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Onze wijk is een supermarkt rijker. Sinds een maand is er een Spar gevestigd op het Stationsplein 

in het oude pand van de ANWB onder De Goudse.  

 

 

 
 

Robin Hut is eigenaar van deze Spar winkel 

met een oppervlakte van 250 m². Deze ‘Spar 

City’ is op 13 juli geopend. Spar roept bij ve-

len nostalgische gevoelens op, maar dit is een 

winkel met een moderne uitstraling en een 

verrassend ruim assortiment. Spar is een in-

ternationale keten van supermarkten in 1932 

opgericht in Zegwaard door Adriaan van Well. 

Spar heeft vestigingen in 42 landen en is een 

van de grotere supermarktketens ter wereld. 

In Nederland zijn circa 260 Sparwinkels en 

het hoofdkantoor van Spar Nederland zit in 

Waalwijk.  

 

Assortiment ‘Spar City’ 

 ‘Spar City’ is een gemakswinkel, geen mega-

supermarkt. Robin vertelt dat je het assorti-

ment het beste kunt omschrijven als een nu-

deel en een later-deel. Hij ziet de vraagtekens 

op mijn gezicht. Hij legt uit dat het nu-deel 

bestaat uit snacks, broodjes en drankjes die 

je mee neemt of direct opeet aan de kleine 

witte/groene koffietafel met uitzicht op het 

busstation. Makkelijk als je even op je bus of 

trein moet wachten. Het later-deel is redelijk 

uitgebreid en te vergelijken met het assorti-

ment van een kleine supermarkt. Hier vind je 

de boodschappen die je nodig hebt voor een 

uitgebreide maaltijd later op die dag.  

 

Ruime openingstijden  

Je kan er heel vroeg maar ook heel laat nog 

terecht voor de boodschap die je vergeten 

was. De openingstijden zijn van 07.00 – 

10.00 uur en op zondag van 09.00 uur tot 

18.00 uur.  

 

 
 

Doelgroep  

Deze winkel is bedoeld voor de reizigers en de 

werknemers die in de omgeving werken; o.a. 

De Goudse Verzekeringen, Arriva en Huis van 

de Stad. Maar deze winkel is zeker ook be-

doeld voor de bewoners van Nieuwe Park en 

Kadebuurt; als je even snel een paar bood-

schappen wilt doen. De winkel heeft ruime 

paden, ideaal voor kinderwagen en rollator.  

 

Ondernemer  

Robin Hut is een echte ondernemer. Hij was 

werkzaam in de horeca en had een eigen res-

taurant. De laatste 6 jaar is hij supermarkt-

manager geweest bij AH in Utrecht. Zijn pas-

sie is ondernemen en hij voelt zich helemaal 

thuis in zijn eerste eigen winkel. Hij maakt 

lange dagen, maar werken met plezier en je 

passie volgen levert hem veel energie. 

 

 


