| Distrifood

9

Reportage

Voor 1 op 3 aan AH of Coop toegewezen C1000’s veranderde toekomst

En de verdeling valt radicaal anders uit

D

rie jaar na de bekendmaking van de zogenoemde AH- en Cooplijst ziet de wereld er
voor veel C1000-winkels geheel anders uit.
De oorspronkelijke plannen voor die
winkels zijn door allerlei omstandigheden veranderd. Diverse ondernemers die hun winkels omvlagden
naar AH hebben het niet gered en
hun supermarkt noodgedwongen
terugverkocht aan de Winkel Werk
Maatschappij (WWM) van Albert
Heijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de

C1000’s in Surhuisterveen, Helmond
of Wapenveld. Vlak voor het sluiten
van de markt besloot AH ook nog
eens om vijf C1000’s terug te geven
en vorige week werden er nog eens
vier vestigingen doorverkocht aan

Boni (3) en Plus (1). In totaal is bij
21 van de 78 C1000-ondernemers die
op de AH-lijst stonden de situatie
anders dan drie jaar geleden was
voorzien. Ook bij Coop ziet de toekomst voor tenminste 15 van de 52

C1000 Balk
is naar Plus gegaan;
stond op AH-lijst

C1000 Veenwouden
ondernemer Visser
wordt Plus i.p.v. Coop

C1000-winkels anders dan werd
gedacht. Met name Plus heeft in de
eindfase her en der flink succesvol
geshopt en nog de nodige super-

markten uit het vuur weten te slepen. Dat betekent dat in elk geval
15 van de 52 C1000 winkels op de
Coop-lijst geen Coop worden.

C1000 Beesterzwaag
ondernemer Berkenbosch
wordt Plus i.p.v. Coop

C1000 Schildwolde
gaat naar Plus;
stond op Coop-lijst
C1000 Zuidlaren
door ondernemer
verkocht; is
inmiddels filiaal

C1000 Klazienaveen
door AH doorverkocht
aan Boni

C1000 Westerbork
AH geeft winkel terug,
wordt Jumbo

C1000 Ruinen
AH geeft winkel terug; wordt
nu Jumbo, ondernemer
Veenkamp stopt

C1000 Emmer-Compascuum
door AH doorverkocht aan
Boni

C1000 Amstelveen
Bankrashof; door Coop
verkocht aan Deen
C1000 Amstelveen
Parlevinker; filiaal van Coop
geworden

C1000 Dedemsvaart

C1000 Hasselt
ondernemer Dekker
verkoopt aan AH
die vervolgens
doorverkoopt aan Boni

door ondernemer
Odink verkocht aan
WWM van AH

C1000 Nieuwleusen
door ondernemer verkocht
aan WWM van AH

C1000 Uithoorn
is door ondernemer
verkocht aan Coop;
nu filiaal

C1000 Almelo,
Binnenhof 33
was van zelfstandig
ondernemer K. Sanders;
is nu AH-filiaal

C1000 Nieuwegein
Rapenburgerschans;
ondernemer Snoek verkoopt
winkel aan C1000 die
doorverkoopt aan WWM AH

C1000 Enter
door ondernemer
verkocht aan WWM AH

C1000 Hellevoetsluis
AH geeft winkel terug,
wordt Jumbo?
C1000 Wapenveld
verkocht door ondernemer,
is nu AH-filiaal

C1000 Dordrecht
Damplein; winkel door
Coop verkocht aan
Nettorama

C1000 Geffen
nog niet bekend (maar
wordt geen Coop)
C1000 Wanssum
AH geeft winkel terug,
wordt Jumbo

C1000 Hoek
wordt Emté

C1000 Vessem
wordt Emté

C1000 IJzendijke
is Plus geworden

C1000 Surhuisterveen
ondernemer De Rijke
verkoopt winkel aan WWM
van AH

C1000 Eindhoven
Gemmastraat
gesloten (vlak ernaast nieuwe Jumbo
geopend; ondernemer is nu Jumboondernemer aan Boschdijk)

C1000 Helmond
Jansen & Fritsenplein
ondernemer Brouns
verkoopt winkel aan
WWM van AH

C1000 Meijel
is door ondernemer
verkocht aan Coop;
nu filiaal

C1000 Deurne
gesloten door Coop

C1000 Enschede
Burg. M. van Veenlaan
AH geeft winkel terug;
wordt nu Jumbo

C1000 Oldenzaal
Deken Scholtenstraat
ondernemer Kuipers
wordt Jumbo
C1000 Oldenzaal
Burg. Wallerstraat
was van C1000 Kuipers,
is filiaal van AH
C1000 Oldenzaal
Joh. Van Burenlaan
was van C1000 Kuipers,
is filiaal van AH

