
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

L E E S V O E R   U B E L  Z U I D E R V E L D 

 

De Amerikanen komen weer, en zijn in het voordeel 

 

 
 

De vaderlandse foodservice beleeft een 
nieuwe Amerikaanse vloedgolf. 
Concepten als Taco Bell, Dunkin’ 
Donuts, Five Guys en Papa John’s 
openden sinds het einde van de crisis 
samen tientallen vestigingen in ons 
land. Het is de derde keer dat we zo’n 
foodgolf vanaf de Atlantische Oceaan 
meemaken. De eerste volgde na 1971, 
het jaar dat McDonald’s samen met 
Albert Heijn in Zaandam zijn eerste 
Europese restaurant opende. Onder 
meer KFC (alleen in Rotterdam), Pizza 
Hut en Burger King volgden daarna 
spoedig. Het tweede golfje kwam over 

ons rond de millenniumwisseling met 
Subway en Domino’s als boegbeelden. 
Bovendien kreeg KFC de groeistuipen. 
 
Marktaandeel | Lang had McDonald’s 
bijna het alleenrecht in het segment 
Americanafood en zelfs nu is het 
omzetaandeel nog 61 procent. Maar 
bijvoorbeeld zijn monopolie op de drive-
throughmarkt is Big Mac kwijt. Nu moet 
het de competitie aan met vele tientallen 
autoloketten van KFC, Burger King, 
Subway en enkele Nederlandse drives. 
Kijken we naar de totale ontwikkeling 
van omzetten en marktaandelen, dan 
groeit Americanafood gestaag door. De 
Amerikaanse omzet zal dit jaar 
uitkomen op ongeveer 1,4 miljard euro. 
Het was tien jaar geleden 570 miljoen 
euro en nog tien jaar eerder ruim 200 
miljoen. Het aandeel in de Nederlandse 
horeca/foodservice nam toe van ruim  

3 procent tien jaar geleden naar 5 tot 6 
procent nu en zal zeker verder groeien. 
 
Arbeidsmarkt | Ten opzichte van de 
vaderlandse horeca zijn de Amerikanen 
in het voordeel. Zo verstaan ze het vak 
van marketing als geen ander. 
Amerikanen zijn meesters in het 
uitbouwen en benutten van hun 
merkkracht. Niet toevallig dromden 
honderden jonge consumenten samen 
voor de opening van de eerste Dunkin’ 
Donuts en de eerste Taco Bell. Ook de 
gerationaliseerde systemen van 
voedselbereiding en service geven de 
Amerikanen een voorsprong. Hierdoor 
kunnen ze veel beter uit de voeten op 
onze overspannen arbeidsmarkt. 
 
Ubel Zuiderveld volgt sinds 1991 als 
foodservice watcher de markten voor 
eten en drinken buitenshuis op de voet. 

 


