
 
Jumbo stoot AH in de 

regio van de troon 
C1000, Super de Boer, Konmar en nu EMTÉ: 

supermarktgigant Jumbo slokt de ene na de andere keten 

op en streeft Albert Heijn in Zuidoost-Brabant in 2019 

voor het eerst voorbij. 
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Een historisch moment, zo mag het straks gerust genoemd worden. Als 

Jumbo klaar is met de ombouw van negen EMTÉ-filialen zijn er van die 

supermarktketen in deze regio meer vestigingen dan van Albert Heijn. 

Zuidoost-Brabant telt nu nog 50 Albert Heijns en 42 Jumbo's. Dat zijn er 

voor de gele reus straks na de ombouwoperatie dus 51. Albert Heijn opent 

weliswaar een nieuwe winkel op Strijp-S in Eindhoven, het sluit er ook een 

in Valkenswaard. 

 

Volgens retaildeskundige Paul Moers zal het pijn doen bij Albert Heijn als 

ze in de regio worden overvleugeld. ,,Ze zijn sinds jaar en dag de grootste 

keten. Jarenlang zonder enige bedreiging van wie dan ook. En toen was 

daar opeens Jumbo. Een kleine speler die allerlei ketens begon over te 
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nemen. C1000, Super de Boer en nu dus ook EMTÉ. Dat vinden ze niet 

leuk en ze zullen er alles aan doen om weer de grootste te worden." 

 

In het geweld waarmee Jumbo en Albert Heijn elkaar beconcurreren zullen 

de overige ketens piepen en kraken, zo voorspelt Moers. ,,Ketens zoals Jan 

Linders en Nettorama krijgen het moeilijk. Ook omdat de 

supermarktbranche momenteel gigantisch in beweging is wat betreft 

nieuwe technieken. Distributie, thuisbezorging en straks robots die 

afrekenen en je boodschappen inpakken. Het vraagt gigantische 

investeringen om bij te blijven. Momenteel zijn er landelijk nog 24 ketens 

actief. Ik verwacht dat er in de toekomst nog zo'n tien overblijven. Coop 

heeft nu het geluk dat het kan meeliften met Jumbo en ook een deel van de 

EMTÉ's overneemt." 

Jumbo telt straks 51 supermarkten in de regio, 

Albert Heijn eentje minder 

 


