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louis delhaize : 140 jaar buurtwinkel 
 

Een beetje geschiedenis… 

We gaan terug naar het midden van de 19de eeuw, 1850 om precies te zijn… België is nog 

maar net uit zijn wieg opgestaan en de industriële revolutie draait op volle toeren. Maar ook 

de structuur van de handel zelf ondergaat in die periode ingrijpende veranderingen.   

In die tijd wordt Jacques Delhaize, een wijnhandelaar uit Ransart vlakbij Charleroi, na elkaar 

de trotse vader van drie zoons: Jules, Adolphe en Louis. In 1867 werkt deze oplettende 

handelaar een concept van winkels uit, namelijk de levering aan verkooppunten vanuit een 

centraal entrepot. Het wordt onmiddellijk een succes.  

Zodra zijn drie zoons de gepaste leeftijd hebben bereikt, storten ze zich heel vanzelfsprekend 

in een gelijkaardig avontuur. Twee van hen, Jules en Adolphe, gaan elk in Brussel hun zaak 

uitbouwen. Na enkele jaren zullen ze hun bedrijven fusioneren en worden ze de groep 

“Delhaize Frères”, beter bekend onder het uithangbord Delhaize Le Lion.  

Toch gaat onze interesse uit naar zijn derde zoon, Louis. Vanaf 1875 treedt hij in de 

voetsporen van zijn broers, maar dan wel voor eigen rekening. In het begin beperkt hij zijn 

activiteit tot de provincie Henegouwen. We vermelden hierbij dat het hoofdplein van 

Ransart zijn naam draagt… Maar een beetje later, aan het begin van de 20ste eeuw, steekt hij 

de Frans-Belgische grens over om ook daar zijn activiteit uit te bouwen: eerst in het noorden 

van Frankrijk en later in heel dit land.  

Distributie op menselijke schaal  

Dit Franse epos ligt aan de basis van een reeks grote uithangborden waarvan de meeste 

opvallende ongetwijfeld de hypermarktketen Cora, de supermarkten Match, de tuincentra 

Truffaut, Animalis en de e-commerce site houra.fr zijn. Toch zal de groep Louis Delhaize in 

België naast de voornoemde ketens, de troef uitspelen van een distributie op een veel 

menselijkere schaal. Ze neemt namelijk een aantal ondernemingen over: in 1983 de Union 

Coopérative, in 1984 Cedac en Le Bon Grain en ten slotte in 1985 Welvaart-Bien Etre en 

Courthéoux. In datzelfde jaar wordt het Delfood concept geboren.  

Vijf jaar later, in 1990, verschijnt het eerste uithangbord louis delhaize Traiteur Shopping, 

een innoverend buurtconcept dat in 2001 leidt tot de geboorte van het uithangbord 

Delitraiteur. Heel snel, vanaf 2003 met de overname van de Profi-winkels en in 2005 van de 

Delto winkels, kent de louis delhaize keten als zodanig, een sterke groei.  
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Tegenwoordig is de naam louis delhaize onverbrekelijk verbonden met het voornoemde 

Delfood concept, namelijk dat van een voedingsproducten grossier die  vandaag in België 

levert aan meer dan 300 winkels, zowel zelfstandigen als aangesloten winkels en winkels in 

eigen beheer. En de naam louis delhaize vormt hierbij het voorbeeld zelf van een uitstekend 

inzicht in het buurtwinkel concept. Vanaf 2008 beslist de louis delhaize keten om een 

nieuwe, moderne wind door de traditionele buurtwinkels te laten waaien. Zodoende is de 

winkel in De Pinte de eerste die van dit nieuwe concept mag genieten, terwijl er tegelijkertijd 

ook nog nieuwe minishops worden gelanceerd, voornamelijk in de mobiliteit sector, zoals 

treinstations en luchthavens.    De grossieractiviteit van Delfood zorgt in deze mobiliteitsector 

voor de leveringen en de logistiek voor welbekende grote petroleumgroepen.  

Ten slotte lanceert louis delhaize dit jaar ter gelegenheid van zijn 140ste verjaardag, in Wilrijk 

nog een nieuw winkelconcept dat traditie en avant-gardisme combineert.  

Vandaag  

Het louis delhaize uithangbord dat de voor het groot publiek zichtbare interface is van 

Delfood, bestaat momenteel uit een netwerk van meer dan 300 aangesloten winkels en 32 

eigen winkels: allemaal verkooppunten met een oppervlakte die beperkt is tussen 80 tot 

maximum 400 m². Deze winkels zijn duidelijk gedefinieerd volgens de voorstelling van een 

buurtwinkel. Ze beantwoorden dan ook perfect aan de toenemende vraag van de 

hedendaagse consumenten naar vriendelijkheid, kwaliteit en snelheid.  

Een visie die goed overeenstemt met een situatie die specifiek is voor België in vergelijking 

met Frankrijk. Inderdaad, bij onze zuiderburen vertegenwoordigt het hypermarktconcept 56 

% van het aanbod, terwijl dit aandeel slechts 12 % in ons land bedraagt. Hiermee blijkt België 

op het gebied van densiteit van de voedingsdistributie op de tweede plaats van Europa te 

staan, na Zweden.  

De louis delhaize winkels bieden zo de perfecte oplossing voor de dagelijkse aankopen van 

voedingsproducten, de bevoorrading van verse producten en bakkerijproducten, dat alles 

aangevuld met dienstverlening in de buurt, zoals Postpunten en de ophaling van pakketten. 

Deze eenheden richten zich  enerzijds op klanten in de buurt met verkooppunten in de stad, 

in de rand en in woonwijken, en anderzijds op een klantenstroom met verkooppunten in 

stadscentra of aan belangrijke verkeersassen.  

De sleutelelementen van het louis delhaize concept zijn eerst en vooral het bieden van 

kwaliteit en versheid die het prijsniveau van de keten rechtvaardigen volgens het 

fundamentele “value for money” principe. In deze context vormen comfort en snelheid de 

kern van het aanbod, opdat de klanten heel snel de producten die ze nodig hebben, zouden 

kunnen vinden. Het algemeen idee is duidelijk dat de louis delhaize winkels een aangename, 

vriendelijke plaats moeten zijn, waar de klant zich welkom voelt en er het middelpunt van de 

bekommernissen van de handelaar vormt.  



 
Persdossier  
24 september 2015 
 

3 

Zelfstandig, maar niet alleen 

Deze doelstellingen worden bereikt dankzij de steun die de verkooppunten krijgen van een 

sterk en gestructureerd netwerk dat zijn knowhow en zijn ervaring biedt. In termen van 

logistiek, met een werkmethode die perfect beantwoordt aan de behoeften van 

buurtwinkels, zijn de voornaamste troeven van het netwerk: de frequentie van de 

meermaals per week uitgevoerde leveringen waarbij rekening wordt gehouden met de 

temperatuurvereisten, de levering van droge en verse producten in isotherme bestelwagens 

en de aparte levering van diepvriesproducten.  

De typische uitbater van een louis delhaize verkooppunt zal zich duidelijk herkennen in de 
slogan “Zelfstandig, maar niet alleen” die de filosofie van onze keten goed samenvat. De 
professionele teams van Delfood voeren een “sleutel-op-de-deur”-concept uit dat 
afgestemd is op de vereisten van elk verkooppunt en zijn omgeving. Bovendien staan ze 
permanent aan de zijde van de zefstandig in alle etappes van zijn ontwikkeling, met heel 
bijzondere aandacht voor de inplanting en de lancering van zijn zaak. 
 

De ondersteuning van de groep start inderdaad lang voordat de winkel zijn deuren opent, 

met onder andere een marktonderzoek, een rentabiliteitsberekening, de samenstelling van 

een financieel dossier om voor te leggen aan de banken, hulp bij het vervullen van 

administratieve formaliteiten, het samenstellen van een stock, bijstand bij het inplanten van 

de winkel en een basisopleiding.   

Op het moment van de opening zelf wordt volledige bijstand gegeven, met onder andere 

een volledige marketing- en reclameondersteuning voor de lancering van het nieuwe 

verkooppunt.  

Na de opening ten slotte, neemt deze bijstand een andere vorm aan: optimalisering van het 

verkooppunt, permanente technische ondersteuning en de ontwikkeling van 

fideliseringsacties. In deze context is het algemene idee dat de kwaliteit van de service de 

beste getrouwheidskaart vormt. Dus geen puntenkaarten bij Louis Delhaize, maar wel 

specifieke plaatselijke acties met bijvoorbeeld spaarkaarten voor de bakkerij of bereide 

gerechten.  

Buurtwinkel  

Nog steeds in dezelfde “buurtwinkel” context die één van de hoofddoelen van de keten is, 

sluit het opzetten van een nationale communicatiecampagne op geen enkele wijze een 

modulaire aanpak uit in functie van de realiteit op het terrein.  
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Als 100 % Belgisch familiemerk – iets wat zeldzaam genoeg is om te benadrukken - speelt de 

Louis Delhaize keten volop de troef van “verbondenheid ” met de klant uit, in dezelfde sfeer 

als de relaties die er vroeger met de winkelier uit de buurt bestonden.  

Het nieuwe concept van verkooppunten, zoals het in de winkel van Wilrijk is gestart, is in dat 

opzicht heel kenmerkend. Inderdaad, er wordt hier volledig afgeweken van het gebruikelijke 

standaardmodel van de minisupermarkten van de andere ketens. Hier worden de 

productfamilies verdeeld in alkoven en is de winkelruimte ingericht met laag meubilair om 

het zicht op het winkelinterieur open te laten en onpersoonlijke wandelgangen te vermijden.  

Dat alles geeft aan de klant een gevoel van rechtstreekser contact zoals dat vroeger het 

geval was bij de kruidenier om de hoek. En het woord “kruidenier” is hier duidelijk op zijn 

plaats in de “buurtwinkel” context. Een positionering die des te meer concrete vorm 

aanneemt met de baseline “Altijd welkom bij je buur”. 

Exclusiviteit 

In tegenstelling tot de andere ketens biedt louis delhaize geen producten onder zijn eigen 

merknaam aan. Maar dat belet niet dat er in het belang van de klant tal van producten in de 

rekken staan met een optimale kwaliteit-prijs verhouding onder het Cora merk en een aantal 

producten onder het Winny merk met oog voor lage prijzen.  

Toch is er wel degelijk een domein waarin de louis delhaize keten met exclusieve artikelen 

uitpakt, namelijk dat van de wijnen en de  sterke dranken.  

Dat is het geval met de champagne AR Lenoble waarvan het 100 % familiekarakter perfect 

overeenstemt met de waarden van louis delhaize. Dit huis met een bijzonder 

milieuvriendelijke aanpak en eerbied voor duurzame ontwikkeling, heeft het zeldzame en 

prestigieuze “Haute Valeur Environnementale” label (Hoge milieuwaarde) ontvangen als 

erkenning van meer dan twintig jaar optimale wijnbouwpraktijken. We vermelden in het 

bijzonder de buitengewone cuvée Brut Nature. Deze fles met een absoluut zero dosering 

bevat een uitstekend uitgebalanceerde assemblage van 30 % chardonnays de Chouilly (grand 

cru van de Côte des Blancs), 35 % pinots noirs de Bisseuil (premier cru van la Montagne de 

Reims) en 35 % pinots meuniers de Damery.  (Indicatieve Verkoopprijs  : 26,49 €) 

In het domein van de stille (niet mousserende) wijnen onderscheidt de keten zich in het 

bijzonder met de al even exclusieve distributie van een reeks natuurlijke wijnen,  dit wil 

zeggen, producten zonder externe input die dus geen sulfiet bevatten en niet geklaard zijn. 

Dit kenmerk geeft aan de cru’s een schitterende streekauthenticiteit, maar vanuit logistiek 

oogpunt vereisen ze een bijzonder delicate handling. Dus om voor deze wijnen optimale 

leveringsomstandigheden te garanderen, heeft louis delhaize beslist, ze in de koelketen op 

te nemen. Dat maakt hem meteen de eerste retailer in België die deze werkwijze hanteert! 

Kortom, deze cru’s met een schitterende streekauthenticiteit arriveren optimaal in de 

winkels.  
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Een greep uit het aanbod: recht uit de Rhônevallei, van het Domaine Rouge Garance van 

Claudie en Bertrand Cortellini, de Little Rouge Garance 2014 als Vin de pays des Côteaux du 

Pont de Gard en, in dezelfde appellation, de Little Blanc 2014. (Indicatieve verkoopprijs :   

8,95 €) 

Uit de  Roussillon vermelden we de amusante cuvée Glouglou pour soif 2014, door Aline 

Hock (met Belgische roots…) geproduceerd in het Domaine des Mathouans als AOP Côte du 

Roussillon. En uit de Loirestreek ten slotte, hebben we de mooie sauvignon met op het etiket 

Les Parcs 2014 als AOC Touraine, aangeboden door Alain Courtault en Simon Tardieux.  

Nog een ander domein waarin de louis delhaize keten zich onderscheidt, is dat van de gin, 

met nog altijd als exclusiviteit de opmerkelijke NB Gin. Deze sterke drank werd in 2013 

geboren in North Berwick in Groot-Brittannië, en ondanks zijn prille leeftijd heeft deze gin al 

heel wat onderscheidingen verzameld. De meest prestigieuze is ongetwijfeld deze van “The 

World’s Best London Dry Gin”, toegekend ter gelegenheid van de  World Drinks Award. Het 

geheim van deze “beste gin van de Wereld” schuilt in het gebruik van acht aromaten, elk 

geselecteerd volgens drastische kwaliteitscriteria, plus een nauwkeurige productie 

gebaseerd op minuscule hoeveelheden van slechts 100 liter tegelijk. (Indicatieve 

verkoopprijs : 25,75 €) 

Maar louis delhaize heeft beslist om ter gelegenheid van zijn 140ste verjaardag  nog straffer 

uit de hoek te komen in het duidelijk trendy domein van de gin, door aan distilleerderij 

Spencerfield in Schotland het exclusieve concept toe te vertrouwen van een Gin die 

natuurlijk de naam… Louis mag dragen! Deze authentieke Gin van Edinburgh is het 

geesteskind van Meester-Distilleerder David Wilkinson. Hij verenigt kracht en frisheid in een 

gekruid smakenboeket van zee-algen en sinaasappelschillen.  

En we blijven in Schotland, in het domein van de sterke dranken, maar deze keer bij de 
whisky’s: louis delhaize biedt, nog altijd exclusief, drie flessen van de uitstekende 
distilleerderij Tweeddale gevestigd in de Lowlands. Om te beginnen, hebben we de The 
Tweeddale Blend Batch 4, een opmerkelijke “blend” met prachtige aroma’s die chocolade 
en fruitigheid ontvouwt in mooie gerookte smaaktoetsen. Dan komt de Tweeddale Lowland 
Single Malt 14 jaar oud, met een boeket van mooie citrusfruittoetsen naast gebrande 
hazelnoten. En ten slotte hebben we nog een al even zeldzaam als origineel product: de 
Tweeddale Single Grain 16 jaar oud. Hij bestaat uitsluitend uit graanwhisky (dus absoluut 
zonder mout) van deze ene distilleerderij. Kortom, dit is een buitengewoon product dat 
tegelijk smaaktoetsen vrijgeeft van kruidige eik en vanille, maar ook verrassende zoute 
toetsen die heel zeldzaam zijn in graanwhisky’s.  
(Indicatieve verkoopprijs : Whisky Tweeddale blend: 41,75 €, Whisky Tweeddale single grain: 
52,55 €, Whisky Tweeddale single malt: 48,45 €) 
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De referentie van de buurtwinkel  

Tot slot past de 140 jaar jonge louis delhaize keten meer dan ooit in het idee van wat een 

buurtwinkel moet zijn: tegelijk dicht bij zijn klanten en dicht bij degenen die hem bij de 

klanten vertegenwoordigen. Dit louis delhaize concept haakt in op de lang vergeten geest 

van de echte kruidenier die zich vooral toelegt op de kwaliteit van zijn producten voor de 

meest billijke prijs. Met dit concept past louis delhaize definitief in de huidige trend van een 

distributie die zowel efficiënt als menslievend is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perscontact : 
Stéphane Génicot – sgenicot@gld.be – 0479/79.06.20 
Pascale Curias – pcurias@gld.be - 0478/88.74.26  
Meer info : www.louisdelhaize.be // www.delfood.be 
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