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Jumbo loopt
verder inop
AlbertHeijn
Supermarktketen Jumbo ishet
afgelopen jaar verder ingelopen
opmarktleiderAlbertHeijn. Vol-
gensmarktonderzoekerNielsen
groeidehetmarktaandeel van
Jumbo, terwijl depositie vanAl-
bertHeijn indemarkt juist is ge-
krompen,met 0,6procentpunt,
naar 34,7%, hoewel het aantal
vestigingen toenam. Jumbo liet
een stijging zien van0,4procent-
punt enkwamuit op19,1%.Het
is voorhet eerst sinds 2011dat
AlbertHeijn aandeel verloor.
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Jumbo loopt verder inop
marktleiderAlbertHeijn

Van onze redacteur
Amsterdam

Supermarktketen Jumbo is in het afgelopen
jaar verder ingelopen opmarktleider Albert
Heijn. Volgens marktonderzoeker Nielsen
groeidehetmarktaandeel van Jumbo, terwijl
AlbertHeijn voor het eerst sinds 2011markt-
aandeel verloor.

Hetmoederbedrijf vanAlbertHeijn,Ahold
Delhaize,gafgisterenbijdepresentatievande
jaarcijfersalaandathetmarktaandeelvande
Nederlandsesupermarktdochter ‘iets’wasge-
krompen.UitcijfersvanNielsenblijktdathet
gaat omeendaling van 0,6 procentpunt naar
34,7%,hoeweldesupermarktketenerachtves-
tigingenbij kreeg.

UitdagerJumbolieteenstijgingzienvan0,4
procentpunt en kwamuit op eenmarktaan-
deel van 19,1%. De keten uit Veghel kreeg er
vorig jaar veelmeer filialen bij dan de Zaan-
se concurrent.Mede door de overname van
Emté, dat in 2018 samenmet Coop is aange-
kochtenonderlingisverdeeld,steeghetaantal
Jumbo-winkelsvorig jaarmet35.OokLidl,de
nummerdrievandemarkt,zagzijnmarktaan-

deelstijgen,met0,4procentpunt,naar10,9%.
Vorigemaandwerd al duidelijk dat Albert

Heijn de groei van demarkt, die volgens cij-
fers van het CBS circa 3% bedraagt, niet kan
bijhouden.WouterKolk,sinds1novemberde
baasvanAholdDelhaize inEuropaenceovan
AlbertHeijn,gafaandatdesupermarktketen
dewinkels drastisch gaat veranderen, omdat
het aantal klantendaalt.

VolgensKolkmoetendesupermarktenvan
Albert Heijn een andere functie krijgen,met
meeraandachtvoorverseproductenenplaats
voor eethoeken. Ermoeten ook keukens ko-
menwaarklantenhunmaaltijdenkunnenbe-
reidenenerzijngesprekkengestartmetmaal-
tijdbezorgers zoals Thuisbezorgd.

Dit jaarworden150vande970AlbertHeijns
omgebouwdnaarhetnieuweconcept.Ander-
halveweekgeledenstarttedeketenmethetbe-
zorgenvanwarmemaaltijden.Deombouwvan
Albert Heijn zal zonderWouter Kolk worden
vormgegeven.Marit van Egmond volgt hem
begin volgendemaand op als ceo van de su-
permarktketen.
Jumbo gaf begin dezemaand zelf aan dat

zijnmarktpositie tot boven de 20% zou zijn
gestegen.Dat is dusmeer dande inschatting
vanNielsen.

Opvallend is verder dat veel ketens zeggen
harder te groeien dan demarkt. Naast Jum-
bo bijvoorbeeld ook Coop en Plus. De reden
is dat alle ketens werkenmet andere onder-
zoeksbureaus,die allemaal andere rekenme-
thodesenverschillendegroeipercentagesvoor
demarkthanteren.NaastNielsenzijnookon-
derzoeksbureausIRIenGfKactief indesuper-
marktbranche.

$ Albert Heijn verliest voor het
eerst sinds 2011marktaandeel

$ De keten heeft nu 34,7%vande
Nederlandsemarkt in handen

$ Uitdager Jumbo komt uit op
eenmarktaandeel van 19,1%

AH verliest, Jumbo wint
Marktaandelen supermarkten, in %
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Bron: Nielsen

*onderdeel van Detailresult
**Spar formule excl. Spar Expressen Spar Enjoy
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