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AH XL Leidschend
het nieuwe denken

LEIDSCHENDAM - De nieuwe AH XL 

in Leidschendam is voor Albert Heijn 

meer dan het jongste raspaardje 

met een verbeterd assortiment en 

aangepaste signing. De winkel is ook 

het resultaat van het nieuwe denken 

in Zaandam. ‘We willen de favoriete 

supermarkt van iedereen worden.’

AH XL, Weigelia 48, 2262 AB  Leidschendam
Vvo: circa 4000 m2

Kassa’s: 9 plus 7 betaalpalen
Omzet per week: ‘Meer omzet, meer klanten.’
Personeel: 292
Parkeerplaatsen: parkeerdek op winkel en ondergrondse 

door Herman te Pas

Albert Heijn heeft in de Zuid-Hollandse 
plaats Leidschendam zijn winkel omge-
bouwd tot een XL. Afgelopen woensdag 
was de heropening en vanzelfsprekend 
repte iedere aanwezige vooral over de 
vernieuwingen die zichtbaar aan de op-
pervlakte liggen. Zo heeft de grote Al-

bert Heijn, net als de XL op het Gelderlandplein in Am-
sterdam, een sushi daily counter, met andere woorden 
een sushibar. Ook beschikt de locatie in Leidschendam 
over een primeur. Vrijwel naast de sushi is een complete  
afdeling gereserveerd voor bewuste voeding. Natuurlij-
ke producten die ‘vrij zijn van’ bepaalde bestanddelen. 
Meest opmerkelijke element is een diepvrieskast gevuld 
met glutenvrije producten. Formulemanager Therese 
Opgenoort (42) van Albert Heijn is trots op de nieuwe 
telg. ‘We noemen dit de overtreffende trap van bewuste 
voeding, ook wel ons kraamkamerassortiment.’ 

Volgens Opgenoort is er een aantal zaken veranderd 
in vergelijking met de laatst geopende XL in Kerkrade. 
Naast de sushi en de introductie van de hoek bewuste 
voeding, valt de facelift van de verschillende vers- 
afdelingen direct op. Bij binnenkomst loopt de klant als 
het ware in een zee van agf. Dat wordt optisch versterkt 
door de lage stellingen van de productgroepen die gren-
zen aan de agf-afdeling. Zo kan de klant ver de winkel in 
kijken. Opgenoort: ‘We wilden de zichtbaarheid in ver-

gelijking met andere XL’s vergroten. In een supermarkt 
van deze oppervlakte is al snel de menselijke maat weg. 
Dat wilden we per se voorkomen.’ 

Hetzelfde idee zit achter de nieuwe signing en het 
kleurgebruik in de afdelingen brood, vleeswaren en kaas, 
en de grill- en steakafdeling. Verdwenen is het bordeaux-
rood bij het vlees en het geel bij de kaas. Hiervoor in de 
plaats zijn organische kleuren en dito signing gekomen, 
wat Opgenoort samenvat onder de noemer eigentijdse  
inrichting. ‘De klant moet door die veranderingen het 
idee krijgen dat hij als het ware in een slagerij staat of bij 
de kaasboer en niet in een grote supermarkt.’ 

Nog een nieuwtje, de opgewaardeerde bloemenafde-
ling. ‘We hebben een bloembindster in dienst genomen 
die gemengde boeketten kan maken. Nee, onze klanten 
waren niet zozeer ontevreden over het oude assorti-
ment, maar ze kochten met name bloemen voor thuis. 
Geen bosjes om weg te geven. Nu hebben we veel meer 
variatie. Zowel monoboeketten als gemengd. Zeg maar 
een best of both worlds.’ 

Assortimentsleider
Een ander opmerkelijk detail is de nieuwe verlichting. 
Boven het agf hangen lampenbolletjes, waarvan de 
lichtstralen alleen op de groente en het fruit vallen. ‘De 
verlichting is puur gefocust op de producten en valt niet 
op de gangpaden. Zo springen de producten er echt uit 
en om aan te geven dat de rest, als het ware, bijzaak is.’

Een van de hoofdzaken is assortiment, zo valt op te  

Profiel

De XL heeft een primeur met een afdeling bewuste voeding. Deze afdeling beschikt ook over een 
koelkast met glutenvrije producten.  Foto’s: Roel Dijkstra
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De XL in Leidschendam is de tweede XL-vestiging van Albert Heijn die de beschikking heeft over een sushibar. Albert Heijn gaat dit concept uitrollen in meer vestigingen.

maken uit het relaas van de formulemanager. Opge-
noort doet in dat kader een opvallende uitspraak. ‘Wij 
zijn op weg om de assortimentsleider te worden.’ 

Op weg? ‘Begrijp me niet verkeerd. Assortiment zit in 
de genen van Albert Heijn. Wij laten met de introduc-
tie van de afdeling bewuste voeding bijvoorbeeld zien 
dat we ambitieus zijn wanneer het gaat om gezond as-
sortiment. Dat zie je ook bij agf. Agf is het visitekaartje 
van Albert Heijn. Met het agf-plein aan het begin van de 
winkel, leggen we de focus op gezond en dat is wat deze 
XL wil uitstralen. Verder maken we stappen of hebben 
we stappen gemaakt in wijn, brood en biologisch assor-
timent. En in deze winkel zijn iedere week weer andere 
producten te vinden. Dat betekent niet dat we er al zijn. 
In deze XL verpakken we bijvoorbeeld chocolade op de 
broodafdeling. Dat is een nieuwe stap om weer speci-
ale producten aan te bieden. Albert Heijn moet niet  
bekendstaan om meer van hetzelfde, maar om variatie.’

Bijzonder genoeg
De formulemanager benadrukt dat Albert Heijn in dit 
proces ook kijkt naar wat er in de rest van de wereld 
gebeurt. ‘We vroegen ons bijvoorbeeld af, zijn we wel 
bijzonder genoeg op het gebied van glutenvrij? Ama-
zon heeft in Duitsland een glutenvrij assortiment van 
50.000 producten. Dan kan er bij ons ook wel wat meer 
in de schappen liggen. Zodoende onze introductie van 
een assortiment glutenvrij brood. We kijken continu 
naar de wereld om ons heen. Hoe doen anderen het? 

Waarom is Apple zo’n groot succes? Wij willen ahead op 
de veranderingen zijn. Nee, laat ik het anders zeggen. 
Wij zullen niet dé trendsetter zijn, maar houden steeds 
onze ogen en oren open. Dat we er zijn, wanneer we 
er moeten zijn. We willen trends die leven onder onze 
klanten versterken.’

Volgens Opgenoort is de focus van Albert Heijn op het 
assortiment gaandeweg veranderd. ‘De afgelopen jaren 
hebben we ons met name gericht op het middenseg-
ment. Nu richten we ons ook op de boven- en onder-
kant. We willen iedereen bedienen. Zo ontvang je heel 
Nederland in je winkel. We willen de favoriete super-
markt van iedereen worden.’ 

Dat laatste vraagt om maatwerk per winkel. ‘Het is 
ons streven dat iedere winkel een module krijgt die spe-
cifiek is gericht op het profiel van de klantenkring. Met 
alle informatie die we hebben, krijgen we daar steeds 
meer vat op. Ik heb de verschillende modules niet  
geteld, maar de combinaties zijn oneindig. Ja, ik vind 
het een nieuwe manier van denken. Stel dat er over een 
bepaalde tijd niet meer wordt gevraagd naar sushi, maar 
naar Indiaas assortiment. Dan kunnen we snel schake-
len, omdat alles heel modulair is ingericht. We moeten 
in alles snel kunnen handelen.’

En wat is dan het profiel van Leidschendam? ‘Leid-
schendam is een verstedelijkt gebied, met consumenten 
die heel prijsbewust zijn, maar ook lekkere dingen wil-
len. We moeten hier de balans vinden tussen efficiënt 
winkelen én verrassen.’

Op de bloemenafdeling werkt een bloembindster die gemengde boeketten kan maken. Chocolade wordt verpakt op de broodafdeling.

Veel aandacht voor de supermarkt die is omgebouwd tot een XL-vestiging.

Formulemanager Therese Opgenoort voor de agf-afdeling.


