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De brede glimlach op het gezicht van directeur Ger-
bert Vissers voorspelt veel goeds. Direct bij binnen-
komst is de warme, gezellige uitstraling binnen de 
Moments & More een uiterst welkom contrast met 
het druilerige weer buiten. De aanwezige klanten 
maken een ontspannen indruk en genieten zichtbaar 
van het lekkers dat ze wordt voorgeschoteld. Hoewel 
het nog te vroeg is voor de avondmaaltijd gaan de 
nodige bezoekers al met een vers bereid broodje 
de deur uit. Het optimisme van Vissers is voor een 
groot deel ingegeven door de ervaringen in Zeven-
bergschen Hoek. “Om de introductie van het totale 
shopconcept Moments & More te vergemakkelijken, 
hebben we eerder al op alle snelweglocaties van 
Vissers de Moments & More-koffiecorner geïntrodu-
ceerd”, zegt Vissers. “In hoeverre dat invloed heeft 
gehad, is niet meetbaar maar feit is wel dat we in 
Zevenbergschen Hoek 30 procent meer omzet beha-
len dan daarvoor met de traditionele Esso-shop met 
Delifrance Bakery. De introductie van vers bereide 
avondmaaltijden is ronduit succesvol.”  
  
LUXE EN GEZOND 
Vissers doelt hiermee op met name de luxe hambur-
gers, wraps en kipsaté die ter plekke worden bereid. 
Die zijn ook in menuvorm te verkrijgen met een flinke 
puntzak friet en een drankje. Maar alles wel gericht 
op een verblijf van ongeveer een half uur. Vissers: 
“Hoewel we uiteraard traditioneel veel truckers over 
de vloer krijgen, hebben we ook aansluiting gezocht 
bij bezoekers zoals vertegenwoordigers en andere 
passanten die naar wat luxers of wat gezonders 

op zoek zijn. Dat laatste kost wat meer tijd dan het 
eerste en ondersteunen we in de shop met onder 
andere narrow casting. We hebben het dan over 
salades, smoothies en dergelijke. De luxere produc-
ten, inclusief chocolade en koffie onder ons eigen 
M&M-label, deden het vrijwel meteen uitstekend. 
Sushi bleek echter aan de Zevenbergschen Hoek wat 
te hoog gegrepen. We hebben het aantal varianten 
daar teruggebracht van vijf naar één en hebben het 
hier aan de Wouwse Tol buiten het aanbod gelaten.”

EXTRA KOFFIECORNER
Beide locaties zijn sowieso niet helemaal vergelijk-
baar. Zevenbergschen Hoek is een XL-locatie met 
meer traffic en bovendien minder concurrerend 
foodaanbod tussen Antwerpen en Rotterdam. 
Vissers: “Daar hadden we ook ruimte voor een 
uitgebreide zithoek met loungebanken en op de 
L-locatie hier niet. Om die reden hebben we hier ook 
geen automatiekwand geplaatst. Een groot succes 
is het tweede bediende koffiepunt bij de foodkassa. 

Tweede Moments & 
More van start aan
de Wouwse Tol

Anderhalf jaar na de opening van de eerste ‘M&M’ langs de A16 bij 
Zevenbergschen Hoek, opende Vissers Olie op 21 december de tweede M&M aan 
de A58 ter hoogte van de Wouwse Tol Zuid. En dan hebben we het niet over een 
zakje met de bekende felgekleurde snoepjes maar over Moments & More. Het 
shopconcept werd door Vissers Olie zelf ontwikkeld en verder uitgewerkt met AB 
Interieurbouw en groothandel Sligro. 
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P ‘De eerste Moments & 

More heeft 30 procent 
meer omzet gebracht. 
Dat overtreft onze eigen 
verwachting’

“We zoeken aansluiting bij bezoekers die 
naar wat luxers of gezonders op zoek zijn”, 
zegt Gerbert Vissers, directeur Vissers Olie.

Tekst & fotografie: René van Krugten
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Hier worden allerlei koffiespecials gemaakt met speciale 
smaakjes. Je zou het niet direct verwachten maar de 
toiletten zijn ook heel belangrijk in het totaalplaatje. Als 
die smerig zijn dan heeft dat invloed op je shopomzet. 
Die hebben daarom bij ons niet alleen een luxe uitstra-
ling maar worden goed bijgehouden. Dat is ook de reden 
dat ze in de shop zelf zitten. Daarnaast is gratis Wifi een 
belangrijke plus voor bezoekers wat de locatie ook uiter-
mate geschikt maakt voor zakelijke afspraken.”

UITROL SHOPCONCEPT
Op de vraag naar de reden waarom de relatief jonge 
‘aanwinst’ aan de Wouwse Tol is gekozen als tweede 
M&M-locatie volgt van Vissers een nuchter antwoord: 
“We hebben deze vestiging vorig jaar op de veiling met 
succes verdedigd en een concessie voor de komende 
vijftien jaar op zak. Daarom is het juist nu een goed 
moment om te investeren. Overigens is er inmiddels 
ook al een Moments & More op een dorp-stadslocatie in 
Venray open. Komend voorjaar volgen twee XL-stations 
en een L-station langs snelwegen. Daarna zullen er zeker 
meer volgen, waarbij de focus in eerste instantie op 
Zuid-Nederland ligt. Tot slot bestaat er interesse voor het 
concept van de kant van exploitanten in het dealerseg-
ment. Ik sluit niet uit dat daar te zijner tijd franchise-over-
eenkomsten uit voortkomen”, besluit Vissers.
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HONDERD JAAR VISSERS OLIE
IN VOGELVLUCHT
Precies honderd jaar geleden verleende de ge-
meente Horst een vergunning aan winkelier Martin 
Vissers om een bergplaats voor benzine te bouwen 
bij zijn huis aan de Herstraat. Petroleum wordt 
deur aan deur verkocht. Tien jaar later worden een 
woon- en pakhuis gebouwd aan de Americaanse-
weg. Ondergrondse tanks voor benzine en petrole-
um worden geplaatst en een benzine(meet)pomp 
wordt geplaatst van de Automaat (de voorganger 
van Esso). In 1934 neemt Gerard Vissers geleidelijk 
de oliehandel en kruidenierszaak over. De Tweede 
Wereldoorlog en de verkoop van brandstoffen op 
bonnen zorgen voor moeilijke tijden. Toenemend 
gebruik van tractoren brengt nieuwe mogelijkheden. 
In 1955 komt zoon Martin in het bedrijf. Twaalf jaar 
later wordt hij mededirecteur en in 1970 neemt Mar-
tin de zaak volledig over in verband met plotseling 
overlijden van zijn vader. 

OVERNAMES
Gerbert Vissers treedt in 1992 toe tot het bedrijf. Het 
jaar 1994 markeert de opening aan de Stationsstraat. 
Voor Vissers de start van retailactiviteiten: aankoop 
van onbemande stations en overname van meerde-
re stations in Limburg. Nadat Gerbert het bedrijf in 
1999 heeft overgenomen volgt een reeks overnames 
van zowel bemande als onbemande stations met 
een piek in 2014. Dat jaar worden twintig bemande 
Esso-vestigingen op strategische locaties in Zuid-
west-Nederland overgenomen van Esso. 
Anno 2018 telt Vissers Olie een 70-tal locaties, inclu-
sief dealerstations, en heeft het ruim 250 werkne-
mers in dienst. Daarmee is het bedrijf een belangrij-
ke speler in de markt. 

‘Vijf soorten sushi bleek in 
Zevenbergschenhoek te 
hoog gegrepen. De verse 
salades met couscous lopen 
wel erg goed’

EERSTE CO2-NEUTRALE TANKSTATION VAN 
NEDERLAND
In samenwerking met Future Fuels heeft Vissers Olie 
begin 2017 een duurzame diesel geïntroduceerd onder 
de naam Ssynfuel+. Deze is volledig geproduceerd uit 
herwinbare en duurzame grondstoffen die nooit opra-
ken, zoals plantaardige afvaloliën uit de foodindustrie. 
Ssynfuel+ heeft een gegarandeerde kwaliteit en is ge-
certificeerd conform het ISCC-EU. Door het gebruik van 
deze duurzame brandstof kan een CO2-reductie worden 
bereikt tot 89%. Extra voordeel is dat direct gestart kan 
worden omdat er in tegenstelling tot rijden op elektrici-
teit of waterstof geen aanpassing van voertuigen nodig 
is. Er worden ook blends met reguliere diesel aangebo-
den om de overgang nog eenvoudiger te maken. 
Daarnaast biedt Vissers Olie sinds enige tijd op de locatie 
in Horst, en drie andere stations, ook groen gas (CNG) 
aan. Ook groen gas is volledig fossielvrij en levert een 
CO2-reductie van ruim 70% op ten opzichte van benzine. 
De combinatie van duurzame brandstoffen en gebruik 
van groene stroom leverde Vissers Olie onlangs de 
primeur op van eerste klimaatneutrale tankstation van 
Nederland. 

Klanten kunnen bij Moments & More terecht voor 
verse broodjes: ‘moments’, ‘luxe moments’ en ‘warme 
moments’.

De ZB-koffiecorner vlakbij de ingang met statafels 
die op alle snelweglocaties van Vissers te vinden 
is.


