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De vierde formule in de reeks Canadese super-
marktketens is Fresh Street Market. Een formule 
die keuzes maakt waar we eigenlijk aardig wat 
vragen bij blijven hebben. Maar dat merkt u wel 
in de fotobijschriften en verderop in dit artikel.

Erik Hemmes, van Erik Hemmes\Retail Advies, 
reisde afgelopen jaar naar het Canadese Vancou-
ver en het Amerikaanse Seattle. 
En zodoende hadden we in deze reeks tot nu 
toe: Amazon Go (in Seattle) in FoodPersonality 

december-januari, Loblaws City Market (in Van-
couver) in FoodPersonality februari en T&T (ook 
in Vancouver) in FoodPersonality maart.
Ook deze Fresh Street Market is in Vancouver 
gevestigd. En hij omvat zo’n 2.500 m2 vvo.
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In het artikel leggen we uit 
dat ‘Fresh Street Market’ 
geen markthal of foodhal is, 
ofschoon de formulenaam 
wel met die associaties 
speelt. Ga je naar een Fresh 
Street Market, dan ga je 
naar zo’n gebouw zoals je er zovele hebt in de VS, Canada en ook Engeland, een uitwaaierend gebouw met 
recht boven de ingang torentjesachtige dakornamenten. En een flinke parkeerplaats. Niks foodhal.
Van de andere kant: H.Y. Louie doet wel z’n best om er iets van te maken bij de ingang. Bijvoorbeeld met die 
groene wand, vol planten. “Geen nepplanten, voor zover ik weet”, aldus Hemmes. En dan staat er meteen 
zo’n tent, met pompoenen. Van: Lepp Farms, uit Abbotsford. Lepp Farms is voor inwoners van de ag-
glomeratie Vancouver een bekende boerderij. Zoals De Lindenhoff uit Baambrugge bekend kan zijn voor 
Amsterdammers. Lepp Farms is net als De Lindenhoff een ‘gemengd bedrijf’, landbouw en veeteelt tegelijk 
en binnen die twee nog allerlei soorten agf en allerlei soorten beesten.
En wat zien we tussen die pompoenen? Een witte variant. Dat schijnt in opkomst te zijn in Amerika, de 
‘albino pumpkin’. Met verzinselnamen als ‘snowball’, ‘lumina’, ‘baby boo’ en ‘cotton candy’. En of dat dan 
erkende rassen worden, of dat het gewoon poginkjes tot merknamen zijn, dat zal de toekomst uitwijzen.

Buiten bij de voorpui kluisjes om gekoelde arti-
kelen af te halen, voor internetbestellers. En met 
reclame van Fresh Street Market als e-commerce-
partij, ‘more life, less shop’. Dat beeld met die twee 
tennisrackets is wel een vondst, toch?

Bij de aardappelen ‘potatoes’ oprekken tot ‘po-ta-toes’, om zodoende het ruime aanbod aardappelen 
met een visueel grapje te benadrukken. Fresh Street Market is van dat soort borden vergeven. Het is 
eigenlijk allemaal afgekeken van Trader Joe. Daarmee plaatst Fresh Street Market zich in de traditie van 
veel formules uit de VS, die ook Trader Joe daarin zijn gevolgd. Wellicht is Fresh Street Market de eerste 
Canadees die die visuele stijl naar dit land haalt.
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Fresh Street Market? Vijf filialen: twee in Van-
couver, twee in het naburige Surrey en een in 
Whistler, zo’n 120 km van Vancouver vandaan. 
Even een zijsprongetje. Whistler? Nee, begrijpe-
lijk als die naam u niks zegt, een plaatsje met zo’n 
10.000 inwoners. Maar waarom begin je daar dan 
een Fresh Street Market, als deze bijvoorbeeld 
al zo’n 2.500 m2 vvo is? Omdat Whistler in de 
winter uitdijt tot zo’n 40.000 inwoners om in 
de toeristensector te werken. Het is de centrale 
plaats in een van de grootste wintersportgebieden 
van Noord-Amerika. En los nog van die 40.000 
seizoenswerkers krijgt Whistler jaarlijks zo’n twee 
miljoen wintersporttoeristen te verstouwen.

Maar goed, we zeiden: ‘filiaal’. En dat verrast al, 
omdat je bij een naam als ‘Fresh Street Market’ – 
‘vers, straat, markt’ – eerder aan een soort markt 
denkt. Aan markten zoals de Albert Cuypmarkt, 
of anders aan overdekte markten in Zuid-Europe-
se steden, of aan foodhallen. 
De associatie komt ook tot stand doordat de 
verschillende versafdelingen een eigen naam heb-
ben: je denkt dan; hé, dus een andere leverancier. 
Maar toch: hoe ‘marktachtig’ Fresh Street Market 
bij een eerste aanblik ook overkomt en hoe 
‘marktachtig’ het dan allemaal mag klinken, het is 
gewoon: een keten. Van H.Y. Louie Group.

De oprichter van H.Y. Louie is Hok Yat Louie, 
die begin vorige eeuw van China naar Canada 
immigreerde en daar een winkel en naderhand 
een groothandel begon. Hok Yat Louie begon na 
de Tweede Wereldoorlog ook met meer winkels, 

door de rechten van de naam IGA voor de pro-
vincie British Columbia te kopen, de zuidweste-
lijke provincie van Canada, waar Vancouver deel 
van uitmaakt.
IGA, afkorting van Independent Grocers Al-
liance, is een formulenaam die net als Spar in 
verschillende delen van de wereld wordt gebruikt, 
maar dan wel een stuk minder dan Spar. Er zijn 
IGA-winkels in de VS, in Australië, op de Filipij-
nen en in Canada. 
Toen H.Y. Louie IGA gebruikte, gebruikte ook 
concurrent Sobeys dat als formulenaam; H.Y. 
Louie voor de provincie British Columbia en 
Sobeys voor de rest van Canada. De situatie is 

goed te vergelijken met Spar in ons land, dat 
zowel door Unigro (en later een tijd nog door 
Laurus) als door Schuitema werd gebruikt, voor-
dat het allemaal onder de huidige Spar-holding 
van vandaag de dag kwam.

De zoon van Hok Yat, Tong Louie, deed later iets 
heel anders: hij kocht in 1976 London Drugs. 
Dat was in de jaren zeventig een ploeterend dro-
gisterijketentje, maar vandaag de dag is het onder 
H.Y. Louie Group een soort Kruidvat van het 
westelijke deel van Canada. Kennelijk vond Tong 
Louie drogisterijen een aantrekkelijker activiteit 
dan supermarkten en/of levensmiddelenzaken. 

Bij de agf doet Fresh Street Market dat niet, bij andere versafdelingen, zoals 
brood, vis en kaas, wel: de afdeling een eigen naam geven, en die doet dan 
denken aan ‘een andere leverancier’. Zo suggereert Fresh Street Market dat de 
leveranciers hier een ‘winkel-in-de-winkel’ hebben. Maar het is nu eens wel en 
dan weer niet waar. De visafdeling heet Howe Sound Seafood en dat is inder-
daad een kleinschalig vissersijbedrijf van een echtpaar met twee boten. Maar 
’13 Bakers’? Onvindbaar op internet. Tenzij: als broodafdeling van Fresh Street 
Market. En zo is het ook met ‘C’est Cheese’, de kaasafdeling van de formule, en 
met deli- en vleeswarenafdeling: ‘16th Street Deli’.

En dan zie je weer iets heel aannemelijks: maïs in de aanbieding, op die ton. Ja, geheid dat in het zuid-
westen van Canada ergens een akkerbouwer een flink groot veld vol maïs heeft staan. En die maïs is dan 
ook weer van die boerderij Lepp Farm, naast Opinder Bhatti Farms of Neufeld Farm.
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dan proeft u het korreltje zout waarmee we dat zo 
nu en dan moeten nemen.

Wat is de omzet van deze keten? Niet bekend. Het 
is ook maar een keten van vijf filialen, dus dat 
loopt niet in de miljarden. Maar ook de omzet 
van H.Y. Louie is niet bekend, het bedrijf publi-
ceert niet zo heel veel. Ergens in 2013 hebben 
marktvorsers in Canada een schatting gedaan. 
Hun indruk was dat H.Y. Louie een jaaromzet 
van ongeveer € 3 miljard zou omvatten, met 
een paar IGA-winkels en vooral London Drugs. 
Sindsdien is H.Y. Louie de formule IGA aan het 
verkopen en aan het reorganiseren. Verkopen 
bijvoorbeeld aan Overwaitea, de supermarkttak 
van het veel grotere detailhandelsconglomeraat 
Jim Pattison Group. En H.Y. Louie laat soms ook 
de groothandelsfunctie lopen, door Overwaitea 
de leverancier te laten worden van andere IGA-
winkels. Verder is in 2018 Georgia Main Food 
Group opgericht, dat dan de holding is van zowel 
IGA als Fresh Street Market, en dus los van de 
holding van London Drugs. 
Makkelijk gaat het allemaal niet bij de foodtak 

van H.Y. Louie. Kijken we naar de Canadese 
media op internet over H.Y. Louie en IGA, dan 
zien we vooral de laatste jaren herhaaldelijk mel-
dingen van sluitingen en verkopen van winkels. 
Misschien is de komst van Fresh Street Market 
juist een poging om het tij te keren. 

Dit is wel aardig: om bijvoorbeeld jongeren te prikkelen, je 
vraagt je zelfs af of ‘leermeester’ Trader Joe dit zelf ooit al heeft 
gedaan. Alle ‘peppers’ – verzamelbenaming van wat wij ener-
zijds chilipepers, anderzijds paprika’s noemen – bij elkaar met 
de zogeheten schaal van Scoville erbij. 
Wat is dat? De Amerikaan Wilbur Scoville kwam in 1912 met 
een ‘eenhedensysteem voor de scherpte van chilipepers’. Denk 
aan sambal, of ‘Madame Jeanette’, die uit Suriname komt en in 
ons land nog redelijk bekend is.
Voor geïnteresseerden: de sambal oelek komt tot 2000 op de 
schaal van Scoville. De ergste? De ‘Carolina Reaper’, een chilipe-
per met een score van 1.569.300. Op Youtube staan verschillen-
de filmpjes van mensen die die ‘Reaper’ eten – soms zelfs zoveel 
mogelijk pepertjes binnen een minuut, om een Guinness-record 
te pakken. Wij zeggen alleen maar: ‘don’t try this at home’.
Maar wel een leuke presentatie hier.

Hier vallen vooral de uien op, maar het gaat ons 
om de uitleg op dat bord: ‘verse agf en andere 
artikelen, met enorme haast zo snel mogelijk naar 
deze winkel gebracht’. Daar zeggen formules nooit 
wat over: over de snelheid van het distributiepa-
troon. Zeker in deze weken met de coronacrisis 
zou je daar iets over kunnen zeggen.

Deze foto laat zien hoe rommelig Fresh Street 
Market is. En rommelig is doorgaans een negatief 
oordeel, maar bij een formule als Fresh Street 
Market krijgt het juist zijn charme (tenzij je daar 
niet tegen kunt).

Dit hoort ook bij een formule als Fresh Street Mar-
ket: zelfschepsilo’s voor de klanten die zo weinig 
mogelijk verpakkingen willen gebruiken. Hem-
mes: “In Nederland hebben we dat zien opkomen, 
verder heeft zich dat niet echt doorgezet, behalve 
in grote supermarkten. In Canada en zeker in de 
VS zie je dat veel meer. Wellicht ook omdat er 
ruimte is, met grotere oppervlakten. Maar al die 
keren dat ik er was, was het er nooit echt druk. En 
nu, met de coronacrisis, is het opeens weer taboe.”

Een bar met barkrukjes. En dan geen bar die tegen 
een muur aan staat. Je hebt zichtlijnen. Barkrukjes 
ogen veel informeler dan stoelen met tafels. Hem-
mes: “Deze bar zit naast de broodafdeling, waar je 
ook belegde broodjes of andere zaken uit die afde-
ling kunt kopen om hier direct te consumeren.”

De vergelijking van London Drugs met Kruidvat 
is gerechtvaardids: bekend om een groot nevenas-
sortiment naast de gebruikelijke medicijnen en 
cosmetica. Alleen, bij London Drugs is het nog 
sterker het geval, het is ook nog een grote aanbie-
der van huishoudelijke apparaten en elektronica, 
van staafmixers tot tv’s tot smartphones. Het 
omvat vandaag de dag ruim tachtig filialen. 
Sinds 1998 is Brandt Channing Louie ‘president 
& ceo’ van de holding H.Y. Louie Group. En met 
hem, zoon van Tong en kleinzoon van Hok Yat, 
zijn we bij de derde generatie beland. Klinkt wel-
licht jong, maar schijn bedriegt: Brandt Channing 
is inmiddels ook alweer 76 jaar. Hij heeft wel al 
twee zonen klaarstaan, Gregory en Stuart.
Brandt Louie gooide het deels weer over een 
andere boeg en begon in 2012 met een nieuwe 
levensmiddelenformule, ondanks alle nadruk 
op drogisterijketen London Drugs in de periode 
daarvóór. Dat nieuwe initiatief is deze keten 
Fresh Street Market. Met de nadruk op een 
versassortiment uit de omgeving van waar een 
Fresh Street Market zich bevindt, van plaatselijke 
of regionale telers dus. Leest u de fotobijschriften, 
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De ‘kaas van de maand’: ‘Applewood 
smoked cheddar. Lang-verhaal-kort: ched-
dar is geen kaas van een kaasleverancier 
van dichtbij, want cheddar is Britse kaas, 
afkomstig uit Cheddar. Maar: cheddar is 
geen beschermde benaming. Iedereen die 
aan de warenwettelijke eisen voldoet, mag 
cheddar maken. Uitzondering: ‘west country 
farmhouse cheddar’ is een beschermde 
naam, kaas uit de graafschappen Somerset, 
Devon, Dorset en Cornwall. Applewood 
‘gerookte cheddar’ is weer cheddar van een 
kaasleverancier uit het Britse Applewood. 
En dat is weer een dorp in Somerset. Hoe 
moeilijk kun je het de consument maken, als 
blijkt bij de uitleg van Wikipedia dat ched-

dar overal in de wereld wordt gemaakt, met grote verschillen in smaak, 
kleur, pittigheid en kwaliteit. Die van Applewood zal – gelukkig – overal 
hetzelfde smaken. Wat leren we hiervan? Dat als je kaas maakt met een on-
beschermde naam en je wilt toch een beschermde naam uit een regio, dan 
moet je de afkomst nog meer beperken tot – zeg – één dorp. Niet echt iets 
om een project op los te laten in deze tijden van corona, maar ‘onderschei-
dend vermogen’ voor als alles weer normaal is.

En er is nog iets. Fresh Street Market – kijkt u 
maar eens goed naar de foto’s en ook onze uitleg 
erbij – lijkt ontzettend op Trader Joe, de dochter 
van Aldi Nord in de VS. Trader Joe was oor-
spronkelijk van ondernemer Jou Coulombe en 
het is met name in Californië en in het oosten 
van de VS uitgegroeid tot een soort cultformule, 
vanwege al die gekke grapjes op borden en 
opschriften. En later kocht Aldi Nord die keten 
dus. Je zou kunnen zeggen dat Trader Joe en 
Aldi Nord nou geen vanzelfsprekend koppel zijn. 
Maar laat hen dan maar een ideale aanvulling van 
elkaar zijn. (AH en Bol.com, is dat een vanzelf-
sprekend koppel? Zo kun je doorgaan en dan 

kom je op heel veel bijzondere koppels.)
Trader Joe zit niet in Canada. In dat geval kan 
H.Y. Louie met Fresh Street Market Trader Joe 
nadoen zonder meteen de concurrent op de 
andere hoek van de straat na te apen. En het moet 
gezegd: van Uptown tot Fresh Market, in de VS 
alleen al stikt het van de formules die Trader Joe 
nadoen. 
Maar het blinkt niet uit in originaliteit. Dit is er 
eerder een voor de paragraaf ‘beter goed gejat 
dan slecht verzonnen’. En natuurlijk, als je als 
Canadese consument in een Fresh Street Market 
alles kunt halen wat je wilt hebben en je er thuis 
voelt, wie zijn wij om er wat van te zeggen? Maar 

Fresh Street Market mag zeker geen vondst van 
jewelste worden genoemd op de hogeschool van 
supermarktkunde. Enerzijds deels een kloon van 
Trader Joe, anderzijds doet het alsof het ‘een vers-
markt/een straatmarkt’ is, zonder het te zijn.
Dus: gaan we een keer op studiereis naar de 
Canadese retail, moeten we dan naar Fresh Street 
Market? Zolang Mark Rutte zegt dat we thuis 
moeten blijven en zolang de KLM-kisten op de 
Schiphol-landingsbanen aan de grond blijven, 
kunnen we dat besluit voor ons uitschuiven. ■

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

Keurmerken genoeg in deze Fresh Street Mar-
ket. ‘Ocean Wise’  is een keurmerk van een ngo 
in Vancouver zelf. Het zal ongetwijfeld sterk 
lijken op het Engelse MSC, ‘Marine Stewardship 
Counsel’, dat in de sector in Nederland veel be-
kender is.  Daarnaast voegt Fresh Street Market 
een geel velletje toe aan de schappen bij leveranciers die ‘certified B corpo-
ration’ zijn. ‘B corporation’ is een keurmerksysteem dat uit de VS afkomstig is 
en dat een bedrijf kan verkrijgen door bepaalde scores te overleggen als het 
om de eigen werknemers, leveranciers, klanten, de samenleving en het milieu 
gaat. Hoe dat dan allemaal gemeten wordt, dat laten we hier even zitten.

Is Fresh Street Market duur? Ja, ‘voor ons’ in elk geval wel, als we ervan uit 
mogen gaan dat de prijs van een pot Bonne Maman-jam het prijsniveau 
illustreert. Bonne Maman is in die week in de aanbieding: van 5,99 naar 5,49 
en sommige varianten naar 4,98. In Canadese dollar dus. Omgerekend: de 
standaardprijs van Bonne Maman is dan € 3,85. Opvallend ook: bij Fresh 
Street Market zijn de varianten met ‘minder suiker, meer fruit’ niet duurder 
dan de reguliere. Dat is in de Nederlandse sector doorgaans wel zo.

Gemalen koffie, met een kreet die alleen maar vragen oproept. Er staat im-
mers bij: ‘farmer direct’.  Oké… Dat heeft in Engeland, de VS, Canada, Austra-
lië en andere Engelstalige landen de betekenis van ‘direct van de boerderij’. 
Maar wat wil je hier als formule dan zeggen? Dat de koffie van dichtbij is? 
Nee, koffie komt nu eenmaal van ver.  Dat het direct van een koffieplantage 
komt?  Oké… Maar de soorten bonen komen van verschillende landen, 
ver van elkaar verwijderd, van Peru tot Indonesië. Als klant van Fresh Street 
Market moet je dan dus geloven dat H.Y. Louie voor slechts vijf winkels direct 
‘sourcet’ bij plantages overal ter wereld. Het zou een stuk in geloofwaardig-
heid schelen als Fresh Street Market erbij zegt dat het koffie inkoopt van een 
handelaar die zelf ‘farmer direct’ inkoopt. Maar in dat geval koop je niet zelf 
‘farmer direct’.
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