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Haagsche Friettour
Zes bakjes friet tussen half elf en drie uur ’s middags. Zelfs
voor ons, notoire frieteters, is dat teveel van het goede. We
waren dan ook niet op pad om de honger te stillen, maar
om de verschillen te achterhalen.
Hoe kan het dat 6 zaken binnen 1,5 kilometer bestaansrecht
hebben? Een elementaire vraag die ik mezelf ook over
modezaken, juweliers, souvenirwinkels, telefoonwinkels, of
wat voor winkel dan ook kan stellen. Is er voldoende
onderscheidend vermogen? En waar bestaat dat dan uit?
En wat als we zelf een nieuwe frietzaak willen openen, hoe
kunnen we ons dan onderscheiden van de bestaande
zaken?
Wat ik nu voor de frietzaken gedaan heb, zie ik als mijn
normale werk: hoe bereik je voldoende klanten en – nog
belangrijker – hoe maak je ze tot tevreden en vaste klanten?

Regelmatig ben ik op safari. En
dan vallen mij altijd dingen op.
Ik heb dan altijd veel “waaromvragen”. Waarom is dat en dat zo
en waarom niet anders? Waarom
is de ene branche zoveel verder
dan de andere en waarom leren
ze niet meer van elkaar? Enz.
Die verwondering zet ik op
papier, ook om anderen te
inspireren, net zoals die situatie
dat ook met mij deed.
Ook een keer mee? Bel me.

Samen met een paar andere ‘retailgekken’ ben ik op safari om in het wild zelf te
ervaren en te ontdekken hoe bedrijven zich staande houden in de moeilijke wereld van
retail. Vandaag zijn de frietzaken aan de beurt. We gaan kijken hoe zij zich presenteren
EN onderscheiden. Camera’s en notitieboekjes in de aanslag. Hier gaan we.
Vooraf
Voor we op tour gaan, bereid ik me goed voor. Wat is essentieel in de wereld van de
friet? Welke trends spelen er? Hebben ze het moeilijk en waardoor komt dat? Daarom
een aantal opmerkingen vooraf:
 Nederland is een grote producent van bevroren aardappelproducten in de wereld
(25%). België doet nog iets meer, vandaar dat Belgen karikaturaal met friet worden
geassocieerd;
 Grote spelers: Aviko (1e in Nederland, 4e in de wereld), McCain, Lamb Weston en
Farm Frites;
 In Europa wordt jaarlijks bijna 4 miljard euro diepvriespatat geproduceerd, in
Nederland 1,3 miljard euro voor 1,6 miljard kilo. Het meeste is voor de export, vooral
Engeland;
 De aardappelprijs voor friet stijgt (begin 2017). Een bakje friet zal daarom niet
goedkoper worden;
 Net zoals bij de bananen zijn er kleurcodes voor (on)geschikt product: 000 te licht,
004 te donker;
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Vers, gezond en lekker zijn DE trends voor eten. Fast casual en verrassing DE
consumentenwensen voor 2017 en lokaal en biologisch de trends voor het
productaanbod.

De tour
Op makkelijke loopafstand vind je in Den Haag 6 frietzaken tussen het centraal station
en het centrum. Je begint op de hoek Bezuidenhout/Utrechtse Baan, waar al meer
dan 35 jaar een authentiek frietkot staat, Snackbar De Vrijheid. Vandaar loop je naar
het centrum van Den Haag, via Het Plein, om te eindigen bij het Frites Atelier van Sergio
Herman in de Venestraat. We slaan Smullers op Den Haag CS en de Burger King in de
stad over. Een beschrijving van elke zaak vind je in de bijlage.
De frietzaken in kaart gebracht
Ik gebruik (min of meer) vaste beoordelingscriteria om winkels te kunnen ordenen.
De bevindingen en ideeën toets ik aan de belangrijkste kenmerken van de betreffende
branche of formule en of er verbeterpunten te vinden zijn. Bij frietzaken ligt het voor de
hand dat de bite en smaak van de frietjes belangrijk zijn. Daarin constateerden we
duidelijke verschillen. Daarnaast troffen we vooral verbeterpunten aan op het gebied
van gastvrijheid en goede uitleg van het concept. Ronduit negatief beoordeelden we
de prijs van de mayonaise bij het Frites Atelier, ondanks de ruimere keuze in sauzen is €
1,50 echt te veel. Ook de mayonaise bij Bram Ladage scoorde een min door de
onaantrekkelijke bijsmaak, verder verneukt hij de boel een beetje door een kleine friet
een “Kinder Bram” te noemen, waardoor iedereen een duurder frietje, een “Bram”,
koopt. De biologische herkomst werd niet echt groot opgespeeld door de Frietwinkel,
een gemiste kans.
Vrijheid

Bakje friet
Mayonaise

€
€

Willy's

1,80 €
0,50 €

Frietwinkel

2,10 €
0,50 €

Febo

2,45 €
0,50 €

Ladage

1,80 €
0,50 €

Atelier

2,45 €
0,50 €

3,50
1,50

Als tweede criterium gebruik ik de aloude retailwet van ‘Trekken, vullen, binden’.
Trekken doe je met een goede locatie, een aantrekkelijk prijspeil (incl. aanbiedingen)
en een gewenst assortiment. Bij vullen zorg je ervoor dat je klanten meer of duurder
kopen dan ze oorspronkelijk van plan waren (bij-verkoop, seizoensproducten, displays,
e.d.). Bij Binden ga je vol voor de loyaliteit van je klanten (o.a. met goede service,
spaarprogramma, inspelen op de actuele trends (verrassing, biologisch, lokaal) en de
persoonlijkheid van de eigenaar van de zaak en zijn personeel). Je kunt dit ook nog
bekijken door de aparte brillen van het Imago (wat anderen ervan vinden) en de
Identiteit (wie je bent). Duidelijk is dat het Frites Atelier veel trekkracht heeft door de
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naam van de man achter het concept, Sergio Herman. Wij zijn wat kritisch of hij die
kwaliteit ook helemaal waarmaakt in de zaak en in zijn product. Febo heeft de naam
dat je er even makkelijk binnenloopt voor een frietje en vooral voor een snack uit de
muur.

Imago
Identiteit

Trekken
Frites Atelier
Ladage
Frietwinkel
Vrijheid

Vullen

Binden
Febo

Ladage
Willy’s

Vrijheid
Frietwinkel

Aansluitend brainstormen we erover wat een nieuwe zaak zou moeten doen, om
voldoende onderscheidend te zijn, om bestaansrecht te hebben. Om die ruimte te
vinden gebruik ik het groeimodel van Ansoff, met één kleine, persoonlijke aanpassing; ik
heb het namelijk een kwartslag gedraaid. Hierdoor is ook de moeilijkheidsgraad van
elke strategie zichtbaar geworden.
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Een nieuwe zaak: de 7e in rij.
Na zo’n brainstorm is het altijd belangrijk om je gedachten en ideeën te toetsen. Aan
de markt en bij consumenten. Je gaat dan opnieuw op safari, maar nu gerichter om
antwoorden te vinden.
Het echte ‘gat in de markt’ in de frietbusiness ligt natuurlijk bij Marktontwikkeling
(bestaand product in nieuwe markt). Je tussen de bestaande proposities in wringen
heeft niet zo veel zin, tenzij je EN veel geld EN veel tijd hebt. Voor een volledig nieuw
concept (nieuw product en nieuwe markt) heb je ook nog
eens veel visie en creativiteit nodig, naast tijd en geld. Waar
je aan kunt denken voor een nieuwe markt voor hetzelfde
product, is een nieuwe betekenis geven aan de aardappel:
uit de aarde. Hierdoor zou er een markt gevonden kunnen
worden voor het gewone, gezonde aardappel eten.
Daarmee kun je het ongezonde imago van de friet teniet
doen. Als je dan ook nog duidelijk verschillen in
aardappelrassen kunt benutten voor typische smaken kun je
een compleet productaanbod bieden. Ergens tussen friet en
stamppot in.
Een goed voorbeeld van marktontwikkeling trof bij Balls & Glory, met ambachtelijke
gehaktballen, of zoals ze zelf zeggen handcrafted meatballs. Dit concept komt over
vanuit België, met een eerste zaak in Eindhoven. Een gehaktbal met een saus of
ingrediënten binnenin de bal, geserveerd op een plank met een rond uitholling voor de
bal en een broodje erbij.
Wil je meer weten? Of wil je een tour (laten) organiseren voor je eigen branche? Bel of
mail dan even.
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BIJLAGE: De zes frietzaken




Snackbar De Vrijheid
We troffen er de eigenaar die er al 17 jaar (van de
35) de scepter zwaait. Een goede prater, met veel
humor, die ons veel succes wenste met onze tour.
Maar eerst aten we natuurlijk daar ons eerste
frietje, in een plastic bakje met een plastic vorkje.
De zaak is 24/7 open, waarbij er alleen tussen 6
en 9 uur ’s morgens geen friet te krijgen is, want
dan wordt het vet vervangen, bijgevuld of
schoongemaakt. Die 3 uur zijn er wel allerlei
broodjes te koop. De friet komt van een
leverancier, dus is niet zelf gemaakt. De
mayonaise komt uit de bekende grote emmer. Servetten moet je zelf pakken. Het interieur is zeer
gedateerd en kan wel een opknapbeurt gebruiken. Toch heeft de zaak duidelijk bestaansrecht
vanwege het personeel uit de kantoren die hoog boven de zaak uittorenen en de taxichauffeurs van
het nabij gelegen Centraal Station. Maar vooral door de ontvangst en het praatje van de eigenaar en
zijn mensen. Gewoon doen en authenticiteit doen de rest. Een blijvertje.
Willy’s snackbar
Als we de Princessegracht zijn overgestoken,
komen we Willy’s Snackbar tegen. Buiten kunnen
we al zien dat we hier vooral A-merken kunnen
kopen: stoepborden van Coca Cola en Van
Dobben. Binnenin een saai interieur met banken
en tafels en achterin de toonbank. De zaak
bestaat al 40 jaar, maar wordt sinds anderhalf
jaar gerund door een Chinees echtpaar. Zij
hebben ten minste 2 pagina’s met Chinese
schotels toegevoegd aan de eenvoudig
uitgevoerde kaart. De buurman, Ministry of
Burgers, heeft het loodje gelegd. Leveranciers
worden direct contant betaald, een typisch
Chinees fenomeen. Net zoals de hygiëne die je aantreft. De friet wordt op modische, plastic borden
geserveerd, met een glimlach van de eigenaresse. Ze spreekt niet erg goed Nederlands, maar is zeer
voorkomend en vriendelijk. De friet is een beetje melig van binnen en komt van een andere
friettent, Jack Snack, die meervoudig onderscheiden is in het AD vanwege zijn friet. Goed friet
bakken is kennelijk toch een vak, want deze zaak zal geen prijs krijgen. De mayonaise komt ook hier
gewoon uit de emmer.
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De Frietwinkel
In de Korte Poten vinden we de biologische Frietwinkel.
Ontstaan uit De Frietfiets, die nog steeds te huur is. De
winkel is heel minimalistisch ingericht en kenmerkt zich
door heel grappige details, zoals vierkante gaten in de
tafels om de vierkante frietzakken in te zetten. Er
hangen piepers aan een touwtje in de etalage, met
daaraan de resultaten van een kleurwedstrijd. In de
andere etalage is te zien dat de piepers ter plekke
gesneden worden, gewoon in de schil. De Agriaaardappel kan dit prima aan. Deze zaak won in 2015 de
AD friettest. Er is ruime keuze uit diverse zelfgemaakte,
biologische sauzen. De ondertitel van de zaak “by Dapp”
is onduidelijk. Wat is de meerwaarde ervan?
Febo
Natuurlijk kan een Febo-zaak niet ontbreken in een stad
als Den Haag. We treffen een klein loket met daarnaast
nog een ruimte voor de bekende automatiek. De grootte
van de zaak wordt overdreven door de eerste etage er
schijnbaar bij te betrekken. Er wordt op twee plaatsen
gebakken, de ene voor de friet, de andere voor de snacks
met name voor de automatiek. De krokante kipstukken
op de toonbank doen hun naam eer aan: helemaal
aangebrand.
De zaak doet zijn best om authentiek en ambachtelijk
over te komen, maar verder dan teksten op borden komt
hij niet. Theoretisch is alles wel voor elkaar. Kwaliteittechnisch ook. Zelfs vanuit marketing gezien is het goed.
Maar het lijkt wel allemaal vanachter een bureau
bedacht. De eigenaar (?) staat met een Bluetooth zender
in zijn oor alsof hij klaar staat voor belangrijkere zaken
dan friet.
Veel aandacht voor ijs, met reclames voor zomer- en
winterijs! De friet is prima, goed bereid en knapperig.
Hier een ambachtelijke puntzak, zodat je lekker
ouderwets door de mayonaise moet graaien voor een
frietje. Wachttijd was wel langer dan gewenst, ondanks
dat we de enige klanten waren. We bestellen nog maar
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één frietje omdat we geleidelijk aan behoorlijk vol komen te
zitten.




Bram Ladage
Een bekende naam in deze streek, begonnen in Rotterdam in
1967. Zaak ziet er goed en aantrekkelijk uit. Bestelling
opnemen en uitserveren is van elkaar losgekoppeld; je hebt
dus altijd met twee personen te maken. Personeel kijkt ons
raar aan dat we slechts één frietje bestellen en dat we er
daarna met zijn vieren van eten.
De aardappel wordt ter plekke gesneden, wel onduidelijk
waar die aardappel vandaan komt. Ook hier een echte
puntzak. De mayonaise heeft een heel typische, niet zo
lekkere, nasmaak; lijkt op karamel.
Frites Atelier
Vóór de zaak staat een personeelslid met een serveerplateau
voor zijn buik. Hier kunnen we de friet alvast voorproeven en
de verschillende, culinaire sauzen uitproberen. Als hij het
verhaal van het ontstaan van de zaak vertelt, blijkt hij de
naam van de oprichter niet te kennen: Sergio Huisman i.p.v.
Sergio Herman. Zelfs als wij hem daarop corrigeren, vraag hij
“echt?”.
Binnen bestel je bij een aparte balie, ook hier is de
uitgifte in andere handen. Bij de bestelling
noteren ze je naam en die wordt geroepen bij de
uitgifte. Net zoals bij Starbucks. Toch verwacht je
het hier niet en voelt het ook wel ongemakkelijk
om je naam op te moeten geven.
Deze zaak straalt in alles kwaliteit uit. Het
interieur, de kleuren (zwart, koper), de prachtige
foto’s, het blauwe bakje met extra vetvrij papier
erin, de sauzen in authentieke bussen en de
prachtige servetten met leuke taferelen erop. De
prijs is er ook naar: een frietje kost 3,50 en de
saus maar liefst 1,50! De friet is perfect
doorbakken en smaakvol. Hoewel dat laatste ook
komt omdat er heel veel zeezout op de friet wordt
gedaan.
Het is een zaak waarvan je moet kunnen zeggen
dat je er eens geweest bent.
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