.

In onze ‘internetzoektocht’ naar informatie 

over deze Interspar stuitten we op het Duitse 

vakblad Lebensmittelzeitung: dat meldt 

dat deze Interspar 15% van z’n omzet uit 

de verkoop van wijn haalt. “Weinwelt’ heet 

de afdeling, het wemelt er van de betere 

wijnen, en bovendien: deze Interspar spreekt 

ook over ‘de champagne van de maand’; 

dat zegt wel iets over het klantenprofiel.

Ook valt op hoezeer deze Spar wijnen benadrukt van de eigen wijnregio’s, zoals Burgenland, 

het uiterste oosten van Oostenrijk. Oostenrijk is binnen de Europese landen steeds meer een 

gevestigd wijnland. We mogen aannemen dat Fransen graag Franse wijn drinken, Duitsers 

Duitse en Oostenrijkers wijn uit Burgenland, Stiermarken en de andere regio’s. Wat blijkt? Van 

de ruim achthonderd wijnen hier zijn er tweehonderd die Spar enkel en alleen in deze Interspar 

in het assortiment heeft.

De Zwitserse chocoladecultuur is bekend, 

maar Oostenrijkers doen daar nauwelijks 

voor onder. Merkpresentaties van Lindt, 

‘Mozartkugeln’ en zo maar door.

De weekfolders van Spar ogen net zo prijsge-

richt als de folders van AH, Jumbo, Plus, Lidl, 

Aldi etc. Hemmes: “Maar hier liggen die in 

een presentatie van goud en marmer, en ook 

allemaal keurig recht.”
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Meer 
variatie 
in het 
zuivelschap

allerlei voorschri�en en eisen. Bovendien wilde 
Spar Österreich hier een paradepaard van maken.
Eigenlijk is het gek dat deze Spar Interspar heet. 
Het blijkt dat Spar Oostenrijk de naam Inter-
spar gebruikt voor vvo’s van 2.500 tot 4.000 m2. 
Maar, aldus het bedrijf, deze Spar omvat 20.000 
artikelen en in dat opzicht komt het in de buurt 
van een Interspar. 
Deze Interspar omvat 1.770 m2 vvo, 160 perso-
neelsleden, het grootste vegetarische en vega-
nistische assortiment van Spar Oostenrijk, 250 
artikelen van 94 verschillende leveranciers uit 
Wenen en omstreken, 1.000 artikelen die Spar 
Oostenrijk in geen enkele andere Spar-winkel of 
-hypermarkt aanbiedt. 
De nadruk: kwaliteit en nog eens kwaliteit. Maal-
tijden en foodservice etc. voor de vele werkende 
mensen in de directe omgeving bijvoorbeeld, die 
rond lunchtijd hier iets te eten en te drinken ko-
pen. Het omvat een assortiment van 850 wijnen, 

En nou naar Interspar am Schottentor in Wenen. 
Op de foto’s van Erik Hemmes zien we meren-
deels luchtig geklede klanten, Hemmes was er in 
de nazomer.
Wat is Schottentor? Vrij vertaald: de Schotten-
poort. ‘Schotten’, in de zin van ‘mensen uit Schot-
land’. Eeuwen geleden stond er nabij een van de 
stadspoorten van Wenen een klooster met vooral 
monniken uit Schotland. Je moet er maar op 
komen. Dat klooster is allang weg, ‘Kaiser Franz 
Joseph’ liet in 1857 de stadsmuren weghalen, 
en Schottentor is tegenwoordig een belangrijk 
metrostation. Bij dat metrostation staat een statig 
gebouw, ‘das Haus am Schottentor’. Sinds 1912 
was dit ‘de kassazaal’ van een grote vestiging van 
het Oostenrijkse ‘Bank Austria’. Acht jaar geleden 
wilde de bank van dit pand af.
En sinds mei is het een Interspar. Spar Oostenrijk 
schijnt ruim € 10 miljoen geïnvesteerd te hebben 
in de verbouwing. Een monumentaal pand, met 

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. ■

Deze kleine kluisjes met spiegelend glas 

zijn nog van die bank, die hier sinds 

1912 zat. Hemmes: “Die kluisjes met 

spiegelend glas zijn een eerbetoon aan 

vroeger, de andere kluisjes zijn wél voor 

klanten bedoeld.”

veelal voor de welvarende Wener. En deze Spar-
variant doet ook veel aan bezorging van veelal de 
betere wijnen uit het assortiment. 
Verder hee� deze Interspar een verdieping hoger 
nog een à la carte-restaurant. En met dat restau-
rant doet deze Interspar aan bezorging: maaltij-
den, catering en ‘partyservice’. Me dunkt. ■

Deze Interspar omvat twaalf kassa’s, waarvan er vier snelkassa zijn. Kennelijk is zelfscan nog niet iets voor hier. Het 

decor: wéér dat statige voormalige bankgebouw. En we zien op de foto rechtsonder een kassier – dat beroep klinkt al 

bijna als bankbediende – en hij draagt: een vest en een vlinderdas. Het tegenovergestelde van casual. Stijl en klasse 

zijn hier het uitgangspunt. En trouwens, we zien op deze foto’s klanten met een reiskoffer, vast welvarend (al kunnen 

we natuurlijk niet in hun portemonnee kijken...) Maar klanten als deze passen precies in het ideaal van Spar  Österreich 

voor deze winkel, in dit marktgebied.
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