
starter

9Tabak2day - April 2014

■ tekst en fotografie Aline de Bruin

Hoe ben je in de tabaks- en ge-
maksretail terechtgekomen?
“Ik ben altijd ondernemer geweest. 
Vroeger in de winkel van mijn ouders en 
daarna heb ik samen met mijn vrouw 
een Primera-vestiging in Ter Aar 
geopend. We hadden ook een Marskra-
mer-vestiging in Kudelstaart. Maar 
omdat we veel meer plezier hadden in 
de Primera-winkel, hebben we de 
Marskramer-vestiging verkocht. Een 
week later belde het hoofdkantoor van 
Primera op met een tip: ze hadden een 
nieuwe locatie voor ons op het oog in 
Alphen aan den Rijn. Ik ben meteen 
gaan kijken.”

Wat was je eerste reactie?
“De locatie was nog vrij kaal. Op dat 
moment was De Baronie, het nieuwe 
winkelcentrum waar we zitten, nog 
maar net af en alleen Hoogvliet en een 
paar andere winkels waren open. Het 
was dus even een kwestie van erdoor-
heen kijken, maar mijn eerste indruk 
was dat het er netjes uitzag. Ik heb een 
aantal mensen die aan het winkelen 
waren, aangesproken en ook met wat 
collega-ondernemers gepraat en op 
basis daarvan besloten om het te doen.”

Je hebt nog geen spijt van je 
keuze?
“Absoluut niet. Vanaf dag één loopt het 
heel behoorlijk. Het werd alleen maar 
drukker, zelfs in de normaal rustige 
maand januari liep het lekker door. 
Afgelopen week is Action opengegaan in 
het winkelcentrum en ons klantenaantal 
is daardoor ook meteen met 20 procent 
toegenomen. We zitten nu al ver boven 
het aantal klanten dat we hadden 
begroot voor het hele eerste jaar.” 

Heb je een verklaring voor dat 
succes?
“Toen we nog maar drie weken open 
waren, is er een lot van honderddui-
zend euro van de Staatsloterij op de 

winkel gevallen. Dat helpt natuurlijk. 
Daarnaast is dit gewoon een goed 
winkelcentrum. Ik heb altijd geleerd 
dat een winkelcentrum aan de drie c’s 
moet voldoen: compact, compleet en 
comfortabel. Dat is hier het geval. Maar 
dit is niet alleen een winkelcentrum. 
De Baronie is een combinatie van 
winkelen, wonen en werken. Echt het 
winkelcentrum van de toekomst.”

Heb je nog plannen?
“Ik zeg eigenlijk: het moet nog begin-
nen. Ik denk dat ik over een jaar iedere 
week zeker wel op tweeduizend klanten 
zit. Het geeft een goed gevoel dat de 
keuze voor deze winkel zo goed is 
uitgepakt.” 

‘Een winkelcentrum moet 
aan de drie c’s voldoen’

Wat beweegt iemand om met een tabaks- en gemakszaak 
te beginnen? In Starter vertelt elke maand een onderne-
mer over zijn drive en missie.
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