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Consument bezoekt discounter eens in de drie weken 

Verkoop van vers vlees moet
bezoekfrequentie Lidl vergroten

HUIZEN - Lidl start in navol-
ging van andere discounters nog
dit jaar met de verkoop van vers
vlees in zijn filialen. Volgens
kenners binnen de supermarkt-
branche wil Lidl net als andere
discounters met een groter vers-
aanbod de bezoekfrequentie aan
de winkels verhogen.

Consumenten gaan nu gemiddeld
één keer per drie weken naar een
discounter, zo blijkt uit cijfers van
onderzoeksbureau GfK. Dat die
bezoekfrequentie lager is dan die
van andere supermarkten zou
vooral te maken hebben met het
geringere versaanbod. ”Om de
winkelbezoeken te verhogen, zie
je dat harddiscounters meer en
meer aandacht geven aan vers-
groepen. Die productgroepen
genereren traffic”, zegt super-
marktdeskundige Erik Hemmes
van Erik Hemmes/Trade
Marketing Services.

Houdbaarheid
Zowel Aldi als Lidl zijn al langer
bezig met andere versgroepen als
agf, zuivel, en vleeswaren.
Hemmes noemt het opvallend dat
een grote groep als vers vlees nog
niet echt is doorgedrongen tot
Aldi en Lidl. Volgens de super-
marktkenner heeft dat vooral te
maken met de houdbaarheid van
deze producten. Die bedraagt drie
tot vier dagen en moeten om
kosten te voorkomen binnen dat
tijdsbestek zijn verkocht. ”De
kans op kosten door derving zijn
voor beide misschien een te groot
obstakel. Maar Lidl zal inmiddels

verwachten dat het binnen die
tijd het vlees kan verkopen.”
Hemmes vindt het wel bijzonder
dat het juist Lidl is die met vers
vlees komt. Het schap met vers
vlees is niet meer de margebrenger
van weleer en staat zelfs licht
onder druk, weet de supermarkt-
deskundige. ”Het zou logischer
zijn als een dergelijke introductie
door Aldi zou worden gedaan,
omdat die een hogere omzet per

meter hebben. Ik denk dan ook
niet dat Lidl een bedreiging gaat
vormen voor andere supermark-
ten. Dat worden ze pas als ze vijf-
tig procent van het assortiment
vers vlees kunnen afdekken.”
Eerder al probeerde Lidl met non-
food extra klanten naar de win-

kels te trekken. Sinds een aantal
maanden verdeelt de harddis-
counter daarvoor zelfs de non-
foodaanbiedingen over twee ver-
schillende momenten in de week,
de maandag en de donderdag.
Dat wordt groots gecommuni-
ceerd in de folder van de keten.
”Het idee daarachter is om twee
keer belangstelling van de klant te
krijgen voor hun winkels. Bij
zowel Aldi als Lidl dient de weke-

lijkse non-foodaanbieding als
trekker om zo de bezoekfrequen-
tie te verhogen. Je ziet dat andere
supermarktformules dat succes nu
kopiëren, door ook regelmatig
met non-food op de display te
komen. Kijk als voorbeeld maar
naar Albert Heijn, Super De Boer
en PLUS”, zegt Hemmes.

Groeien
Naast het verhogen van de
bezoekfrequentie, meent Hemmes
dat vers ook een middel is om als
supermarktketen te groeien. ”Het
openen van nieuwe winkels is
moeilijker geworden. Om toch
meer klanten te trekken, is de stap
naar vers wel logisch”, zegt de
supermarktkenner. De ontwikke-
ling dat discounters met hun 
versaanbod meer klanten willen
trekken, is al een aantal jaren
gaande. Zo wordt er door Lidl
bijvoorbeeld veel aandacht aan agf
geschonken. Daarnaast krijgt de
winkelaankleding meer aandacht.
”Zo vraagt Lidl leveranciers om
de dozen te bedrukken, om zo de
kale winkels aan te kleden.”
Wel voorziet Hemmes op het
gebied van de logistiek een pro-
bleem voor Lidl. ”Ik verwacht dat
ze het vlees in koelboxen in de
vrachtwagens gaan vervoeren.
Maar dat is kostbaar en neemt
ruimte in. Bovendien moeten die
producten ook nog eens snel de
winkel in worden gereden. Dat
vraagt nogal wat aandacht.”

Logistiek
Hoewel het vervoer van vers vlees
vaak door de fabrikant zelf wordt

geregeld, meent Jeroen van den
Berg van het gelijknamige consul-
tancybureau dat Lidl dit in eigen
hand wil houden. Daar komt

nogal wat bij kijken, meent de
kenner van logistiek in retail. ”Er
is een soort ijskastje nodig waar
drie tot vier rolcontainers in kun-
nen. Ook zou het kunnen door
aparte vrachtwagens te laten rij-
den, maar dat is duur en zal waar-
schijnlijk uitgesloten zijn.”
Het feit dat Lidl slechts één distri-
butiecentrum heeft in Noord-
Nederland, ziet Van den Berg niet
als een probleem. De bakken waar
het vlees doorgaans in wordt ver-
voerd, zoals bijvoorbeeld bij
Albert Heijn het geval is, koelen
48 uur lang. ”Met relatief kleine
afstanden in Nederland hoeft dat
dus geen probleem te zijn. Ik weet
echter te weinig van Lidl om hun
logistiek helemaal te kunnen ana-
lyseren. Maar ik verwacht dat ze
met koelcompartimenten gaan
werken. Als je het vlees dan
meteen de winkel inrijdt, is er
niets aan de hand.”
Wat wel een probleem kan zijn bij
het vervoer van vers vlees in een
vrachtwagen met ook andere pro-
ducten is de ruimte in die vracht-
wagen. Volgens Van den Berg kan
dat ’uitermate inflexibel zijn.’ Ter
illustratie: als er plaats is voor vier
compartimenten voor vervoer van
vers vlees, maar er slechts twee
containers mee hoeven, wordt de
helft al niet gebruikt. ”Als je vijf
containers nodig hebt, kan er één
niet mee. Lidl heeft op dat gebied
denk ik dan ook nog wel het een
en ander op te lossen.”

Tien jaar Lidl
Inmiddels is het tien jaar geleden dat Lidl in Nederland neer-
streek. Toen opende de Duitse discounter hier haar eerste
kantoor, in Huizen. Inmiddels heeft de keten 174 winkels
(geschat vvo 600 m2) in Nederland staan, goed voor een
marktaandeel van 4,7 procent. De groei van Lidl kwam in
Nederland vooral in een versnelling toen Lidl de hand wist te
leggen op vijftig Basismarkten van Laurus. De winkels van Lidl
in Nederland worden beleverd vanuit het distributiecentrum in
Heerenveen.
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In Duitsland verkoopt Lidl sinds eind 2003 vers vlees.

Nederlanders in de grensgebieden hadden het verse vlees bij de dis-
counter al eerder ontdekt. 

”Om meer klanten te trekken, 
is de stap naar vers vlees logisch”
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