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Deen mikt in Amst
bourgondisch, niet

AMSTERDAM - Na twee kleine 

vestigingen heeft Deen sinds deze 

week in Amsterdam zijn eerste 

grote winkel. De formule mikt op 

de diversiteit aan consumenten in 

de hoofdstad, bijvoorbeeld met 

extra aandacht voor biologisch. 

Ondertussen zoekt de formule naar 

vestigingspunten. ‘We zijn nog niet 

klaar in Amsterdam.’

Rijnstraat 142-158, Amsterdam
Vvo: 1100 m2

Kassa’s: 6 (waarvan 2 snelkassa’s) + 2 bij servicebalie
Omzet per week: niet bekend

door Tys Hallema
 

Filiaalmanager Haiko Sehr, voorheen werkzaam 
in beide andere Amsterdamse vestigingen van 
Deen, wordt hartelijk begroet door een ouder 
echtpaar. ‘Ben je nu weg in de winkel aan de 
Niersstraat?’, vragen ze. Het is typerend voor 

de betekenis die laatstgenoemde winkel heeft gehad 
voor Deens 65e filiaal aan de Rijnstraat, dat woensdag 
openging. ‘Doordat we al een winkel hebben in dezelfde 
wijk, kennen veel mensen hier Deen al’, zegt directeur 
operations Leendert van Eck. Toch zullen de meeste 
Amsterdammers pas in de Rijnstraat kennismaken met 
de Noord-Hollandse formule, die een karakteristiek rij-
tje panden heeft betrokken op de plek waar voorheen 
elektronicazaak RAF was gevestigd. Het is een drukke 
locatie. Verkeer dat de A2 helemaal uitrijdt, komt langs 
de winkel. De langgerekte winkel valt goed op te mid-
den van de vele kleine winkels die de Rijnstraat vooral 
rijk is. ‘Dat zorgt voor vele duizenden potentiële klanten 
per dag. Terwijl je ondanks de drukte relatief eenvoudig 
kunt parkeren. Je kunt hier maximaal een uur parkeren, 
maar dat kost je niet meer dan tien cent’, zegt Van Eck. 
‘En bovendien bewegen veel mensen in Amsterdam 
zich per fiets of te voet door het verkeer’, vult rayonma-
nager Joost Deen aan.

 De locatie is ook druk op een andere manier, namelijk 
als het gaat om het aantal supermarkten. Pal tegenover 
Deen zit een (klein) filiaal van Albert Heijn, terwijl een 

kruising verderop Dirk van den Broek en een grotere  
Albert Heijn zijn gevestigd. ‘Het is inderdaad druk’, 
geeft Joost Deen toe. ‘Eigenlijk geldt misschien wel voor 
heel Amsterdam dat je wel gek moet zijn om een super-
markt te openen. Maar wij zijn met twee winkels tot nu 
toe zeer succesvol geweest op een klein oppervlak en 
daarom zien we ruimte voor Deen in deze stad.’ Volgens 
de rayonmanager heeft Deen de afgelopen jaren laten 
zien dat het in Amsterdam past. ‘Wij hebben een groot 
onderscheidend vermogen en kunnen goed inspelen op 
de bourgondische inslag van de Amsterdammers. Daar-
naast zit het hier natuurlijk vol met Albert Heijn-winkels 
en vindt de consument het prettig om wat meer keuze 
te hebben.’

 Van Eck vult aan: ‘Ik denk dat wij onderscheidend 
zijn op het gebied van beleving en klantvriendelijkheid. 
Deen is een menselijke formule, wij vinden het heel be-
langrijk om de bedrijfscultuur in stand te houden. En 
hoewel dat natuurlijk lastiger is met 65 winkels dan met 
twintig, zijn medewerkers trots op hun bedrijf en stra-
len ze dat ook uit naar de klanten.’

 
Biologisch
De gloednieuwe vestiging van Deen is volgens Van Eck 
en Deen een winkel die lijkt op de supermarkt in Pur-
merend, die enkele maanden geleden open ging. Alle 
belangrijke elementen zijn aanwezig, maar wel een stuk 
compacter. Zo is er een slijterij, sap- en smoothieap-
paraat en kunnen klanten hun aardappels, tomaten en 

Deen

Deen verwacht veel van de ambachtelijk gebakken broden van de Panotta-lijn. 'De roem van dit brood heeft zich al door Amsterdam verspreid', zegt directeur supermarkten Leendert van Eck. 
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sterdam op 
et op prijs 

Voor de snelle klant is er gekoelde drank, gesneden fruit en maaltijdsalades.

Directeur operations Leendert van Eck, formuledirecteur Joost Deen en filiaalmanager Haiko Sehr. Laatstgenoemde had eerder de leiding in de andere Amsterdamse vestigingen van Deen.

paddenstoelen zelf uitkiezen. ‘Die winkel in Purmerend 
heeft een vvo van 2000 vierkante meter, hier hebben we 
iets meer dan de helft. Het assortiment is redelijk gelijk, 
alleen de accenten liggen anders’, zegt Joost Deen. 

De vaste speerpunten van Deen zijn brood, bloemen 
en koffie, en dat is in Amsterdam feitelijk niet anders. 
‘Ik merk dat de roem van ons Panotta-brood zich heeft 
verspreid door de stad’, zegt Van Eck. ‘Dat zijn ambach-
telijke broden die we niet gewoon afbakken, maar die 
ook in de winkel in de rijskast gaan. Onze broodafdeling 
is echt een theater. Amsterdammers houden hiervan.’ 

Ook de bloemenafdeling is zoals gebruikelijk bij Deen 
omvangrijk. Behalve een eiland tussen kassa’s en uit-
gang wordt ook de stoep voor de winkel benut om bloe-
men en planten te presenteren. Koffie is iets minder 
prominent aanwezig dan in de ‘provinciale’ winkels, 
maar is volgens Deen en Van Eck wel degelijk speer-
punt. Extra veel aandacht is besteed aan het biologische 
assortiment. ‘In onze andere Amsterdamse winkels is 
het omzetaandeel van biologisch drie keer zo hoog als 
in Deen-winkels buiten de stad’, weet Van Eck. ‘En dus 
presenteren we biologisch vlees wat uitgebreider en 
hebben we twee kopstellingen waar we biologische sei-
zoensgerelateerde producten extra uitlichten.’

 
Wijde range
Volgens de rayonmanager is de Amsterdamse klant niet 
te vergelijken met die in de rest van Deens marktgebied, 
dat Noord-Holland en Flevoland bestrijkt. ‘Je hebt hier 

een wijde range aan klanten’, legt Joost Deen uit. ‘Veel 
studenten, ouderen en allochtonen, en ook meer hoog-
opgeleide mensen. Ook de samenstelling van de huis-
houdens is anders, er zijn hier veel meer eenpersoons-
huishoudens. Daar moet je rekening mee houden in je 
winkel. Of dat extra lastig is? Nee, hoor. Wat ook grappig 
is, is dat veel Amsterdammers niet geïnteresseerd zijn 
in aanbiedingen, folders lezen ze helemaal niet. Terwijl 
de provincie Noord-Holland wel bekend staat als ge-
bied waar men scherp op de kleintjes let. Ik merkte het 
zelf tijdens de opening toen we pioenrozen uitdeelden. 
In West-Friesland neemt iedereen die aan, hier waren  
zowaar mensen die ze niet wilden’ lacht Deen.

 Tijdens de openingsperiode zal Deen zich aan  
Amsterdam dan ook vooral presenteren als een formule 
die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan en wordt er 
minder gestunt op prijs.

 En ondertussen blijft de formule continu op zoek 
naar nieuwe vestigingspunten, zowel binnen als bui-
ten de hoofdstad. ‘We zouden er in Amsterdam nog wel 
wat winkels bij willen, hoewel de vestigingspunten niet 
voor het oprapen liggen’, zegt Joost Deen. ‘We zijn nog 
niet klaar hier.’ Waar Superunie-collega’s Jan Linders 
en Hoogvliet recent aangaven niet actief op zoek te zijn 
naar uitbreiding, geldt dat niet voor Deen. Van Eck: ‘Net 
als die ketens willen wij ook onze huidige winkels con-
tinu blijven verbeteren, maar zoeken we daarnaast ook 
naar meer vestigingspunten. We spelen het spel op twee 
fronten, en dat doen we goed.’

Foto's: Diederik van der Laan
Het omzetaandeel biologisch is in de Amsterdamse Deen-winkels drie keer zo hoog als buiten de 
hoofdstad.

In het winkelpand zat voorheen elektronicazaak RAF. De langgerekte winkel valt goed op vanaf de 
straat.

Pal tegenover Deens 65e winkel zit een kleine vestiging van Albert Heijn.


