
Friet, vibrators en dvd’s uit de muur
In Nederland is de belofte van geautomatiseerde verkoop nooit ingelost, maar alle lichten staan op
groen. Onderweg consumeren is dé trend. Binnenkort komt er meer dan een rolletje Rang en een blikje
cola uit de automaat » Richard Smit

Een automaatmet bloemen op RotterdamAirport en een automatenstraat in Barcelona FOTO: WWW.SHOOTMYFOOD.COM

Wel even wennen: een
chocoladereep van
enkele dubbeltjes
naast een dvd of usb-

stick van enkele tientjes. Philips,
Masterfoods en Friesland Foods
verkopen sinds vorige week hun
producten in één automaat. Ze
beginnen met vijftig machines bij
Hogeschool Inholland. Of er daar-
na nog meer apparaten volgen is
afhankelijk van de resultaten.

Eerdere ervaringen met automa-
tische verkoop geven weinig reden
tot optimisme. Veel is geprobeerd
en veel van die initiatieven zijn
mislukt. Zo experimenteerde
Albert Heijn ooit met de verkoop
van supermarktproducten uit de
muur. Ook de verkoop van produc-
ten als soep, friet of kranten uit de
automaat is nooit een succes
geworden.

In Nederland staan er volgens
een schatting van de brancheorga-
nisatie Vida meer dan 200.000
automaten. Verreweg de meeste
daarvan zijn drankautomaten bin-
nen bedrijven. Automatenverkoop
is ooit begonnen in de tabaksindus-
trie en daar kwam al snel koffiever-
koop bij. Bedrijven als Coca-Cola
en Masterfoods volgden met snoep
en frisdrank.

In het buitenland komt het al
veel vaker voor dat automaten niet
daarmee gevuld zijn, maar met
andere artikelen. In Amerika kun je
een iPod of schoenen van Reebok
uit de muur trekken. In Engeland
staan apparaten met wel 220 ver-
schillende producten. Engelse con-
sumenten kunnen zelfs hun mobie-
le telefoons via een automaat van
Vodafone aanschaffen.

‘In Japan, maar ook in Barcelona
zijn er hele straten vol automaten
waar van alles in zit, van onder-
broeken tot condooms’, zegt Enri-
que Figee van adviesbedrijf Foodre-
flections. ‘In België heeft de super-
marktketen Delhaize de onbeman-
de winkelformule 24/7, net als
Sainsbury’s in Engeland. In Spanje
zag ik al automaten die vers schep-
ijs bereiden.’

De grote Nederlandse spelers,
Maas International en Autobar,
verkopen vooral traditionele pro-
ductgroepen via hun automaten.
‘Wij hebben 40.000 automaten,
waarvan 35.000 koffieautomaten
in bedrijven’, zegt Tim van Tilburg
van Autobar. Bedrijven die andere
producten in hun snackautomaten
willen, moeten daarom vragen.

In ‘public vending’, automaat-
verkoop in de openbare ruimte, ziet
Van Tilburg geen brood. ‘Veel te
veel problemen voor een paar
kwartjes’, vindt hij. ‘Ik vraag me af
wanneer de eerste opengebroken
wordt: er zit toch geld in. En hoe ga
je die automaten bevoorraden?
Daar zijn bedrijven als Coca-Cola
met hun busjesdiensten veel beter
in.’

Voor Coca-Cola is geen plaats in
de nieuwe automaten bij InHol-
land. Hoeveel automaten het
bedrijf in Nederland heeft staan wil
een woordvoerder niet kwijt, wel

dat de groei er sinds 2004 uit is.
Coca-Cola gebruikt eigen en huur-
apparaten met een onmiskenbare
Coca-Cola-uitstraling en waar ook
alleen eigen producten in zitten.

Bij Masterfoods, dat in Neder-
land ongeveer 3000 apparaten
heeft staan en ook producten ver-
koopt via zo’n 12.000 andere ‘ven-
ding machines’, denken ze daar
anders over. In de spiraalautoma-
ten is ook ruimte voor producten
als chips, drop, mueslirepen van
andere fabrikanten, zegt vending-
manager Jantine Vergeer.

‘Wij zien het belang van vending
toenemen’, zegt ze. ‘Consumenten
krijgen meer behoefte aan een one-
stop-shop voor verschillende pro-
ductcategorieën. In de nieuwe
machines zetten we de eerste stap
in het aanbieden van andere pro-
ductcategorieën buiten food. Als
dit een succes blijkt te zijn zullen
nieuwe initiatieven op dit gebied

niet uitblijven.’
Er zit groei in automatenver-

koop, maar het loopt niet in de
honderden miljoenen, aldus Jan
Willem Grievink van het Erasmus
Food Management Institute (Ef-
mi). Hij begrijpt dat ook wel. ‘Een
automaat is een vrij forse investe-
ring. Het is pas interessant als er
bezoekers zijn buiten de winkeltij-
den of om pieken in de verkoop op
te vangen.’

Verder is een automaat alleen
bruikbaar voor de verkoop van
standaardproducten, waarvoor
geen extra service of informatie
nodig is. Maar zelfs dan blijven er
nog genoeg mogelijkheden over,
aldus Grievink. ‘Bedrijven kiezen
niet alleen voor automaten voor
directe verkoop. Ze doen dat ook
voor de zichtbaarheid van hun
merken.’

Automatische verkoop wordt
dan ook één van de verkoopcon-

cepten van de toekomst, meent
Figee. ‘De trend is nu eenmaal dat
consumenten steeds meer onder-
weg consumeren. Een automaat
gaat 24 uur per dag door en werkt
heel snel. Dat past in de tendens
van de economie en van voeding in
het bijzonder. Dus alle signalen
staan op groen.’

Het gaat alleen niet zo snel als
was verwacht, geeft Figee toe. De
meeste experimenten met de ver-
koop van andersoortige producten
via een machine heeft hij weer zien
verdwijnen. Zo zijn er proeven
geweest met verkoop van versbe-
reide friet via een automaat, zegt
Figee, maar die friet was niet te
eten.

Het was bovendien gevaarlijk,
zegt Richard Levens van Leventi uit
Gilze-Rijen. De apparaten van toen
werken net als de friteuse thuis en
daar zijn branden door uitgebro-
ken. Zijn bedrijf probeert het met

aardappelfabrikant Farmfrites
opnieuw met een automaat die
werkt met hete lucht. Daarvan
staan er nu enkele tientallen bij
PricewaterhouseCoopers en bij
onbemande verkoopformules in
België en de Nederlandse grens-
streek.

‘We zitten nu in een impasse’,
zegt Levens. ‘We hebben een per-
fecte machine en perfecte friet,
maar het is moeilijk om consumen-
ten ertoe te bewegen om warme
maaltijden uit een automaat te
halen. Dat kunnen we niet alleen.
We wachten op een grote partij om
dit concept verder uit te rollen en
de consument er rijp voor te
maken.’

Intussen verschijnen er her en
der in Nederland bloemenautoma-
ten. Via de verhuurautomaat van
Videoland is een antivirusprogram-
ma verkrijgbaar en in Rotterdam
werd een inktcartridge-automaat

geplaatst. In Tilburg is vorig jaar
een erotiekautomaat geopend,
waaruit naast vibrators ook andere
seksspeeltjes, lingerie en glijmiddel
getrokken kunnen worden.

Ook The Greenery doet sinds
deze zomer onder de naam Fresh
Tapas een proef met de verkoop
van groenten en fruit via automa-
ten in scholen, kantoren en wacht-
ruimtes. ‘We merken dat er belang-
stelling is omdat het concept de
vraag naar gemak en gezondheid
beantwoordt’, zegt een woordvoer-
der.

Scholen, bedrijfscateraars en
sportscholen zien het concept wel
zitten, maar het bedrijf blijft voor-
zichtig. ‘We willen nog geen con-
clusies trekken. De logistieke keten
zal telkenmale afgestemd dienen te
worden. Eén keer een oud product
en de klant denkt de volgende keer
wel twee keer na voordat hij weer
iets koopt.’
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