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   E
EN paar jaar geleden fabriceerde het industriële 
concern Stork er nog machines waarmee verpak-
kingen voor de zuivel- en foodindustrie kunnen 
worden gemaakt. Straks staat in de nu nog lege 

fabriekshal de grootste bakkerij van Amsterdam, met 
ambachtelijk gebakken brood. Is er een oceaan aan 
groenten en fruit, van dichtbij en ver af en spatten de 
kwaliteit en vakmanschap van de andere versafdelin-
gen af. De hal staat er nu nog leeg bij, met de restanten 
van het industriële verleden nog duidelijk zichtbaar. 
Het dak is voorzien van de nodige ramen, waardoor de 
ruimte mooi licht is uitgevoerd. Straks is de hal vanuit 
verschillende hoeken makkelijk toegankelijk voor het 
kopende publiek, terwijl de enorme schepen voorbijva-
ren. De Versmarkt moet zo’n drieduizend vierkante 
meter groot worden.

Het oude fabriekscomplex van Stork is tegenwoordig 
in handen van woningstichting Eigen Haard, dat het 

onder de naam De Overkant aan het ontwikkelen is. 
Het populaire visrestaurant Stork is op dit moment het 
bekendste bedrijf op het terrein. Projectmanager 
Micha Wijngaarde van De Overkant legt uit wat Eigen 
Haard met het terrein wil. ‘Het draait om leren, beden-
ken, maken en verkopen. Ruimte voor creativiteit. Op 
de wortels van de oude industrie is hier ruimte voor 
spannende, nieuwe initiatieven.’

De locatie is ook nog eens strategisch gelegen, stelt 
Wijngaarde. Hij wijst op de grootschalige bouwprojec-
ten in de omgeving, waardoor de bevolking in Amster-
dam-Noord gaat groeien. Op dit moment wonen er al 
tachtigduizend mensen en dit aantal neemt de komen-
de jaren met nog eens een kwart toe. De Overkant is via 
de Circle Line vanuit het Centraal Station via het water 
te bereiken. Die boot maakt  bovendien een tussenstop 
op het Java Eiland, het hippe woongebied midden in 
het IJ. Een grote groep consumenten die via het water 
in no time voor de deur kan staan voor de boodschap-
pen. Daarnaast is de plek vanuit het centrum via de 
IJtunnel in enkele minuten te bereiken en er komt een 
halte van de Noord-Zuidlijn op een paar minuten lopen.

Geen wonder dat de locatie ook de aandacht trok 
van mensen die hun sporen hebben verdiend in de 
foodbranche. Anrico Maat en Paul Papo, bekend van 
een reeks Jumbo-supermarkten in het noorden van 
Nederland met als kroonjuweel de Jumbo Euroborg. 
Ook Jan de Vries, eigenaar van Vrieshorst Project en na 
een loopbaan bij Ahold en Karsten/Noord-Holland nu 
alweer vele jaren bezig met iniatieven op het gebied 
van winkels en vernieuwing. Zij zagen in de locatie aan 
het IJ een plek met potentie. Zeker met tweehonderd 

HET VOLGENDE JUWEEL 
VAN JUMBO

Het is nu nog een grote, lege fabriekshal. Binnen enkele maanden 
moet hier het volgende juweel van Jumbo de deuren openen. Een 
versparadijs aan de achterkant van het Centraal Station in 
Amsterdam.  Foodmagazine heeft het complete verhaal.
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’OP DE WORTELS VAN DE 
OUDE INDUSTRIE IS 

RUIMTE VOOR SPANNENDE 
INITIATIEVEN’

 Micha Wijngaarde, projectmanager van De Overkant
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gratis parkeerplaatsen voor de deur. ‘Waar vind je dat 
verder in Amsterdam?’

Bij de gemeente Amsterdam werden na een lange 
procedure de nodige vergunningen verworven voor 
een unieke winkel. Geen supermarkt, maar een vers-
markt. Van het assortiment wordt 70 procent vers. De 
rest van het assortiment betreft kruidenierswaren. 
Klanten moeten wel compleet boodschappen kunnen 
doen, zo vinden de initiatiefnemers. Maar het zijn de 
versafdelingen die het publiek moeten gaan verbazen.   

  Frits van Eerd  
 De volgende uitdaging was het vinden van een exploi-
tant voor de winkel. Verschillende kandidaten werden 
benaderd. Het wekt volgens betrokkenen weinig verba-
zing dat het Jumbo was die als eerste toehapte. Het 
snelgroeiende familiebedrijf uit Veghel heeft met de 
opening van de Jumbo Foodmarkt in Breda laten zien 

In deze hal werden enkele jaren geleden nog machines gebouwd door het industriële concern Stork. De initiatiefnemers van Jumbo Vers-
markt hopen het pand in oktober te openen als een versparadijs.

De fabriekshal in Amsterdam-

Noord die moet worden 

omgetoverd tot een paradijs 

voor eetliefhebbers, krijgt 

concurrentie in Noord-Limburg. 

Plus-ondernemer Geert 

Benders gaat in een 7500 

vierkante meter grote hal die 

voorheen in gebruik was bij de 

Floriade het Fooddrome 

bouwen. Met de Walk of Taste 

waar koks heerlijke gerechten 

klaarmaken, een grote mark-

topstelling en een loungeres-

taurant. Een buitengewoon 

ambitieus plan dat over 

Fooddrome: de fooddroom van Geert Benders
ongeveer een jaar de deuren 

moet openen. Ook hier de 

nadruk op het scheppen van 

een versparadijs, waarbij wel 

een compleet supermarktassor-

timent wordt aangeboden. In 

de buurt van Venlo ook de 

connectie met het onderwijs. 

Als onderzoeksinstelling van de 

Universiteit van Maastricht en 

de HAS in Den Bosch. Benders 

zet ook sterk in op regionale 

leveranciers. Daarmee zijn er 

veel overeenkomsten tussen 

Jumbo Versmarkt en Food-

drome.
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niet terug te schrikken voor een prestigeproject en na 
een bezoek aan de locatie in Amsterdam-Noord waren 
Frits van Eerd en vastgoeddirecteur Frans van Bergen 
al snel overtuigd. De volgende parel in het snoer van de 
formule was ontdekt.

Het is de bedoeling zo veel mogelijk authentieke ele-
menten in stand te houden bij de inrichting van de 
Versmarkt. In de hal zijn nog voldoende sporen van het 
industriële verleden van de locatie te vinden. Dit is een 
aanpak waarmee Jumbo al meer ervaring heeft. De 
keten nam jaren geleden in Rotterdam de befaamde 
Konmar Wereldmarkt op de Kop van Zuid over. Hier 
zijn ook nog steeds overal de sporen te zien van het 

’TWEEHONDERD GRATIS 
PARKEERPLAATSEN VOOR 

DE DEUR. WAAR VIND JE 
DAT IN AMSTERDAM?’

Jan de Vries, eigenaar van Vrieshorst Project

verleden van de locatie als sleutellocatie in de rol van 
Rotterdam als wereldhaven.

Hoe dat in de praktijk kan gaan uitpakken in Amster-
dam-Noord, is op enkele meters van de beoogde Vers-
markt te zien bij café-restaurant Stork, dat in een soort-
gelijke oude industriële loods is gevestigd en de 
uitstraling van vroeger heeft behouden. Zo staan er in 
het cafégedeelte grote statafels, die in werkelijkheid 
voormalige haspels voor kabels zijn, en de hijskranen 
van toen zijn ook nog gewoon te zien. Plafond en vloer 
zijn tevens een weergave van het verleden. Met de lig-
ging aan het IJ is het uitzicht bovendien geweldig.

Het Versmarkt-project doet enigszins denken aan het 
Fooddrome dat Plus-ondernemer Geert Benders aan het 
opzetten is op een andere opmerkelijke locatie, Villa Flo-
ra op het terrein van de voormalige Floriade (zie kader). 
Veel aandacht bijvoorbeeld voor regionale leveranciers 
van versproducten, die in de Versmarkt zelf hun verhaal 
mogen kunnen vertellen. Veel proeverijen en andere 
activiteiten. Ruimte voor demonstraties bijvoorbeeld.

Ook maatschappelijk wil de Versmarkt zich laten gel-
den in Amsterdam-Noord. Op een steenworp afstand van 
De Overkant is ROC-ASA gevestigd, waar jongeren wor-
den opgeleid voor een vak. Bij Versmarkt kunnen ze erva-
ring opdoen als bakker, slager, bloemist, kok of beveiliger. 
Jaarlijks moeten zo’n honderd jongeren hun beroepsvaar-
digheden kunnen aanscherpen bij het nieuwe concept.   FO
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Amsterdam geldt als een blauwe 
stad. Albert Heijn heeft er zo’n 
beetje op iedere straathoek een 
vestiging en het overgrote deel 
van de Amsterdammers doet 
dan ook boodschappen bij de 
blauwe marktleider. De van 
oorsprong Brabantse Jumbo-
keten schitterde jarenlang door 
afwezigheid in de hoofdstad. 
Onder meer door de overnames 
van Super de Boer en C1000 
komt daar nu verandering in. 
Vorig jaar stond de teller op drie 
en inmiddels zijn er zes winkels 
van de gele formule actief in de 
hoofdstad. 
Een aantal dat door meer 
ombouwingen nog wordt 
opgevoerd naar negen. De 
Versmarkt komt daar nu bij en 
met een oppervlak van driedui-
zend vierkante meter en 
tweehonderd gratis parkeer-
plaatsen wordt het de grootste 
vestiging voor Jumbo in de 
hoofdstad. De initiatiefnemers 

Paradepaardje Jumbo in hoofdstad
benadrukken echter vdat het 
pand in Amsterdam-Noord geen 
supermarkt gaat huisvesten. 70 
procent van het assortiment 
betreft vers en daarmee is het 
een vernieuwend concept.
Belangrijkste concurrenten in 
Amsterdam lijken Marqt en 
Landmarkt te zijn. Ook 
concepten die inzetten op een 
combinatie van vers en 
authentiek. Marqt beschikt 
weliswaar over meerdere 
winkels, maar deze zijn in 
oppervlakte geenszins te 
vergelijken met de Versmarkt in 
Amsterdam-Noord. Met de 
ligging achter het Centraal 
Station heeft Versmarkt qua 
locatie een voorsprong op de 
Landmarkt, die in een oude kas 
gevestigd is aan de rand van de 
stad. Hemelsbreed is de afstand 
tussen Landmarkt en Versmarkt 
overigens niet zo groot. Beide 
bedrijven zijn gevestigd in 
Amsterdam-Noord.

De Jumbo Versmarkt ligt direct aan het IJ en is per boot, auto en 
openbaar vervoer bereikbaar.
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 Jumbo kan van de nieuwe vestiging in Amsterdam 
geen kopie maken van de Foodmarkt in Breda. De ver-
houding tussen vers en kruidenierswaren in de Vers-
markt is duidelijk afgesproken met de gemeente 
Amsterdam en de nieuwste Jumbo in Breda heeft toch 
nog veel kruidenierswaren. De kans is echter groot dat 
de afdeling met verse sushi en de koks die de hele dag 
in de weer zijn met verse producten ook in Amsterdam-
Noord zullen opduiken.

Overweldigend
De uiteindelijke winkel moet echter vooral een over-
weldigende verservaring worden. De initiatiefnemers 
beloven niet alleen de grootste bakkerij van Amster-
dam, met een enorm assortiment, maar ook een 
‘groente- en fruitmarkt die zijn weerga niet kent’. Bij de 
bloemenmarkt worden op verzoek boeketten op maat 
samengesteld en de vleesafdeling wordt omschreven 
als de grootste ambachtelijke slagerij van de stad, met 
veel biologisch, extra gerijpt vlees en een eigen wor-
stenmakerij. Ook de vleeswaren en grillproducten wor-
den ter plekke bereid. Ook komt er een koffiebranderij 
waar melanges op verzoek worden gemaakt.

Daarmee wordt het niet alleen een nieuw retailcon-
cept, maar ook een avontuur voor alle betrokkenen. 
Doel is om de deuren al in oktober te openen, wat 
betekent dat de aanlooptijd naar de opening slechts 

kort is. Daarbij moet onder meer de entree worden 
aangepakt, met grote glazen deuren, moet de vestiging 
worden ingericht en moet het nodige deskundige per-
soneel worden aangetrokken. Dit lijken behoorlijke uit-
dagingen, maar betrokkenen hebben er alle vertrou-
wen in dat dit kan worden gehaald.

Duidelijk is wel dat de nieuwe Versmarkt niet alleen 
de volgende is in een serie van vernieuwende winkels 
van Jumbo, maar ook de volgende in een reeks initia-
tieven waarbij het supermarktassortiment eigenlijk 
vooral een aanvulling vormt op overweldigend vers. 
Fooddrome in Venlo is al genoemd en Landmarkt in 
Amsterdam heeft eenzelfde invalshoek, terwijl in Rot-
terdam een complete overdekte markthal wordt 
gebouwd met daaronder een AH-supermarkt. Het zijn 
alles behalve supermarkten, maar wel concurrenten 
voor de traditionele kruidenier natuurlijk. 

De buitenkant van de toekomstige Versmarkt wordt nog aangepakt. Zo komt er een entree 
met grote, glazen deuren. 

Versmarkt verrijst op makkelijk te bereiken 
achter het Centraal Station in Amsterdam.
Jumbo hapte als eerste toe bij vestigigingspunt.
70 procent vers en 30 procent kruidenierswa-
ren.
Vestiging gaat mogelijk al in oktober open.

K O R T OM . . .


