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CONSUMPTIEF BAKKEN CSE GL 2003-1 
 
DEZE BIJLAGE HOORT BIJ DE VRAGEN 24 TOT EN MET 29 
 

 

Bakerstreet1 
 
Vers, snel en lekker. Het is het credo van Bakerstreet, een 'brood'-formule die als 
trendsetter succesvol inspeelt op de 'grazende' gemaksconsument. Sinds de start 5 
in 1998 zijn er op harde franchisebasis in Nederland al 77 verkooppunten 
gerealiseerd. 'En de groei gaat verder', zegt Van der Leer. Nog dit jaar moet de 
honderd worden bereikt. 
 
Missie 10 
Marktleider worden op het gebied van vers bereid brood, sandwiches en op deeg 
gebaseerde snacks. Dat is de missie waarvoor Van der Leer met Bakerstreet 
staat. Hij noemt als succesfactoren de sterke consumentgerichtheid. Ingespeeld 
wordt op de ontwikkelingen zoals fast, fun, fresh, friendly en fitness. Op de 
grazende consument, de mobiliteit, de gedragsverandering ten aanzien van het 15 
buitenshuis eten. Vers en ready to eat, de hele dag. 
 
Van der Leer is met Bakerstreet in een gat in de markt gedoken. De oud-
voorzitter van Koninklijk Horeca Nederland, Gerard van der Veen, zei het met 
spijt in zijn stem dat zijn sector niet of in ieder geval in onvoldoende mate had 20 
onderkend dat je ook langs de snelweg naar de consument toe moet. En Eurest-
directeur Hollander, een van de grote cateraars, heeft het zelfs over een markt 
laten liggen. De gemaksconsument, belegde broodjes, bake off, impulsaankopen. 
Op locaties waar veel consumenten passeren. 
 25 
Brood zien in horeca 
Volop brood zien in de horeca. Inspelen op de marktontwikkelingen bij de wat 
Van der Leer noemt 'slag om het maagaandeel.' Die eer komt volgens de huidige 
Algemeen directeur van Bakerstreet volledig toe aan Bart van Elsland, de 
grondlegger van Bakker Bart. Reizend door het land, in de auto, kwam hij bij 30 
tankstations waar hij het aangeboden voedsel op zijn minst niet zo fantastisch 
vond. Met die wetenschap en een toevallig contact met de benzinemaatschappij 
Texaco werd de eerste stap gezet. 
 
Verkooppunten die van begin af de naam Bakerstreet (toen nog Bart's 35 
Bakerstreet) droegen werden gevestigd in pompstations in Bunnik en Heteren. 
'Op basis van de goede ervaringen werd besloten als brand en formule op eigen 
benen verder te gaan. Waarbij Texaco niet de enige partner zou behoeven te 
zijn,' aldus Van der Leer. 'Het benzinekanaal is op het ogenblik verreweg het 
grootst met 62 verkooppunten. 'Maar we zitten inmiddels ook al in 11 40 
bouwmarkten/tuincentra en hebben 4 zogenaamde stand alones, zelfstandige 
verkooppunten op A-1 locaties.' 
 
Praxis 
Naast Texaco (overigens geen exclusiviteitovereenkomst al zijn er natuurlijk wel 45 
afspraken over concurrentie) wordt ook samengewerkt met Praxis. Van der Leer: 
'De bouwmarkten en tuincentra zijn een totaal ander publiek. In tuincentra vooral 
ouder. Zoals ook de stand alones weer geheel een verschillende markt en 
publiek hebben.' Op basis van de ervaringen is de formule uitgebreid en verder 
geperfectioneerd. Bakerstreet straalt volgens Van der Leer zowel 50 
ambachtelijkheid als professionaliteit uit, werkt met gestandaardiseerde modules 
en volgens een geïntegreerd productie- en verkoopconcept. 'Door het aanbieden 
van superieure kwaliteit en een hoge graad van consumententevredenheid tegen 
fair geprijsde producten willen we onze doelstelling waarmaken.' 
De ontwikkeling gaat in ieder geval hard. Binnen de tankstations (waar de 55 
traditionele omzetverhouding tussen brandstoffen en overig met het zwaartepunt 
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op brandstof eens om kan draaien) draaien twee types Bakerstreet: bediend en 
zelfbediening. In de bediende vestigingen wordt alles vers bereid, wordt ook met 
wisselende personeelsbezetting gewerkt afhankelijk van de consumentenstroom. 
De gegevens hiervoor worden centraal vanuit Oosterhout aangeleverd.  60 
Het assortiment brood is ruim. Van stokbrood tot ciabatta, van de vers bereide 
triangel tot het zacht, belegde broodje ham of kaas. Plus de meest gangbare 
snacks. Zoals naast de traditionele topper de gevulde koek het saucijzenbroodje 
en frikandelbroodje alsmede wat randproducten als de verse appelflap, gemaakt 
van roomboterkorst en verse appels. In de kleinere tankstations is een beperkter 65 
assortiment verpakte belegde broodjes en warme snacks te vinden. De producten 
worden in eigen beheer onder licentie gemaakt en dagelijks vers/koel 
aangeleverd. 
 
Win-winsituatie 70 
'Mensen stoppen ook voor brood als de ervaring goed is,' weer Martin van der 
Leer. Een deel van de consumenten stopt bij Texaco voor Bakerstreet. 'Wat dat 
betreft is er een win-winsituatie in de onderlinge competitie van de 
benzinemaatschappijen. Wij genereren meer traffic.' 


