
Culturen smelten samen in de Haagse bakkerij van Mohammed El Allaoui en
zijn vier broers. Moorkoppen en baklava liggen gebroederlijk naast elkaar. En
deze ondernemer bedient graag iedereen in de wijk. Daarom richt hij zich ook
op het maken van brood voor Polen, Bulgaren en Ghanezen.

Multicultureel en multifunct
Voordeelbakker in Den Haag bedient iedereen

De Marokkaanse Mohammed El Allaoui runt
sinds drie jaar samen met zijn broers Ismael, 
El Hadi, Ben en Aziz een bakkerij met winkel. Het
pand is gelegen op een hoek. De naam van het 
bedrijf laat aan duidelijkheid niets te wensen over:
de Voordeelbakker. De prijzen in de winkel zijn
dan ook laag ten opzichte van de Nederlandse
bakkerijen. Zo kost een reuzensaucijzenbroodje
€1. En voor een stokbrood betaalt de klant wel-
geteld €0,75. El Allaoui is van mening dat de prij-
zen reëel zijn. ‘Ik denk dat het niet veel duurder
moet zijn. Stokbrood kost hier in de omgeving ge-
middeld €0,90. Daar zit ik dus iets onder. Het is
natuurlijk ook de vraag wat je wilt. Ik verkoop lie-
ver duizend stokbroden voor een wat lagere prijs,
dan driehonderd voor een hogere. Op die manier
krijg ik meer mensen in mijn winkel en kan ik 
ervoor zorgen dat ze misschien nog meer kopen’,
verduidelijkt de bakker zijn filosofie.

El Allaoui is een enthousiaste ondernemer.
Lange tijd was hij franchisenemer van een vesti-
ging van Kees bakt 't zelf aan de Herman Coster-
straat, de plek waar ook de Haagse Markt is
gevestigd. ‘Maar die markt liep steeds meer terug.
Ik ben op zoek gegaan naar een andere locatie. De
Stationsweg kwam als beste uit de bus. Dit is een
doorgaande weg die het centrum verbindt met
station Holland Spoor. Er is dus veel aanloop van
het station naar de stad en weer terug. Bovendien
is het een buurt waar veel grote gezinnen wonen’,
zegt El Allaoui. 

Productie
De bakker besloot ook om het brood zelf te gaan
maken, iets wat hij niet deed bij Kees bakt 't zelf.
Al met al natuurlijk een gedurfde stap, in een tijd
waarin starten in deze branche niet vanzelfspre-
kend is. Maar El Allaoui durfde dat wel aan. ‘Dat
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Culturen smelten
samen bij de
Voordeelbakker in
Den Haag.
Mohammed verkoopt
uiteenlopende
producten voor een
brede doelgroep.
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tioneel
heeft ook te maken met de locatie. Er zijn in deze

buurt relatief weinig supermarkten. Daardoor is er

ruimte voor een bakkerij. En ten opzichte van de

supermarkten heb ik als voordeel dat deze nauwe-

lijks de lekkere, platte broden verkopen. Daar trek

ik toch wel heel veel klanten mee.’ Op de vraag of

die platte broden ook een perfect product zouden

zijn voor andere bakkers, knikt Allaoui. ‘Ik heb het

er al vaak met andere bakkers over gehad. Ik wil

die broden graag aan hen leveren, zodat zij ook

een andere doelgroep kunnen aanspreken. Maar

ze willen het niet. Ze zijn, denk ik, bang dat ze dan

minder van hun eigen brood zullen verkopen.’

El Allaoui ziet dat heel anders. Hij probeert

juist zo veel mogelijk mensen te bedienen. Daar-

door is zijn assortiment een prachtige mengel-

moes van verschillende eetculturen. ‘Ik luister

naar mijn klanten en naar hun vragen. Als ik

merk dat er markt is voor een product, dan ga ik

het maken.’ Hij laat als voorbeeld een vierkant

brood zien. ‘Kijk, dit is een Ghanees brood. Er zit

heel veel suiker in. Ik vind het niet echt lekker,

maar Ghanezen kopen het graag. Ik kreeg het 

recept van een collega en heb het vervolgens nog

wat verbeterd. Daardoor kan ik deze doelgroep

ook bedienen. Er wonen in deze wijk veel men-

sen uit Ghana. Ik wil me nu ook bezighouden

met het bakken van speciaal brood voor Polen en

De Voordeelbakker
richt zich meer op de
verkoop van belegde
broodjes om
passanten van en
naar station Holland
Spoor goed te
bedienen.

Bulgaren, want die wonen hier ook’, stelt hij.

Ook signaleerde El Allaoui een aanhoudende

vraag naar belegde broodjes. ‘Daarom heb ik

mijn winkel verbouwd. We hebben nu aan de

voorkant een vitrine gemaakt waarin we belegde

broodjes etaleren. Er lopen veel mensen langs en

die kunnen we dan beter bedienen. Bovendien

zijn de winstmarges op de belegde broodjes heel

goed en vaak kopen klanten er dan ook nog een

flesje frisdrank bij.’ 

Nederlands assortiment
Ook is er een groot Nederlands assortiment.

 Saucijzenbroodjes en moorkoppen liggen promi-

nent in de vitrines. ‘Ik heb enkele Nederlandse

bakkers in dienst. Ik denk dat zo’n 70 procent

van het assortiment Nederlands is: saucijzen-

broodjes, appelflappen en gebak. Het zijn

echt niet alleen maar Nederlanders die die pro-

ducten kopen. Onze generatie Marokkanen

koopt die producten ook.’

Daarnaast verkoopt de Voordeelbakker grote

hoeveelheden stokbrood. ‘Dat is ons best lopende

product. Wij maken echt goed stokbrood. Ik 

gebruik een speciaal recept met griesmeel en daar-

door blijft het brood heel luchtig.’ 

Een ander opvallend aspect zijn de openings-

tijden van de Voordeelbakker. In de strijd om de

consument opent deze bakker de deuren van 

’s ochtends 7.00 uur tot 's avonds 19.00 uur. Iedere

dag. ‘Ik ben dus niet alleen een multiculturele bak-

ker, maar ook een multifunctionele’, zegt El Al-

laoui. ‘Ook op zondag zijn we open, ja. Dan is het

zelfs heel erg druk. Dat is mooi, maar ik merk wel

dat het ten koste gaat van de zaterdag. Veel men-

sen die anders op zaterdag zouden komen, komen

nu op zondag. Wat dat betreft zie je wel een ver-

schuiving. Het komt er eigenlijk op neer dat je

vrijwel hetzelfde verdient, maar dan verdeeld over

meer uren. Het is sowieso heel hard werken’, stelt

de ondernemer. 

Stijging
Toch is hij zeker niet ontevreden over zijn

omzet en er gloort nog een stijging. De Haagse

ondernemer, die nauw betrokken is bij het verbe-

teren van de buurt, weet dat er veel plannen zijn

om de buurt een verdere impuls te geven. ‘Er

staan nu nogal wat panden leeg en er kan nog wel

het één en ander worden verbeterd. Er zijn plan-

nen om vanaf het plein voor het station en een

deel van de Stationsweg een rode loper te maken.

Zo ontstaat er een mooie entree naar het cen-

trum. Dat zorgt natuurlijk voor nog meer

 passanten.’ ■

Grootschalige controle Fiod 
bij allochtone bakkerijen

In het kader van een grootschalig onderzoek naar 450 bakkerijen met een
niet-westers assortiment, kreeg ook Mohammed El Allaoui bezoek van de
Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD).
‘Op zich vind ik het prima dat er onderzoek wordt gedaan. Ik heb ook te
maken gehad met bakkerijen die heel goedkope producten maakten en
achteraf bleken te werken met illegalen. Door een controle blijven de
goede en eerlijke bakkers over.’
Wel vindt El Allaoui dat de manier waarop het onderzoek plaatshad wel wat
vriendelijker had gekund. ‘Ze kwamen met behoorlijk wat machtsvertoon
binnen. Dat gaf ook naar de klanten toe een wat vreemd beeld. Volgens mij
had dat best anders gekund.’
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De Voordeelbakker is zeven dagen in de week geopend van 7.00 tot 19.00 uur.


