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Wij ontmoeten u graag daar!

ERWIN WILMS

Hoofd Retail

Veld Koeltechniek B.V.

Kunt u de ontwikkelingen in de retail nog bijbenen? Om het u makkelijk te 
maken zetten we belangrijke trends centraal in het RETAIL magazine. Dit keer 
bijvoorbeeld ‘blurring’. De Van Dale kent het woord (nog) niet, maar als moderne 
supermarktmanager ziet u het overal om u heen: horeca maakt steeds vaker  
deel uit van de winkelinvulling. 

Het woord blurring is weliswaar nieuw, maar hoe nieuw is de ontwikkeling zélf? 
In vroegere tijden zagen we toch ook een combi van disciplines binnen winkels en 
horeca? We kennen allemaal nog wel de slijterij die geïntegreerd was in het café. 
De bakker in de stad waar je ook koffie met een taartje eet, is er zelfs nu nog, 
dwars door alle veranderingen heen. 

Grenswinkel ter Huurne is ook een prachtig voorbeeld van een retailer die horeca 
en winkel al jarenlang combineert. Met succes. Een hele eer om het verhaal achter 
dit succes dan ook ter inspiratie aan u te mogen presenteren. 

Maar er zijn meer trends, ook in de koeltechniek. Kent u bijvoorbeeld de nieuwe 
regels al rondom koudemiddelen? In de rubriek innovatie en techniek leest u over 
de bijbehorende consequenties die waarschijnlijk ook ú treffen! Daarnaast mag u 
even meekijken in onze organisatie door de ogen van een van onze medewerkers. 
Ontdek hoe zij het verschil voor u maken.

Met zo veel nieuws is het maar goed dat u eind december de tijd kunt nemen.  
De tijd om dit in alle rust te lezen én vooruit te kijken. Misschien wel onder het 
genot van een glas champagne, bij u thuis of op de zaak. En als u er dan ook een 
paar hapjes bij serveert, misschien bent u dan onbewust ineens al onderdeel van  
de terugkerende trend blurren. Of draaf ik nu door? 

Hoe dan ook, ik wens u succes met de feestdrukte en  
een goede start van 2017.

Hoezo, blurring een 
nieuwe trend?!
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In Winterswijk zijn maar liefst drie supermarkten van Plus te vinden. Daarvoor zijn eigenaren 

Jeroen Bruggers en Richard Langen verantwoordelijk. Zij investeren volop in beleving.  

Dat woord valt dan ook vaak tijdens het gesprek met de twee enthousiaste ondernemers.  

In de grootste van de drie winkels, aan de Dingstraat, hebben zij de beleving op het gebied 

van versproducten tot in de puntjes verzorgd. Anderen in de branche noemen het blurring. 

De ondernemers in Winterswijk noemen het gewoon slim inspelen op klantbehoeften.

‘Beleving levert extra omzet op’
RETAIL TRENDS: PLUS BRUGGERS, WINTERSWIJK

‘ Drie jaar geleden hebben 

we een combinatie bedacht 

van horeca en retail.’

RETAIL WORDT BELEVING
De versproducten, dat is waar de winst te halen 
valt, aldus beide compagnons. De fles cola is overal 
hetzelfde en daar zit qua prijs ook niet veel verschil 
in, zo is de redenatie. Maar op het gebied van vers 
valt er veel meer te sturen en verleiden, vertelt 
Jeroen Bruggers: “Dat is het mooie van ons vak: 
wij bepalen voor een groot deel wat onze klanten 

kopen. Ze schrijven bijvoorbeeld wel op hun lijstje 
dat ze brood nodig hebben, maar niet welk brood. 
Door een aanbieding of verleiding in de winkel 
helpen wij ze die keuze maken. Daarom zetten 
we vol in op beleving. Vers bereid brood en vlees, 
kaas en vleeswaren die worden gesneden door 
medewerkers, maar ook maaltijden die ter plekke 
bereid worden in de winkel. En een koffiehoek met 
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koffie gemaakt van echte koffiebonen uit de streek. 
Dat is toch precies wat je wilt als klant? Voor de 
slagerij hebben we samen met Veld Koeltechniek 
een speciaal laag koelmeubel ontwikkeld. Daardoor 
zien onze klanten precies wat de slager aan het 
maken is. Dat is puur beleving. Als je aandacht 
geeft, verkoop je twintig keer zoveel. Om die reden 
investeren we er ook volop in, want het levert ons 
veel extra omzet op.”

GROOTS AANGEPAKT
Klanten kunnen bij Plus Bruggers zelf bepalen hoe 
en wanneer ze hun boodschappen willen hebben. 
Zelf winkelen, online bestellen, afhalen, bezorgen: 
het kan allemaal. Maar met de beleving rond de 
versproducten richten de ondernemers zich vooral 
op de klanten die graag naar de winkel komen, 
aldus Richard Langen: “Drie jaar geleden hebben we 
een combinatie bedacht van horeca en retail. Daarbij 
wilden we live cooking combineren en tegelijkertijd 
de derving aanpakken. Maar als we zoiets doen, dan 
doen we het meteen goed. We hebben het groots 
aangepakt, want dat past bij ons. Daarom hebben 
we niet zomaar een vakkenvuller aangenomen die 
ook kan koken, maar er staat een professionele kok 
in onze winkel. Onze kok maakt in een professionele 
horecakeuken verse maaltijden klaar die klanten hier 
kunnen kopen. Daarnaast leggen we ook het recept 
erbij en de ingrediënten die ze ervoor nodig hebben. 
Zeg het maar: wil je liever het gerecht zelf maken? 
Het kan allemaal! Voor de maaltijden gebruiken we 
versproducten die tegen de houdbaarheidsdatum 
aan zitten of die in de aanbieding zijn. Daardoor 
hebben we minder derving en kunnen we altijd voor 
een scherpe prijs verkopen. Iedereen wint.”

VOLOP MEDIA-AANDACHT
De aanpak van Plus Bruggers is uniek. Dat levert 
heel veel media-aandacht op. Naast retailvakbladen 
uit Nederland en tv-zenders als SBS6, kwamen ook 
journalisten van Tokyo TV, Engelse media en Duitse 
kranten langs om het verhaal te verslaan. Daardoor 
komen er weer nieuwsgierige nieuwe klanten naar 
de winkel, die vervolgens vaak terugkomen zodra 
ze eenmaal hebben ervaren hoe het winkelen hier 
werkt. Jeroen Bruggers: “Op een gegeven moment 
waren er gewoon cameraploegen aan het wachten 
op elkaar! Ze kwamen allemaal kijken in onze 
winkel in Winterswijk. Mooi toch? Aan de drukte 
de week daarop konden we wel zien dat het effect 
had. Dat is een beloning van onze inspanningen en 

onze flexibiliteit. Als wij vanmiddag iets beslissen, 
dan gaat Richard morgen inkopen, overmorgen 
gaan we de situatie uittekenen en volgende week 
voeren we het uit. Wij kunnen heel snel schakelen 
en hoeven niet alles via het hoofdkantoor van onze 
franchiseorganisatie te spelen.”

OPHALEN, NIET AFHALEN
De kracht van de drie Plus-winkels in Winterswijk is 
volgens Richard Langen, naast de 220 gemotiveerde 
medewerkers, de goede samenwerking tussen de 
twee compagnons: “In onze dagelijkse bezigheden 
komen Jeroen en ik elkaar vrijwel niet tegen. We 
vullen elkaar namelijk helemaal aan. Dat maakt 
ons zo’n sterk team. Heel kort door de bocht: 
Jeroen zorgt ervoor dat er zo veel mogelijk geld 
binnenkomt en ik zorg dat er zo weinig mogelijk 
uitgaat. Als wij een pallet handelswaar zien, dan zien 
wij kansen. Net zoals wanneer we inspiratie opdoen 
in andere winkels.” 

De opkomst van online boodschappen doen, is 
natuurlijk ook in Winterswijk merkbaar. Daarom 
heeft de winkel een speciaal ophaalpunt ingericht. 
Let wel: ophaalpunt, geen afhaalpunt, zegt 
Jeroen Bruggers heel stellig: “Afhalen doe je bij 
de Chinees, niet bij onze supermarkt. De reguliere 
kruidenierswaren bestel je heel makkelijk online, 
maar je loopt nog wel even door de winkel om je 
versspullen uit te zoeken. Voor beleving neem je 
de tijd, voor gewone boodschappen steeds minder. 
Daar spelen wij op in.”

GOEDE RELATIE MET VELD KOELTECHNIEK
Naast de speciaal op maat gemaakte lage koeling 
bij de slagerij, heeft Veld Koeltechniek ook onder 
andere de 21 vrieskasten in de winkel in Winterswijk 
gemaakt en geïnstalleerd. Jeroen Bruggers geeft 
aan heel tevreden te zijn over de jarenlange relatie 
met Veld: “Vooral de flexibiliteit van Veld is voor 
ons belangrijk. Als er een probleem is met een koel- 
of vriesmeubel, wil je het snel opgelost hebben. 
Gelukkig is Veld er als we ze nodig hebben. We 
kennen ze goed. Het zijn pragmatische mensen, 
net als wij. Ze ontzorgen ons graag en kunnen 
goed meedenken in speciale concepten, zoals de 
bijzondere koeling voor onze slagerij.”

Over Plus Bruggers

In 2000 nam Jeroen Bruggers 

een kleine winkel over aan de 

Ravenhorsterweg in Winterswijk. 

Die werd uitgebreid en dat ging 

goed. In 2007 werd de grote 

supermarkt aan de Dingstraat 

overgenomen en in 2011 de Plus 

Pelkwijk. Op dat moment stapte 

ook Richard Langen in, die Jeroen 

Bruggers al jaren kende. Richard 

tekende alle plannen voor de 

verbouwingen van de winkels aan 

de Dingstraat en Ravenhorsterweg 

zelf. Jeroen weet op zijn beurt 

precies hoe hij zo veel mogelijk 

rendement uit een bepaald aantal 

vierkante meters winkelvloer 

kan halen. Samen hebben ze 

innovatieve ideeën en werken ze 

deze uit. Zoals het aankopen van 

een eigen bakkerij, waarmee ze 

hun nieuwe uitbreiding van de 

versafdeling aan de Dingstraat 

gaan realiseren. Daarnaast staat 

er nog een nieuwe winkel en een 

onlangs overgenomen grenswinkel 

op het programma. De heren 

zitten dus zeker niet stil.
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Er met zijn allen iets moois en goeds van maken. Dát is waar Veld-medewerker 

Marcel Jans voor staat. Wat retailers hiervan merken? Vooral dat hij tot het uiterste 

gaat om warmte- en koeltechniek zo goed, zuinig en onderhoudsvriendelijk 

mogelijk te laten draaien. Een proces waarin hij collega’s graag meeneemt.  

“Want je moet het als team doen”, vindt Marcel. Oftewel: alleen ga je misschien  

wel sneller, maar samen kom je verder. 

‘ Alléén ga je sneller, 
sámen kom je verder’

DE MENS ACHTER DE ORGANISATIE: MARCEL JANS

Wat er allemaal bij komt kijken voor een supermarkt 
koeltechnisch in bedrijf is? Marcel leerde hierover 
in bijna twintig jaar bij Veld heel veel. “Die kennis 
gebruik ik nu onder meer in de ontwerpfase van 
de engineering. Ik geef dan advies waarmee we 
bijvoorbeeld voorkomen dat er leidingen weg-
gewerkt worden in een plafond, waar volgens de 
tekening van een supermarkt een grote stelling 
onder komt. Dit soort dingen kan in de service  
later uren schelen.” 

SLIMMER AFSTELLEN 
De laatste jaren optimaliseert Marcel ook installaties 
in winkels. “Met temperatuursensoren in een 
proefpakket en kijk ik bijvoorbeeld hoe de  
tempe ratuur op elk schap is om de koeling  
eventueel minder koud af te stellen. Daarna  
monitor ik of de temperatuur misschien nog  
verder terug kan. Dat scheelt veel energie.  

Met ontdooien doe ik hetzelfde. Vroeger moest  
het systeem dit wel vier keer per dag doen. Nu 
komen we soms uit op slechts eens per dag.” 

VERWARMEN DANKZIJ KOELING
Bij een nieuwe supermarkt in Groesbeek bereikte 
hij met optimaliseren serieuze besparingen. “Dat 
nemen we nu als voorbeeld bij winkels waar we 
wekelijks komen voor storingen, lekkages en ander 
onderhoud.” Hergebruik van warmte geeft hij 
daarbij ook aandacht. “Warmteterugwinning is hot. 
Bijna elke installatie die we nu aanleggen, heeft het. 
De warmte die een koeling produceert, gebruiken 
we bijvoorbeeld voor vloerverwarming. Ook hier 
ondersteun ik vooral in de ontwerpfase.” 

DA’S ANDERE ENERGIE
Voor koelmonteurs is werken met warmte nog 
wel wennen. Dat vraagt om scholing. Hiervoor 
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Marcel Jans

•  53 jaar

• Techneut

• Manager

• Teamplayer

• Vasthouder

• Sport- en natuurmens

organiseer hij branchevergaderingen met de 
monteurs. “Jongens de techniek laten bijhouden 
kost wel veel tijd en energie. Maar als je  
uiteindelijk minder vragen krijgt, weet je  
dat het loont.”

PARALLEL TUSSEN SPORT EN WERK
Waar hij zelf warm van wordt? “Omdat we 
hard groeien, ondersteun ik sinds een tijd zes 
inbedrijfsstellers en de engineering/projectafdeling. 
Ik haal nu het beste uit dit team en vind dat erg 
leuk. Het is mooi te zien hoe mensen groeien  
door bijvoorbeeld een paar woorden.” In die  
rol ziet hij een parallel met zijn privéleven.  
“Elke week doe ik onder meer aan survivals en 
voorheen aan adventureracing: met een kompas  
van punt naar punt lopen. Bij zo’n wedstrijd  
moet je als team eindigen, niet als individu.  
Zo zie ik dit werk ook.” 

VASTBIJTERTJE
Collega’s noemen Marcel steevast een vastbijter.  
“Ik zit overal bovenop. Daarom hamer ik er 
bijvoorbeeld op dat monteurs met de juiste 
informatie aan hun werk gaan. Dan hebben ze  
er immers veel minder mee te doen. Ook vraag  
ik geregeld: ‘Waarom gebeurt het zó?’ Want 
misschien kan het wel anders. Mensen zo aan  
het denken te zetten, vind ik prachtig. En daar  
leer ik zelf ook veel van.”

Tot slot: Marcel draait thuis energieneutraal en 
hoopt dat ook supermarkten bewuster met  
energie en milieu omgaan. Daarom tipt hij:  
“Voed je mensen op. Vullen ze bijvoorbeeld  
het vlees bij en is het ineens pauze? Vraag dan  
of ze het vlees niet in het gangpad laten staan,  
maar terugrijden naar de koeling. Zo draagt  
iedereen een steentje bij.”

‘ Mooi te zien hoe 

mensen groeien’
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‘ Zorg dat je het lef hebt om  

ergens goed in te worden.’
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HOERA, EUROPA IS NIET ÉÉN
Anno 2016 heeft Heini maar liefst 230 collega’s en 
is hij hoofd facilitaire dienst van een enorme winkel 
die ter Huurne Holland Markt heet. Hier werkt alles 
anders. Veel supers zetten vooraan psychologisch 
het groente en fruit; immers, consumenten die 
eerst gezonde inkopen doen, mogen daarna van 
zichzelf ‘zondigen’. Buurse begint echter met 
vierhonderd vierkante meter koffie. Waarom? 
“Omdat 80 procent van onze klanten uit Duitsland 
komt, waar de accijnzen op koffie veel hoger 
liggen.” Soms gaan er dan ook wel twintig pallets 
van een koffiemerk op een dag doorheen. Ook 
medicijnen en blikjes frisdrank slaan de Duitsers hier 
met tassen en – in het geval van blikjes – met pallets 
vol in. De verklaring? “De prijs van medicijnen in 
Nederland scheelt minstens 50 procent en vaak zelfs 
wel 70 procent. Daarnaast zijn veel medicijnen in 
Duitsland alleen op recept te verkrijgen. En op blikjes 
vraagt men in Duitsland statiegeld, in Nederland 
niet”, vertelt Heini. 

DÁT IS PAS HAMSTEREN
Geregeld houdt ter Huurne acties met blikjes. Er 
vliegen dan zo een miljoen stuks over de toonbank. 
“Bij dit soort acties staan mensen ’s morgens om 
5 of 6 uur al in de rij om naar binnen te mogen”, 
glimlacht hij. Op dit soort dagen lopen hier verkeers-
regelaars. Tussen deze bezoekers zitten ook 
Nederlanders. Wat is hún voordeel? “Sigaretten 
zijn in Duitsland 50 cent tot 1 euro goedkoper door 
lagere accijnzen. We verkopen ze daarom in onze 
drankenwinkel die nét over de grens in Duitsland 
staat…” Een slim trucje.

BELEVING MET HORECA  
EN AMUSEMENT 
In Buurse veranderen consumenten hun bood-
schappen ritje in een compleet dagje uit. “Iedereen 
die hier komt, heeft tijd”, legt bedrijfsleider Leo van 
de supermarkt uit. En dus bieden hij en zijn collega’s 
veel amusement en beleving. De winkel, die buitenaf 
en midden in het groen ligt, verstrekt daarom 

Boodschappen doen bij ter Huurne Holland Markt in Buurse betekent: na files op de 

toegangswegen een wondere wereld binnenwandelen. Een wereld waarin kinderen zich 

uren vermaken in de speeltuin, vader zijn hart ophaalt aan de betaalbare wijntjes en het 

hele gezin na afloop lekker een visje of pannenkoek eet. O ja, en waar moeder ondertussen 

koffie en blikjes fris hamstert in het woud aan stellingen die tot aan de hemel lijken te 

reiken. Deze wereld vormt het dagelijkse leven van Heini Wegener en Leo de Wit.

‘ een uitje voor
het hele gezin’

Ter Huurne Holland Markt, volledig verbouwd

ONDERNEMER IN BEELD: HEINI WEGENER EN LEO DE WIT, TER HUURNE HOLLAND MARKT

Heini Wegener en  

Leo de Wit in hun  

ter Huurne Holland Markt
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bijvoorbeeld gratis fietsroutes. En de kinderen 
kunnen zich uitleven in de megaspeeltuin. Hier 
vinden ze onder meer een kabelbaan, megaglijbaan, 
graafmachientjes en bootjes. In de natte ruimte 
hangt naast het ‘mamatoilet’ zelfs een kleine wc-
pot met een vrolijke toiletbril. “Op zondag mag het 
publiek af en toe op de parkeerplaats tweedehands 
spullen verhandelen. Of we houden daar zelf een 
containerverkoop en zetten dan complete pallets 
op straat.” Zo’n intensief dagje wil men natuurlijk 
ook lekker afsluiten. En dus kan men aan het einde 
van de winkel in het restaurant terecht voor vis of 
een pannenkoek.Hoe veel beleving wil een mens 
hebben?!

ENORME VERSSTRAAT
Ter Huurne oogt overigens helemaal bij de tijd. 
Hoe dat komt? “Begin dit jaar hebben we een 
enorme verbouwing gehad.” Al vertellend lopen 
de heren naar het midden van de winkel, waar de 
zaak ooit vanuit het woonhuis begon. Hier begint 
het hart van Heini bijna hoorbaar sneller te kloppen 
en Leo krijgt pretoogjes. Trots laten ze de enorme 
versstraat zien die er nu langs loopt: zo’n tachtig 
meter met groente, fruit en ter plekke gebakken 
broodjes, gebrande nootjes en eigen gegrilde kip. 
Veel van deze producten liggen nu in hypermoderne 
wandkoelingen, koeleilanden of in de koeltoon- en 
werkbanken. 

VERBOUWEN MET WINKELDEUR OPEN
Heini coördineerde de hele metamorfose. “Ik heb 
dat allemaal zonder draaiboek gedaan”, vertelt 
hij nuchter. En dat, terwijl de winkel tijdens de 
verbouwing vier maanden lang gewoon open 
bleef. “’s Morgens keek ik wat we die dag 
konden aanpakken of welke afdeling we konden 
verplaatsen. De aannemer, tegelzetter en Veld 

cod&safe gingen daar heel flexibel mee om. Ik 
wist ook gewoon: ‘Het komt goed.’ Veld voelt ons 
bijvoorbeeld helemaal aan, communiceert goed. En 
ook al bellen we ze ’s avonds laat, bij problemen zijn 
ze er. Gisteravond kreeg ik ook zelf om 11 uur een 
telefoontje van ze. Of we wel in de gaten hadden 
dat de deur van een koeling op een kier stond…” 
Met dank aan slimme automatisering achter de vele 
koelinstallaties. 

DUIZENDEN KUUB BESPAARD
Ook het magazijn heeft nu een hele koel- en 
vriesstraat. Een grote diepvriescel voor brood, een 
andere koeling voor kaas en een minder zware cel 

‘ In het weekend lopen  

hier verkeersregelaars’
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voor vlees - alles wordt hier op zijn eigen ideale 
temperatuur gekoeld. Vervolgens bereiden en 
snijden vaklui veel van de producten die er liggen. 
“We willen het ambachtelijke bewaren”, meldt Leo 
hierover. “Derving hebben we nu bijna niet meer. 
Wat er bijvoorbeeld aan verse kip overblijft grillen 
wij ter plekke in de winkel en  verpakken we op 
schaal” De verbouwing leverde echter nog veel meer 
op. Zoals een besparing van zeker 5.000 kuub gas. 
En verder vooral positieve reacties van klanten. Dit 
was allemaal mogelijk dankzij de overname vorig 
jaar door de Van Tweel Groep; een zelfstandige 
winkelier met vijf vestigingen van Albert Heijn en 
winkels op de ABC-eilanden.

GOUDEN TIP?
Kunnen Heini, Leo en hun teams achterover leunen, 
nu alles klaar is? “Nee. We moeten vooral de politiek 
in de gaten blijven houden. Verkiezingen zijn voor 
ons altijd spannend. Wordt Europa toch één? 
Krijgt Nederland ook statiegeld op blik? Dat soort 
dingen.” Verder raden ze collega’s af om ook een 
amusementsformule neer te zetten. “Dat heeft geen 
zin. De meeste winkels zitten in de stad. Daar heeft 
iedereen haast én ontbreekt de nodige ruimte.” 
Wat dan wel toekomst heeft? “Zorg dat je het lef 
hebt om ergens goed in te worden. Je moet je 
onderscheiden. Dan kom je er wel.”

Persoonlijk dossier  

Heini Wegener 

•  Werkte als 13-jarige al bij  

Ter Huurne

•  Stopte destijds koffiebonen in 

een zakje

•  Werkte nog met oprichter Henk 

Veld van Veld Koeltechniek

• Is nu hoofd facilitaire dienst

Persoonlijk dossier  

Leo de Wit

•  Werkte als 13-jarige al bij  

Ter Huurne

• Is nu bedrijfsleider supermarkt

Ter Huurne Holland Markt

• Supermarkt

• Slijterij (nét in Duitsland)

• Koffiebranderij

• Koffiegroothandel 

• Notenbranderij

• Visrokerij

• Drogisterij

• Bloemisterij

• Speeltuin

• Tankstation

• Zondagsentertainment
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Europa wil de milieuschade van chemische koude-
middelen terugdringen. Wat veel super markten  
daar van merken? “Bij bestaande installaties die  
te veel invloed hebben op de opwarming van de 
aarde, moet het koudemiddel worden vervangen”, 
vertelt Rob. Dat geldt vooralsnog voor installaties  
die R404A of R507 gebruiken. 

TOCH NIET IDEAAL, DIE RECYCLING
Deze twee koudemiddelen hebben meer dan 
2500 GWP, global warming potential. Dit cijfer 
geeft de waarde aan waarmee het meewerkt aan 
de opwarming van de aarde. “Daarom moeten 
monteurs ze bij het installatieonderhoud vervangen 
door een gerecycled koudemiddel. Dus iets wat we 
uit andere installaties haalden en schoonmaakten 
voor hergebruik.” Supermarkten lopen dan wel het 
risico dat dit middel bij hun koeltechnische bedrijf op 
raakt en hun installatie dus niet meer kan draaien… 

GOEDE TIMING
Voor winkelketens die nieuwbouw of renovatie 
overwegen, ontstaat nu wel de kans het in één keer 
minder milieubelastend aan te pakken. Dat moet 
ook wel, want de installaties met het genoemde 
koudemiddel mogen over zes jaar helemaal niet 

Milieubelastende koeltechniek heeft zijn langste tijd gehad. Wat betekent 

dat voor de grote retailketens en het tankstation met zijn kleine vrieskist? 

En voor het onderhoud? Technisch manager Rob van Beukering van  

Veld Koeltechniek legt het uit.

meer worden gebouwd. En in installaties met een 
koelvermogen kleiner dan 40 kW mogen dan 
alleen koudemiddelen zitten met een GWP lager 
dan 150. De oplossing? Werken met natuurlijke 
koudemiddelen, want die hebben een GWP van  
0 tot maximaal 3 (zie tabel).

EXPLOSIEGEVAAR
Waarom niet iedereen bij nieuwbouw meteen 
op GWP 0 overstapt? “In de supermarktbranche 
is meestal alleen R744 CO2 geschikt. De andere 
middelen leidden namelijk vaak tot te veel extra 
eisen en maatregelen.” Rob legt uit dat de drie 
andere middelen explosiegevaar opleveren bij 
gebruik in centrale systemen met meerdere 
koelingen en leidingen. “R717 met ammoniak 
is bijvoorbeeld giftig. Als dat vrijkomt in een 
woonwijk….” Voor dit middel gelden dan ook extra 
eisen rondom brand en veiligheid. “En propaan- en 
butaanmiddelen zijn heel brandbaar en daarom 
alleen handig in kleine hoeveelheden. Zoals bij een 
stekkerklare vrieskast of kleine, losse koelcel.”

KOST DAT?
Oké, dus bijna iedere retailer moet bij nieuw- en 
verbouw aan de CO2. Wat betekent dat voor het 

‘ Al klaar voor de  
nieuwe milieuregels?’

TECHNIEK & INNOVATIES
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prijskaartje? “Installaties met CO2 zijn 10 tot  
15 procent duurder. CO2 vraagt namelijk om 
prijziger koper, in plaats van vertrouwde rvs-
leidingen. Daarnaast moet je koper lassen in plaats 
van solderen. Ook dat kost meer.” Gelukkig geeft  
de overheid wel subsidie, de Energie-investerings-
aftrek. “Met deze EIA mag je bij je belastingaangifte 
een deel van de kosten aftrekken van de winst. 
Meestal krijg je dan zo’n 10 procent van je 
investering terug.”

‘ Nieuwbouw of renovatie? 

Nu is de kans in één keer 

minder milieubelastend 

te zijn.’

GOED TE WETEN…
Zijn er verder nog gevolgen voor retailers?  
“De natuurlijke koudemiddelen vragen om meer 
lekcontroles. Tot wel een keer zo veel, afhankelijk 
van de hoeveelheid CO2. Die wordt anno nu 
berekend via de GWP vermenigvuldigd met de 
inhoud van het koudemiddel in kilo’s. Al met 
al is het best een ingewikkeld verhaal voor de 
branche. Mijn collega’s en ik nemen de gevolgen en 
oplossingen daarom ook graag individueel door.”

Natuurlijk koudemiddel GWP
 

R717 ammoniak 0

R744 CO2 1

R290 propaan 3

R600a Isobutaan 3
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HOE HELPT KOELMEUBEL BREDA  
MEE AAN EXTRA OMZET?
Deze koeltafel is ideaal om impulsaankopen 
een handje te helpen. Hoe dat komt? Allereerst 
presenteer je gekoelde producten hierin dichter bij 
de klant. Dat zit hem in de poten, die hoger zijn 
dan gemiddeld. Daarnaast heeft het koelmeubel 
over bijna de hele hoogte van het koelgedeelte glas, 
zodat de voorbij wandelende klant de producten  
wel móet zien. Dankzij het glas en de grijphoogte 
zien én pakken consumenten eten en drinken uit  
dit meubel dan ook sneller. 

WANNEER EN WAAR IS DE BREDA  
HET MEEST GESCHIKT?
Overal waar mensen snel eten of drinken willen 
scoren of waar mensen gevoelig zijn voor gekoelde 
impulsaankopen, past dit koelmeubel. Denk 
naast supermarkten dus aan plekken waar food 
to go kansrijk is. Zoals bij trein- en tankstations, 
ziekenhuiskiosken en bouwmarkten. Pak je hem 
bijvoorbeeld op een warme dag vol met koele 
drankjes en zet je de vitrine op een opvallende plek? 
Dan weet je zeker dat je hem aan het eind van de 
dag hebt leeg verkocht.

Hoe zet je als ondernemer koeling strategisch in? Op welke manier buig je 

hiermee een kostenpost om in een omzetprikkel? In elke editie van RETAIL 

magazine nemen we vanuit die gedachten een type koeling onder de loep.  

Van marketingkansen en bijzonderheden tot praktische zaken - ze komen 

allemaal aan bod. Vandaag: koeltafel Breda.

VOOR WELKE PRODUCTEN IS HIJ  
EXTRA GESCHIKT?
Natuurlijk blijft alles aan eten en drinken in dit 
meubel op de juiste temperatuur. Wat extra 
opvalt? Dat je hierin ook de hoge pakken zuivel 
koel houdt, vanwege een gekoelde laadlijn van 
20 cm. Bijzonder, omdat koelmeubels meestal niet 
verder komen dan 15 centimeter. Daarnaast koelt 
dit type zelfs vlees, vis en kip, dus producten die je 
kouder moet bewaren. Hij valt dan ook onder de 
temperatuurclassificatie 3M1. 

WELKE MARKETINGKANSEN BIEDT  
DE KOELING VERDER?
Doordat het koelmeubel hoog op de poten staat, 
is er tússen die poten ruimte voor reclameborden 
of andere signing. Op deze manier geef je je zaak 
en de koeltafel een persoonlijker karakter mee; die 
signing verzorgen wij desgewenst zelf op maat. 
Daarnaast spuiten we hem zowel binnen als buiten 
naar wens in elke formule(-RAL-)kleur. Zo laat je  
hem mooi aansluiten op de ‘clubkleuren’ van 
bijvoorbeeld je keten. Heb je een complete 
winkelinrichting in rvs? Dan past de Breda in  
rvs-uitvoering beter. 

koeltafel Breda
6 vragen over omzetkansen met

PRODUCTNIEUWS

Verdere bijzonderheden

•  Maten: 1.00 m 1.20 m x (bxh) 

•  Plaatsen: zelf doen of door  

ons laten doen (wij nemen  

naar wens ook de verpakking 

weer mee en eventueel een 

oud koelmeubel)

•  Kleur: keus uit rvs en elke 

(winkelketen)kleur 

•  Flexibel: makkelijk verplaatsen 

dankzij soepele wieltjes

•  Minder schadekans: stevige 

kunststof stootbumper 

voorkomt schade van 

bijvoorbeeld winkelkarren

•  Prijs/kwaliteit: verrassend 

interessant geprijsd voor  

zo’n slimme koeltafel
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 ‘ Een multifunctioneel 

koelmeubel voor allerlei 

producten’

WAT BETEKENT DIT KOELMEUBEL  
VOOR HET MILIEU?
Voor het dagelijks gebruik zit er een rolgordijn 
ingebouwd. ’s Nachts sluit je dit rolgordijn, zodat de 
kou niet weglekt en je dus energie bespaart. Kies 
dit model eventueel met natuurlijk koudemiddel 
R290 propaan; dat komt tegemoet aan alle huidige 
milieueisen en daarmee versterk je naar wens het 
groene karakter van je organisatie.

HET OOG WIL OOK WAT.  
HOE STAAT HET DAARMEE?
Het tijdperk van ronde koelmeubels en ronde ruitjes 
is voorbij. Dat zie je direct aan de Breda, die een 
strakkere stijl heeft. De prachtige koeltafel heeft dan 
ook een wat hoekiger design en vierkante poten. 
Vanwege die looks staat hij bij menigeen in de top 
drie van mooiste koelproducten. 
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