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Marketing & Consument
Thema: Trends in de toekomst

Het online supermarktconcept Ruud 
Maaz biedt drukke consumenten een 
totaalpakket van lekkere, pure producten 
uit de omgeving. Na het winnen van de 
Food Innovation Award van New Venture 
waren oprichters Devi van Huijstee en 
Martijn van de Poll overtuigd. Hun con-
cept biedt toekomstperspectief.

Supermarkt 
Een gezin met drie kinderen is hectisch 
en kost veel tijd. Van Huijstee beschrijft 
hoe de dagelijkse beslommeringen haar 
noodgedwongen de supermarkt in stuur-
den. “Wegens tijdgebrek kocht ik, geheel 
tegen mijn principes in, alles bij de 

supermarkt. In reguliere supermarkten 
wordt veel verpakkingsmateriaal en 
voedsel verspild. Vaak delft de smaak het 
onderspit aan het gemak.”

Omfietsboodschappen
Het liefste gaat ze naar haar favoriete 
bakker, slager, visboer en groenteman 
voor verse streekproducten. “Maar drie 
keer omfietsen met drie kinderen past 
helaas niet in het dagelijkse schema. 
Hoogstwaarschijnlijk is ons gezin niet het 

enige in Amsterdam. Daarom zijn mijn 
man en ik Ruud Maaz gestart. We hebben 
leveranciers uit de buurt benaderd om 
pakketten samen te stellen met de lek-
kerste producten van de streek.”
Door het verzamelen van producten heeft 
Ruud Maaz zich gevormd tot een ver-
koopplatform. “Ruud Maaz is dus geen 
merk. Wij zoeken de lekkerste en beste 
producten, zodat de klant niet meer 
hoeft om te fietsen. We onderscheiden 
ons naast gemak, natuurlijk ook met bio-
logisch, duurzaam en bovenal lekker. Alle 
producten hebben een verhaal. In de 
supermarkt legt iedereen klakkeloos pro-
ducten in een karretje. De producten die 
Ruud Maaz levert, vertellen waar ze van-
daan komen en waarom het goede pro-
ducten zijn.”
Niet alle producten zijn biologisch. Daar 
hebben de eigenaren bewust voor geko-
zen. “Als er een duurzaam alternatief 
dichter bij huis is, verkiezen we dat boven 
biologisch. Wat heb je immers aan biolo-
gische sperziebonen als ze per vliegtuig 
uit Kenia moeten komen?” 

Afval
Ander belangrijk speerpunt van het Ruud 
Maaz-concept is de reductie van afval. 
Naast dat er veel eten in de prullenbak 
verdwijnt, worden er gemiddeld zeven 
verpakkingen per persoon per dag weg-
gegooid. Veel daarvan komt ongewenst 
in de natuur en vergaat niet. “We probe-
ren zoveel mogelijk met herbruikbare 
verpakkingen te werken. Zuivel wordt 

geleverd in nostalgische glazen flessen 
en pasta en rijst in glazen potten. Vlees-
waren worden verkocht in de herbruikba-
re ‘EcoTray’, waar statiegeld op zit. De 
gebruikte verpakkingen worden in het 
distributiecentrum gereinigd en herge-
bruikt. Het streven is 0% afval.”

Ambities
Het concept is inmiddels uitgegroeid tot 
een goedlopend bedrijfje met ambities. 
Over drie jaar wil Van Huijstee landelijk 
leveren. De voorbereidingen vindt zij 
geen probleem. “Als we in Den Haag 
gaan leveren, willen we pakketten 
samenstellen met de lekkerste streekpro-
ducten uit Den Haag. Als we in Maas-
tricht, of welke stad dan ook gaan leve-
ren, dan gaan we daar op onderzoek uit 
om de beste adresjes te vinden.”
Verder wil ze het assortiment verbreden. 
“We zijn nu al een soort supermarkt, 
waar je bijna al je wekelijkse boodschap-
pen kunt doen. We verkopen niet alleen 
voedingsmiddelen, maar ook schoon-
maakmiddelen en andere huishoudelijke 
benodigdheden. Maar mensen vragen 
vaak om kleine dingen, als doperwtjes in 
blik of wc-papier. Daar willen we ook in 
voorzien.” 
Het assortiment verdiepen is echter niet 
aan de orde. “Lekkere melk is lekkere 
melk, nietwaar?”, aldus Van Huijstee.

Wat zal de toekomst brengen 

aan nieuwe producten, 

diensten en concepten in de 

voedingssector? VMT legde 

een aantal innovaties onder 

het vergrootglas. Ditmaal 

Ruud Maaz, de online lokale 

supermarkt.

Ruud Maaz houdt van  
duuR zaaM

‘De reductie van afval is ook 
belangrijk in het concept’

Eline Cox

Het gezin achter 
online supermarkt-
concept Ruud Maaz.
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