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Inleiding 

Nederland is een belangrijke bestemmingsmarkt voor onze producten en onze investeringen. Het 

bevindt zich in de top 3 van belangrijkste exportbestemmingen en klasseerde zich ook tweede als 

origineland van investeringen in Vlaanderen. Het is een natuurlijke afzetmarkt voor Vlaamse 

ondernemers. Maar het is niet altijd eenvoudig toegang te krijgen tot die markt. Er zijn en blijven een 

aantal culturele verschillen bestaan en de aanpak van de markt is ook niet “zoals bij ons”. Een basis 

van elke marktbenadering is correcte informatie. Aan die behoefte wil deze studie voldoen: informatie 

verstrekken waarmee de Vlaamse (kandidaat-)exporteur naar de Nederlandse markt kan komen met 

voedingsproducten. 

In het verleden werden in dit kantoor al een aantal keer studies geschreven over verschillende 

distributiekanalen in Nederland, met verschillende titels en verschillende invalshoeken. Dit keer zijn 

wij uitgegaan van de sector in Vlaanderen, met name de voedingssector en hebben we gekeken waar 

en via welke kanalen de producten uit die sector de Nederlandse markt bereiken. We weten dat er nog 

andere kanalen bestaan, maar gaven er de voorkeur aan de meest courante kanalen te bespreken, met 

name de supermarkten, de groothandels en de inkooporganisaties. 

In deze studie vindt u ook wat achtergrondinformatie over de verschillende kanalen, een bijna 

exhaustieve lijst van alle spelers in de drie onderscheiden segmenten en een overzicht van de 

belangrijkste vakbeurzen. 

Als wij er rekening mee houden dat de Nederlandse import in 2016 wereldwijd steeg met 3,4%, dat 

onze producten een ijzersterke faam genieten en dat naar ons wordt opgekeken voor ons culinair 

vernuft, dan zijn er zeker kansen voor Vlaams vakmanschap uit de voedingssector. 

Mocht u na het lezen van deze studie de stap willen zetten en mocht u daarom specifieke vragen 

hebben, dan kan u die altijd stellen bij een provinciaal kantoor van Flanders Investment & Trade, bij 

een Adviseur Internationaal Ondernemen of via deze LINK. 

’s Gravenhage 24 januari 2017 

  

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/contact/kantoren-vlaanderen
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/landen/nederland/diensten
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Marktaandelen 

Supermarkten 

De marktaandelen van supermarkten lopen flink uiteen. Albert Heijn heeft het grootste aandeel met 

35%, gevolgd door Superunie met 29,2%. Superunie is een inkooporganisatie voor 

13 retailorganisaties. Gevolgd door Jumbo Groep en Jumbo. Jumbo Groep bestaat uit de Jumbo 

supermarkten en La Place. La Place is bekend om de verse huisgemaakte producten en heeft 

verschillende formules, o.a. restaurants, eventcatering, etc. Daarna volgen Lidl, Aldi, Plus en tenslotte 

de kleinere ketens.  

Formule 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Albert Heijn 29.5 31.3 32.8 33.6 33.5 33.7 34.0 34.1 35.0 

C1000 14.3 13.2 11.7 11.5 12.1 12.0 9.5 5.8 1.1 

Jumbo 4.4 4.8 4.9 5.5 7.4 9.6 11.2 14.0 17.4 

Jumbo Groep – – – – 21.8 21.7 20.7 19.8 18.5 

Superunie 30.0 30.7 29.6 29.6 29.2 29.0 28.8 29.0 29.2 

Coop 2.4 2.5 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 

Deen 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 

Detailresult – – – 4.2 3.9 3.7 3.7 3.8 3.8 

Dekamarkt – – – – – 1.9 1.9 1.9 1.9 

Hoogvliet 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 

Jan Linders 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Plus 6.0 6.1 6.0 6.0 5.9 5.8 5.8 5.9 6.2 

Poiesz 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Spar 1.9 2.2 2.3 2.2 2.1 1.9 1.8 1.7 1.7 

Vomar – 1.6 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 – – 

Aldi 8.9 8.5 8.3 7.9 7.9 7.6 7.4 7.4 7.3 

Lidl 4.0 4.8 5.4 5.6 6.7 7.5 9.0 9.7 10.0 

Overig 1.5 0.7 0.8 0.8 10.6 0.6 0,5 – – 

Bron: www.distrifood.nl/service/marktaandelen 

Bron: Nielsen 

  

https://www.laplace.com/nl/
http://www.distrifood.nl/service/marktaandelen
http://www.nielsen.com/
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Groothandels 

Hieronder vindt u de marktaandelen in de markt voor groothandels in voedingsmiddelen. Bovenaan 

staat Sligro met 50 zelfbedieningsgroothandels en 9 bezorggroothandels, vervolgens bierbrouwerijen 

en daarna Lekkerland. Lekkerland is een groothandel die rookwaren, food-to-go, non-foodproducten, 

dranken, beltegoeden en cadeaukaarten verkoopt. Hun marktaandeel zal gebaseerd zijn op hun totale 

omzet waaronder ook rookwaren etc. vallen. Hierna volgt Deli XL, gevolgd door Metro (Makro) en 

Hanos. Tenslotte wordt de Kruidenier genoemd.  

Marktaandelen in de markt voor groothandels in voedingsmiddelen 

Grossiers Marktaandeel 

Sligro 23% 

Bierbrouwerijen 14% 

Lekkerland 13% 

Deli XL 11% 

Metro 10% 

Hanos 7% 

Kruidenier 3% 

Overige 19% 

Bron: www.rabobankcijfersentrends.nl/index.cfm?action=branche&branche=Groothandel_in_voedingsmiddelen 

In Nederland waren er in het vierde kwartaal van 2016 ongeveer 9.490 voedingsgroothandels volgens 

het Centraal Bureau Statistiek. Er zijn verschillende soorten voedingsgroothandels in Nederland, o.a. 

voedingsgroothandels die zich specificeren op een bepaald product bijvoorbeeld groenten en fruit en 

groothandels die een compleet assortiment aan producten bieden. 

Bron:  http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81589ned&D1=0&D2=605-620,622-

623&D3=23,27,31,35,l&HDR=T,G1&STB=G2&VW=T 

  

http://www.rabobankcijfersentrends.nl/index.cfm?action=branche&branche=Groothandel_in_voedingsmiddelen
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81589ned&D1=0&D2=605-620,622-623&D3=23,27,31,35,l&HDR=T,G1&STB=G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81589ned&D1=0&D2=605-620,622-623&D3=23,27,31,35,l&HDR=T,G1&STB=G2&VW=T
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De distributiekanalen 

Supermarkten 

Albert Heijn 

Albert Heijn is de grootste supermarkt met meer dan 900 vestigingen. Zij hebben verschillende 

formules, namelijk de Albert Heijn XL (groter dan de normale supermarkt), AH to go (kleine supermarkt 

voor onderweg) en Albert Heijn (normale supermarkt) - www.ah.nl/ 

Jumbo 

Jumbo is de op twee na grootste supermarkt met 580 vestigingen. Naast de normale Jumbo 

supermarkten heeft Jumbo ook een Jumbo Foodmarkt, die groter is dan de normale supermarkt. De 

inrichting van de winkels is modern en klantvriendelijk - www.jumbo.com/ 

Aldi 

Aldi is een hard-discount supermarkt met bijna 500 vestigingen. Zij hebben een beperkt assortiment 

met veel non-food producten - www.aldi.nl/  

Lidl 

Lidl is ook een hard-discount supermarkt net als Aldi, met ruim 400 vestigingen. Zij hebben meer 

foodproducten dan Aldi in hun assortiment - www.lidl.nl/nl/index.htm 

Agrimarkt 

Agrimarkt is een kleine keten van vijf supermarkten in en rond de provincie Zeeland. Zij staan bekend 

om hun producten uit de regio - www.agrimarkt.nl/ 

Ekoplaza 

Ekoplaza is de grootste biologische supermarkt keten met meer dan 70 vestigingen - www.ekoplaza.nl/ 

Marqt 

Marqt is een duurzame supermarkt met 15 vestigingen. Zij hebben ook veel biologische en duurzame 

producten - www.marqt.com/ 

Boni Supermarkt 

Boni Supermarkt heeft 42 vestigingen in en rond de provincie Flevoland (grotendeels het op het 

IJsselmeer gewonnen grondgebied). Boni Supermarkt is lid van de inkooporganisatie Superunie - 

www.bonisupermarkt.nl/  

Boon Sliedrecht (MCD-supermarkt en Boons markt) 

Boon Sliedrecht heeft twee formules namelijk MCD-supermarkt en Boons markt. MCD-Supermarkt 

heeft meer dan 30 vestigingen voornamelijk in Zuidwest-Nederland. Boons markt heeft 5 vestigingen 

in het midden van het land. Boon Sliedrecht is lid van de inkooporganisatie Superunie - www.mcd-

supermarkt.nl/ - www.boonsmarkt.nl/  

http://www.ah.nl/
http://www.jumbo.com/
http://www.aldi.nl/
http://www.lidl.nl/nl/index.htm
http://www.agrimarkt.nl/
http://www.ekoplaza.nl/
http://www.marqt.com/
https://www.superunie.nl/
http://www.bonisupermarkt.nl/
https://www.superunie.nl/
http://www.mcd-supermarkt.nl/
http://www.mcd-supermarkt.nl/
http://www.boonsmarkt.nl/
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Coop 

Coop heeft drie formules namelijk Coop, CoopCompact en Coop Vandaag met in totaal ruim 

250 vestigingen. Coop is lid van de inkooporganisatie Superunie - www.coop.nl/ 

Deen 

Deen is een Noord-Hollandse supermarktketen met 80 vestigingen. Deen is lid van de 

inkooporganisatie Superunie - www.deen.nl/ 

Detailresult Groep (Dekamarkt en Dirk van den Broek) 

Detailresult Groep heeft 2 ketens, namelijk Dekamarkt en Dirk van den Broek. Dekamarkt is een 

supermarktketen met 80 vestigingen voornamelijk in Noord-Holland en Gelderland. Dirk van den Broek 

heeft meer dan 100 vestigingen, voornamelijk gevestigd in het westen van het land. Detailresult Groep 

is lid van de inkooporganisatie Superunie - www.dekamarkt.nl/ - www.dirk.nl/  

Hoogvliet 

Hoogvliet heeft 66 vestigingen, voornamelijk gevestigd in het midden van het land. Hoogvliet is lid van 

de inkooporganisatie Superunie - www.hoogvliet.com/ 

Jan Linders 

Jan Linders heeft bijna 60 vestigingen gevestigd in het zuidoosten van het land. Jan Linders is lid van 

de inkooporganisatie Superunie - www.janlinders.nl/ 

Nettorama  

Nettorama is een goedkopere supermarktketen dan gemiddeld met meer dan 30 vestigingen. 

Nettorama is lid van de inkooporganisatie Superunie - www.nettorama.nl/  

Poiesz Supermarkten 

Poiesz Supermarkten is een supermarktketen met bijna 70 vestigingen in het noorden van het land. 

Poiesz Supermarkten is lid van de inkooporganisatie Superunie - www.poiesz-supermarkten.nl/ 

Sligro (Emté) 

Sligro heeft de supermarktketens Emté onder zich, met meer dan 130 supermarkten. Sligro is lid van 

de inkooporganisatie Superunie - www.emte.nl/home.htm  

Spar (+Attent) 

Spar heeft 240 zelfstandige SPAR winkels en 112 Attent winkels. Daarnaast hebben beide winkels 

meerdere formules. SPAR heeft City Stores (kleine winkel op een drukke locatie), Recreatie (winkels 

voor toeristen, strand, camping, etc.), University (winkel bij universiteit) en de normale supermarkten. 

Attent heeft ook een formule voor op vakantie en ook de normale supermarkten. Spar is lid van de 

inkooporganisatie Superunie - www.spar.nl/ - www.attent.nl/ 

PLUS 

PLUS heeft 260 vestigingen. PLUS is lid van de inkooporganisatie Superunie - www.plus.nl/  

Vomar Voordeelmarkt 

Vomar Voordeelmarkt heeft ruim 60 vestigingen, vooral gevestigd in het midden van het land. Vomar 

Voordeelmarkt is lid van de inkooporganisatie Superunie - www.vomar.nl/ 

https://www.superunie.nl/
http://www.coop.nl/
https://www.superunie.nl/
http://www.deen.nl/
https://www.superunie.nl/
http://www.dekamarkt.nl/
http://www.dirk.nl/
https://www.superunie.nl/
http://www.hoogvliet.com/
https://www.superunie.nl/
http://www.janlinders.nl/
https://www.superunie.nl/
http://www.nettorama.nl/
https://www.superunie.nl/
http://www.poiesz-supermarkten.nl/
https://www.superunie.nl/
http://www.emte.nl/home.htm
https://www.superunie.nl/
http://www.spar.nl/
http://www.attent.nl/
https://www.superunie.nl/
http://www.plus.nl/
https://www.superunie.nl/
http://www.vomar.nl/
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Groothandels 

Hieronder sommen we een aantal grotere groothandels op die een compleet assortiment en vaak 

meerdere vestigingen hebben. 

Sligro 

Sligro is een totaalgroothandel voor foodprofessionals met ruim 60.000 artikelen. Zij hebben 

50 zelfbedieningsgroothandels en 9 bezorggroothandels. Sligro is een onderdeel van Sligro Food 

Group. 

Sligro Food Group bestaat uit foodservice (groothandels) en foodretailbedrijven die zich direct en 

indirect richten op de Nederlandse foodmarkt. De foodretailactiviteiten bestaan uit ruim 130 EMTÉ 

supermarkten, waarvan een aantal door zelfstandig ondernemers wordt geëxploiteerd. Sligro is lid van 

de inkooporganisatie Superunie - www.sligro.nl/ 

Bidvest Deli XL 

Bidvest Deli XL is een groothandel in foodservice met circa 60.000 artikelen en 15 vestigingen. Bidvest 

Deli XL is lid van de inkooporganisatie Maxxam - www.delixl.nl/ 

Makro 

Makro heeft 17 vestigingen en is onderdeel van Metro Cash & Carry. Metro Cash & Carry behoort tot 

de Duitse beursgenoteerde METRO GROUP, een internationaal georiënteerde handels- en 

dienstengroep. Makro is lid van de inkooporganisatie Maxxam - www.makro.nl/ 

Hanos  

Hanos is een internationale horeca groothandel met ruim 80.000 producten uit binnen- en buitenland. 

Hanos heeft 17 groothandels in Nederland en 2 in België. Hanos is lid van de inkooporganisatie 

Maxxam - www.hanos.nl/ 

De Kweker 

De Kweker is een professionele levensmiddelengroothandel met 28.000 artikelen, 

1 zelfbedieningsvestiging en 2 distributievestigingen. De Kweker maakt samen met Vroegop-Windig, 

Kroon en Natudis deel uit van Vroegop Ruhe & Co BV. De Kweker is lid van de inkooporganisatie 

Supertrade - http://kweker.nl/ 

Vereenigde Hollandsche Compagnie  

Vereenigde Hollandsche Compagnie (VHC) is een internationale groothandel voor horeca en 

grootverbruik met 8 vestigingen. VHC is lid van de inkooporganisatie Maxxam - http://vhc.nl/ 

Lekkerland  

Lekkerland levert onder andere rookwaren, food-to-go, non-foodproducten, dranken, beltegoeden en 

cadeaukaarten. Lekkerland is een groothandel voor tankstations, kiosken, conveniencestores, 

fastfoodketens, tabaksspeciaalzaken, dranken- en levensmiddelenwinkels, warenhuizen, bakkerijen 

en kantines. Het belang van Lekkerland qua omzet is zo groot omdat zij ook rookwaren verkopen - 

www.lekkerland.nl/  

https://www.superunie.nl/
http://www.sligro.nl/
http://www.maxxam.nl/
http://www.delixl.nl/
https://www.metrogroup.de/en/
http://www.maxxam.nl/
http://www.makro.nl/
http://www.maxxam.nl/
http://www.hanos.nl/
http://kweker.nl/vroegop-ruhe-co/
http://www.supertrade.nl/
http://kweker.nl/
http://www.maxxam.nl/
http://vhc.nl/
http://www.lekkerland.nl/
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Inkooporganisaties  

Het verschil maken tussen de grotere groothandels met meerdere vestigingen en inkooporganisaties 

is soms lastig. Inkooporganisaties zijn organisaties die gezamenlijk inkopen, maar vaak ook 

gezamenlijke diensten regelen zoals logistiek, marketing en kennis uitwisselen. Inkooporganisaties zijn 

zelfstandige groothandels die zich verenigd hebben en allemaal hun eigen naam dragen.  

Horeca Food Group 

De Horeca Food Group is een groep met 24 horeca groothandels die de krachten voor de inkoop 

gebundeld hebben. Horeca Food Group is lid van de inkooporganisatie Drinkoop - 

http://horecafoodgroup.dasfrappant.nl/  

Combinatie Nederland 

Combinatie Nederland heeft als specialisme inkoop van zoetwaren met als logo ‘Lekker Snel’. 

Zij hebben 11 leden - www.lekkersnel.com/  

Digross Diepvriescombinatie 

Digross Diepvriescombinatie is een samenwerkingsverband tussen een aantal diepvriesgroothandels. 

Zij hebben 4 leden met 10 vestigingen in Nederland en 1 vestiging in België. Digross 

Diepvriescombinatie is lid van de inkooporganisatie Supertrade - www.digross.nl/ 

DrankenCompagnie 

DrankenCompagnie is een inkooporganisatie voor drank en heeft 10 leden. DrankenCompagnie is lid 

van de inkooporganisatie Drinkoop - http://drankencompagnie.nl/ 

Drinkoop  

Drinkoop is een inkooporganisatie van lokale en regionale groothandels gespecialiseerd in dranken. 

Drinkoop heeft inkooporganisaties als leden namelijk Horeca Foodgroup, DrankenCompagnie en Ster 

In- en verkooporganisatie - www.drinkoop.com/  

DeliVers & Gastrovino  

DeliVers & Gastrovino is een samenwerkingsverband van meer dan 30 zelfstandige ondernemers.  

Zij kopen samen wijnen, vers specialiteiten en delicatessen uit alle delen van de wereld - 

www.gastrovino.nl/  

SuperTrade 

SuperTrade is een inkooporganisatie in de foodservice markt, bestaande uit: Digross 

Diepvriescombinatie, Interkring-Vers B.V. en voedingsgroothandel De Kweker - www.supertrade.nl/ 

Superunie 

Superunie is een inkooporganisatie die 13 onafhankelijke retailorganisaties, waaronder de 

groothandel Sligro, vertegenwoordigt. De organisatie dekt ruim 1.800 winkels en heeft een 

marktaandeel van ruim 30% - www.superunie.nl/  

https://www.drinkoop.com/
http://horecafoodgroup.dasfrappant.nl/
http://www.lekkersnel.com/
http://www.supertrade.nl/
http://www.digross.nl/
https://www.drinkoop.com/
http://drankencompagnie.nl/
http://horecafoodgroup.dasfrappant.nl/
http://drankencompagnie.nl/
http://www.ster-inkoop.nl/
http://www.ster-inkoop.nl/
http://www.drinkoop.com/
http://www.gastrovino.nl/
http://www.digross.nl/
http://www.digross.nl/
http://kweker.nl/
http://www.supertrade.nl/
https://www.sligro.nl/
http://www.superunie.nl/
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Horesca 

Horesca is een grote landelijke organisatie van 6 samenwerkende zelfstandige groothandels voor 

horeca en grootverbruik met in totaal 7 vestigingen. Horesca is lid van de inkooporganisatie Pascal-

Ede en Maxxam - http://horesca.nl/ 

De Wereld van Dranken (Mix-Inn) 

De Wereld van Dranken bestaat uit ruim 70 zelfstandige Nederlandse gerenommeerde wijnhandelaren 

en vakslijters (verkooppunt van sterke dranken, bieren en wijnen) die gezamenlijk inkopen - 

www.dewereldvandranken.nl/ 

Pascal-Ede 

Pascal-Ede bestaat uit 2 leden, namelijk Horesca Nederland en TopClass Group. De 

groothandelsgroepen zijn zelf verantwoordelijk voor alle verkoopactiviteiten, waardoor de eigen 

identiteit gewaarborgd blijft. Pascal-Ede is lid van de inkooporganisatie Maxxam - www.pascal-ede.nl/ 

Foodimpuls 

Foodimpuls is een samenwerkingsverband voor onder andere inkoop tussen drie groothandels in vers: 

Booijman Foodimpuls, Haarsma Foodimpuls en Van de Ven Foodimpuls - www.foodimpuls.nl/  

Foox 

Foox is een totaalleverancier van tabak- en gemakswinkels (kleine winkel met rookwaren, snoep, 

snacks, dranken, wenskaarten, tijdschriften), benzinestations, horeca en de bedrijvenmarkt. Het 

assortiment bestaat uit zoetwaren, tabak, versproducten en convenience goods. Zij hebben 

8 vestigingen - www.foox.nl/  

Inbak 

Inkooporganisatie Inbak is een onafhankelijke strategische inkooporganisatie voor producenten in de 

foodindustrie op het gebied van grondstoffen, verpakkingen en diensten. Zij hebben 35 klanten, die 

hiervan gebruik maken - www.inbak.nl/ 

Tink 

Tink De Inkopers, kopen producten in voor bakkers en broodbeleggers - www.tinkdeinkopers.nl/ 

Victoria Trading 

Victoria Trading is een inkooporganisatie van 7 foodservicebedrijven. Deze bedrijven zijn Albron, de 

Efteling, Franchise Friendly Concepts, HMSHost (Schiphol Catering), La Place, Vermaat Groep en Total 

hun krachten op inkoopgebied van producten, diensten en logistiek - www.victoriatrading.nl/ 

Maxxam 

Maxxam is de grootste inkooporganisatie die zich voornamelijk richt op de productgroepen: droge 

kruidenierswaren, zoetwaren, diepvriesproducten, dranken, horeca gerelateerde non food en 

reinigings-producten. Leden van Maxxam zijn Bidvest Deli XL, Hanos, Lekkerland, Makro, Vereenigde 

Hollandsche Compagnie en Pascal-Ede (Horesca Nederland, TopClass Group) - www.maxxam.nl/ 

http://www.pascal-ede.nl/
http://www.pascal-ede.nl/
http://www.maxxam.nl/
http://horesca.nl/
http://www.dewereldvandranken.nl/
http://horesca.nl/
http://www.topclassgroup.nl/
http://www.maxxam.nl/
http://www.pascal-ede.nl/
http://www.foodimpuls.nl/
http://www.foox.nl/
http://www.inbak.nl/
http://www.tinkdeinkopers.nl/
https://www.albron.nl/
https://www.efteling.com/nl
https://www.efteling.com/nl
http://jeeigenkwalitaria.nl/
http://www.hmshost.com/
https://www.laplace.com/nl/
http://www.vermaatgroep.nl/
http://www.total.nl/home.html
http://www.victoriatrading.nl/
https://www.delixl.nl/
https://www.hanos.nl/
http://www.lekkerland.nl/le/nl/index.html
https://www.makro.nl/
http://vhc.nl/
http://vhc.nl/
http://www.pascal-ede.nl/
http://horesca.nl/
http://www.topclassgroup.nl/
http://www.maxxam.nl/
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Interkring Vers 

Interkring Vers is een samenwerkingsverband van 9 regionale versgroothandels in Nederland en 1 in 

België die onder andere gezamenlijk inkopen. Interkring Vers is lid van de inkooporganisatie 

Supertrade - https://interkring-vers.com/  

Ster In- en Verkooporganisatie 

Ster In- en Verkooporganisatie is een inkooporganisatie met 20 groothandels in de horeca en 

retailbranche - www.ster-inkoop.nl/ 

TopClassGroup 

TopClassGroup is een cluster van zelfstandige samenwerkende groothandels voor zowel horeca als 

grootverbruik. Zij opereren gezamenlijk onder Maxxam, de grootste inkoopcombinatie binnen de 

Foodservice markt in Nederland - www.topclassgroup.nl/  

GrootInkoop (Van Veltum Horeca & Catering Consult) 

GrootInkoop Groep is een professionele- en onafhankelijke inkoop intermediair in de zakelijke 

dienstverlening, de zorgsector en de gastvrijheidindustrie. GrootInkoop heeft 47 leden - 

http://grootinkoop.nl/ 

VHC Groep 

VHC Groep is een krachtenbundeling van zelfstandige groothandels voor onder andere de inkoop. VHC 

Groep is lid van de inkooporganisatie Maxxam - http://vhc.nl/over-vhc/  

  

http://www.supertrade.nl/
https://interkring-vers.com/
http://www.ster-inkoop.nl/
http://www.maxxam.nl/
http://www.topclassgroup.nl/
http://grootinkoop.nl/
http://www.maxxam.nl/
http://vhc.nl/over-vhc/
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Vakbeurzen 

Horecava 

Horecava is een vakbeurs voor de professionals in de foodservice industrie. In 2016 namen ruim 

600 exposanten deel en er kwamen ongeveer 63.000 horecaprofessionals van ruim 

39.000 geïnteresseerde bedrijven op de vakbeurs af. De bedrijven die op Horecava staan zijn 

ondergebracht in de segmenten: bakkerij, dranken, food, dienstverlening, fastservice, grootkeuken, 

inrichting & inventaris en koffie, thee & cacao. De vakbeurs vindt plaats in januari in Rai Amsterdam - 

www.horecava.nl/ 

PLMA 

PLMA is de internationale vakbeurs voor private-label. In 2016 stonden er meer dan 4.300 exposanten 

en bezochten meer dan 12.000 bezoekers uit 115 landen de beurs. PLMA vindt plaats in mei in 

Rai Amsterdam - www.plmainternational.com/  

Bio-Beurs 

Bio-Beurs is de belangrijkste nationale vakbeurs voor biologische producten. In 2017 stonden er meer 

dan 250 exposanten en trok de beurs meer dan 9.000 bezoekers. Bio-beurs geeft een goed beeld van 

de sector in Nederland. Alle bekende biologische groothandels staan op deze vakbeurs. Ze vindt plaats 

in januari in de IJsselhallen Zwolle - www.bio-beurs.nl/  

Foodspecialiteiten 

Foodspecialiteiten is een vakbeurs voor de hele foodspecialiteitenbranche en richt zich vooral op 

kaasspeciaalzaken, delicatessenwinkels en vers specialiteiten- traiteurs, maar ook supermarkten, 

cateraars, commerciële organisaties en koffie-, thee- en notenspecialisten. In 2016 stonden er 

ongeveer 200 exposanten en trok de beurs ruim 5.600 bezoekers. Foodspecialiteiten vindt plaats in 

september in Expo Houten - www.vakbeursfoodspecialiteiten.nl/  

Gastvrij Rotterdam 

Gastvrij Rotterdam is een horecavakbeurs voor horecaprofessionals. In 2016 stonden er 

360 exposanten, waren er 140 programmaonderdelen en trok de beurs 10.584 bezoekers. Gastvrij 

Rotterdam vindt plaats in september in Ahoy Rotterdam - www.gastvrij-rotterdam.nl/  

  

http://www.horecava.nl/
http://www.plmainternational.com/
http://www.bio-beurs.nl/
http://www.vakbeursfoodspecialiteiten.nl/
http://www.gastvrij-rotterdam.nl/
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Bronnen 

 www.rabobankcijfersentrends.nl/index.cfm?action=branche&branche=Groothandel_in_voedings

middelen 

 www.rabobankcijfersentrends.nl/index.cfm?action=branche&branche=Supermarkten 

 www.rabobankcijfersentrends.nl/index.cfm?action=branche&branche=Versspeciaalzaken 

 www.rabobankcijfersentrends.nl/index.cfm?action=branche&branche=AGF 

Disclaimer 

De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat 

stellen een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste 

zorg verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de publicatie. 

Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke 

situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd 

advies. Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden voor 

gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan 

evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie in 

deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen 

houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige 

verantwoordelijkheid zou kunnen teweegbrengen. 

Datum van publicatie: april/2017 

http://www.rabobankcijfersentrends.nl/index.cfm?action=branche&branche=Groothandel_in_voedingsmiddelen
http://www.rabobankcijfersentrends.nl/index.cfm?action=branche&branche=Groothandel_in_voedingsmiddelen
http://www.rabobankcijfersentrends.nl/index.cfm?action=branche&branche=Supermarkten
http://www.rabobankcijfersentrends.nl/index.cfm?action=branche&branche=Versspeciaalzaken
http://www.rabobankcijfersentrends.nl/index.cfm?action=branche&branche=AGF
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