Een medewerker bij een bedieningsafdeling schept voor de klant een salade van
bulgur, quinoa en rode biet. En op de foto
daaronder een koelmeubel met maaltijden
voor in het zomerseizoen.
De afzender is hier niet Dunnes Stores
maar: Baxter & Greene, een cateraar in
Ierland. Toen Dunnes enkele jaren terug dit grote filiaal – ‘Cornelscourt, Dublin’ –
opende en daarmee een ‘vlaggenschipwinkel’ begon, haalde het externe partijen
in huis. Cateraar Baxter & Greene voor de maaltijden, salades etc., slagerijketen
James Whelan voor het vlees, Sheridans voor kaas en vleeswaren en ‘The Alternative Bread Company’ voor brood. Andere versafdelingen zijn ‘gewoon van Dunnes
zelf’.
Dat klinkt best ouderwets. In Nederland namen supermarktketens in de jaren
negentig afscheid van de ‘concessionairs’. Dat was: bijvoorbeeld een slager die het
vleesaanbod omvatte, die huur betaalde aan de supermarkt en verder zijn eigen
exploitatie had. En daar lijkt dit op.
Van de andere kant, Ahold Delhaize doet sinds enige tijd weer iets soortgelijks met
Foodmaker, dat Belgische maaltijdenbedrijf van Lieven Vanlommel. Foodmakeraanbod vinden we in België bij Delhaize, onder de naam ‘Fresh Atelier’. En vóór de
corona-uitbraak wilde Delhaize dat zelfs hanteren voor solitaire maaltijden- en
gemakswinkels in binnensteden. Albert Heijn gebruikt ook Foodmaker, als saladebar, een schepmodule, in verschillende filialen.

In de reeks met food
retail in het buitenland,
met beelden en uitleg
van Erik Hemmes, deze
maand ‘de flagshipstore’
van Dunnes Stores.
Door: Gé Lommen Foto’s: Erik Hemmes

FOOD RETAIL IN IERLAND

Dunnes Stores
Voor de trouwe lezers is dit‘bekende koek’: in elke
editie van FoodPersonality een impressie van een
formule of ‘iets anders uit levensmiddelenland’,
met beelden en uitleg van Erik Hemmes, van Erik
Hemmes\Retail Advies.
Van Delhaize tot Edeka tot Auchan… ojee, waar

waren we ook alweer gebleven.. op het laatst
waren we met bezig met een reeks uit Seattle (VS)
en Vancouver (Canada), met Amazon Go, Pike
Place en een bijzondere Loblaws – marktleider in
Canada, van die familie Weston, die ook Associated British Foods bezit (o.a. Jordans, Twinings,
Ryvita) en Primark, en die onlangs te kennen
heeft gegeven de Bijenkorf te willen verkopen…
ja, die was ook van hen.
Goed. Tot aan ‘corona’. Want toen werd het ondoenlijk voor Hemmes om naar het buitenland te

gaan. Quarantaines van twee weken, ‘code rood’,
hoeven we niet uit te leggen, toch? En dus: ging
Erik speuren en rondstruinen in dat wat in bladen voor en over de supermarktsector vaak over
het hoofd gezien wordt: bijzondere levensmiddelenzaken in de centra van Nederlandse steden.
Hemmes kwam terug met beelden van winkels
in Utrecht, Groningen en Amersfoort, met de
gekste dingen. Groot? Nee. Als winkel doorgaans
marginaal. Maar voor hetzelfde geld straks een
trendsetter…

De visafdeling bij Dunnes, met de afdelingsnaam ‘Fishmonger’, een gebruikelijk woord voor visverkoper.
Dit is dan weer wél een eigen onderdeel van Dunnes. Je zou zeggen: Ierland en Noord-Ierland vormen
samen een eiland, dus dan zullen Ierse consumenten toch ook aardig wat vis consumeren. Maar die Ieren
hebben daarnaast ook nog eens een reputatie op het gebied van rundvlees.
De afdeling oog in elk geval aanstekelijk.
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Twee klanten staan te neuzen bij Sheridans, ook een extern bedrijf: een kaasproducent uit Ierland, die ook als
groothandel van allerlei buitenlandse kaas fungeert.

Buymie als bezorger

Er is een wereld van verschil tussen Dunnes Stores en Gorillas, maar de concurrentiestrijd in e-commerce is kennelijk
hevig. Boodschappen bestellen? Binnen het uur bezorgd,
zegt Dunnes hier.
En dat is dan in samenwerking met ‘Buymie’. Iets wat wij hier
in onze sector niet kennen; Buymie ‘doet boodschappen’
voor klanten en bezorgt ze. Werknemers van Buymie halen
die bestelde artikelen op in een supermarkt, niet in een dc
of een ‘dark store’ zoals Gorillas.
En supermarktketens zijn dus aangesloten: Dunnes, maar
ook Tesco en Lidl. Hoe dat geregeld is? Weten we niet. Maar
het is best mogelijk dat Dunnes hierdoor geen e-commerceverlies draait.
De naam ‘Buymie: dat klinkt als ‘buy me’: ‘koop mij’. Maar het
is ook een kwinkslag, want het Engels heeft een oud vloekwoord, ‘blimey’, te omschrijven als ‘wel heb ik ooit…’, dus een

Twee totaal verschillende aankledingsvormen
op dezelfde afdeling. De biologische agf ligt in
kratten, maar die kratten hebben ook nog eens
jute zakken, om het ‘ambachtelijker’ of ‘nostalgischer’ te maken.
De bananen daarentegen… gewoon in de
bananendozen, een discountersprincipe: de
omdoos gaat mee het schap in. Dat werd ooit
nog verwoord als ‘retail ready packaging’. Hemmes: “Die jutezakken ogen wel onderscheidend
en sfeervol, maar qua hygiëne vraagt het wel
om extra werk, ik denk dat de medewerkers die
geregeld moeten verwisselen.”

verrassing. Een verbastering van ‘may god blind me’.

Maar: vanaf nu is alles in deze rubriek weer bij
het oude – tenzij er een coronavariant in aantocht
is die alles opnieuw overhoop gooit, natuurlijk.
Hemmes is naar Dublin gevlogen – vraag hem
niet hoe, als blijkt dat Schiphol je negatieve pcrtest opeens niet doorgekregen heeft… hoe dan
ook, hij kwam terug met beelden en impressies
van de marktleider, van de nummer drie en zo
nog wat opmerkelijke levensmiddelenwinkels en
-ketens.
Dus trappen we als vanouds af met in dit geval:
de Ierse food retail, ‘bezien’ vanuit winkels in
Dublin. En we beginnen met de ‘Dunnes’ in winkelcentrum Cornelscourt. Een paradepaardje. En
een grote winkel ook, volgens Hemmes zo’n 4.000

m2 vvo, met 20 kassa’s en 8 zelfscankassa’s.
Hoe moeten we de Ierse supermarktsector
omschrijven? Een land met ongeveer 5 miljoen
inwoners. Een branche-omzet van ongeveer € 13
miljard in 2020 (aldus marktonderzoeker Kantar). En binnen die sector is Dunnes de nummer
drie. Na SuperValu, de formule van Musgrave
Group, en na Tesco, de Britse food retailer die de
nummer twee is in de Ierse supermarktsector.
Hoe zit dat precies? Zowel Kantar als ‘Statista’
biedt begrijpelijke en aannemelijk informatie.
Supervalue, Tesco, Dunnes. Lidl en Aldi hebben
bij elkaar bijna 90% van de Ierse supermarktomzet in handen. Volgens Statista heeft SuperValu

22,2% marktaandeel, Tesco 21,6%, Dunnes 21,1%
en die drie ontlopen elkaar dus niet veel. Dan
volgen Lidl (12,8%) en Aldi (12,2%). De overige
marktpartijen hebben die resterende 10%.
Als Dunnes Stores 21,1% marktaandeel heeft in
een sector van € 13 miljard, dan is de jaaromzet
meteen herleidbaar tot: € 276 miljoen.
Maar dat is niet alles. Die 276 miljoen is de omzet
van Dunnes: 1/ in Ierland en 2/ in de supermarktsector.
Maar Dunnes omvat meer dan dat. Het heeft
zo’n 115 supermarkten in Ierland, 15 in NoordIerland en voor zover het actueel is en klopt, 5
in Spanje. In Spanje? Waarom dat nou? Omdat
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Tijgergarnalen van Dunnes, onder het private label ‘Simply Better’. € 6,49 voor 125 gram. Hemmes:
“Bijna 1 euro per stuk, dat is wel ‘kassa’…”
De formule heeft als pay-off ‘Always better value’,
maar het speelt ermee, nu eens richting prijs, dan
weer richting kwaliteit, het kan ‘meer kwaliteit
dan bij de anderen’ betekenen en ‘meer voordeel
van bij de anderen’. En of dat ook nog waar is, dat
is voor ons niet te beoordelen.

Britse detailhandelsbedrijven altijd kijken naar
die enorme vloedgolf aan toeristen in met name
Zuid-Spanje: heel veel Britten. Sommigen hebben
er ook een tweede huis en als ze ouder zijn, zitten
ze daar elke winter te klaverjassen met elkaar,
nou ja, bridgen dan. En ook Dunnes is dus ooit in
Zuid-Spanje begonnen.
Dunnes is trouwens ook ooit in Engeland en in
Schotland begonnen. Maar de familie Dunne
kwam op dat punt van een kouwe kermis thuis.

Dit lijkt meer op een foodafdeling van een warenhuis dan op een supermarkt: op die koeling met
gerookte vis, premiumvleeswaren en kazen staan allemaal buitenlandse ‘borrel-achtige’ dranken en
houdbare snacks. Geen efficiency, maar verleiding… Maar die grote, groene en lege flessen, is dat niet
wat ver doorgeschoten? Je zou het ook decoratieve ballast kunnen noemen.
Hemmes: “Ik vind dit uniek. Nooit eerder gezien, En niks mis mee dat het op een foodafdeling van een
warenhuis lijkt – dat lijken de versafdelingen hier allemaal.”

Die winkels zijn in 2018 allemaal weer opgedoekt.
Even een zijlijntje: als er één bedrijf is dat graag
soepele regelingen wil tussen de EU en het VK
na de Brexit, dan Dunnes wel! 116 winkels in
Ierland, 15 in Noord-Ierland (onderdeel van het
VK): dan hoop je maar dat je vrachtwagens soepeltjes over die ‘Brexit-grens’ op en neer kunnen
rijden…
En wat is dan de omzet van Dunnes totaal?

Sommige Ierse financieel-economische sites
houden het op bijna € 4 miljard. Want: Dunnes is een soort ‘Ierse Marks & Spencer’. Het
verkoopt eten en drinken en daarnaast: kleding
en huishoudelijke en interieurartikelen. Ga naar
de site ‘dunnesstores.com’ en je ziet niet meteen
‘Bonusacties van deze week’, maar: ‘women, men,
home, kids, school’, kleding en interieur dus. En
een trui is doorgaans duurder dan een pak melk,
dus behaalt Dunnes vooral omzet met mode en

Dunnes geeft Baxter & Greene enorm de ruimte om uit te pakken, in zb, maar vooral op die bedieningsafdeling. Van hammen tot pesto’s tot ‘mash potato salad’
tot strudel met spinazie en ricotta. Met dat aanbod zal Dunnes vast een reputatie hebben van ‘king of food’, meer dan bijvoorbeeld Tesco.
Maar: heeft Dunnes dit doorvertaald naar al die andere 115 filialen in Ierland, of is een uitzondering in deze ‘vlaggenschipwinkel’? Hemmes: “Dit is ‘Dunnes
nieuwe stijl’, verbouwde filialen hebben dit ook, alleen kleinere filialen niet.”
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En dit is de vleesafdeling. Anders gezegd: slagerijketen James Whelan als vleesafdeling van
Dunnes.
‘Visueel vleestheater’, zo te zien. Hemmes: “De
slagers staan achter glas te werken, met perfecte
verlichting voor sfeer, maar ook voor hun werk.”
De pay-off ‘feoil is fearr’ is Iers voor iets als ‘het
beste vlees’.

Gepocheerde zalm met pasta en geblancheerde
groente en ‘cornfed’ kip met pasta en geblancheerde groente. € 5,00 per maaltijd. Maar het zijn
geen avondmaaltijden. Er staat op: ‘lunchbox’.
Hemmes: “Het lijken mij redelijke prijzen.”

En weer een vreemde eend in de Dunnes-bijt.
De ‘Alternative Bread Company’ als ‘bakker
van Dunnes’ in deze supermarkt. Met zo te zien
ook stevige, voedzame broden. Hemmes: “Die
wandpresentatie met broden, afgewisseld met
bloemen, viel me meteen op.”
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Nog eens die ‘fishmonger’: alle
vis, schaal- en schelpdieren
liggen los in die gekoelde presentatie, verder zien we een ‘fish
burger’, niet plat, maar rond
van vorm, als een gehaktbal
bijna. Hoe de Ieren die bereiden? Geen idee.
Verder heeft Dunnes tonijn en
garnalen voorverpakt, en in de
actie. Tonijn in de actie! Daar
zullen ‘overbevissings-ngo’s’
niet blij mee zijn. Maar het ziet
er wel goed uit.

Lamsvlees moet in Ierland natuurlijk Iers zijn.
Denk aan al die wol van Ierse truien en vesten
die overal verkocht worden. ‘Donegal-wol’ en zo.
Maar wellicht is een Iers jong schaap voor vlees
iets heel anders dan een schaap dat wol moet
leveren. Zoals melk- in plaats van vleeskoeien.

interieur, veel meer dan met food.
Dunnes is een van de oude winkelbedrijven
die de concentratietendens doorstaan heeft.
Zelf heeft het niet heel veel overgenomen door
de jaren heen, maar het bedrijf heeft wel flink
uitgebreid en uitgebouwd. En soms stevig de neus
gestoten, zoals in Engeland en Schotland.
Ene Ben Dunne begon in 1926 een ‘fourniturenwinkel’ – millennials, zoek dat even op…
Toen nog vrij normaal, omdat ‘vrouwen’ vaak
zelf kleren maakten voor het gezin. Meteen na
de Tweede Wereldoorlog opende hij een winkel
in het Ierse Cork, met ‘pre-war prices’ – en dat
schijnt revolutionair te zijn. Vanaf dat moment
stroomden er genoeg inkomsten binnen om
alsmaar uit te breiden in thuisland Ierland.

En dit ontnuchtert dan weer. De presentaties en gangpaden met dkw zijn een
enorm contrast met al dat mooi gepresenteerde vers. We zien opeens een ratjetoe van acties, promoties, prijscommunicatie, we zien zelfs zwarte schapstroken
(sjiek, premium) met gele prijsetiketten
(platvloers rammen). Dit komt in de Nederlandse fullservicesupermarkt eigenlijk
niet meer voor.

De geschiedenis van de familie Dunne is redelijk
spectaculair. Oprichter Ben heeft vijf kinderen,
onder wie Ben jr. en die werd een keer ontvoerd
door de IRA (pro-Ierse, rooms-katholieke beweging in Noord-Ierland, met steun van Ierland).
Ben jr. werd de opvolger van zijn vader, maar
ergens in de jaren negentig werd hij alsnog verwijderd uit het bestuur, omdat er beelden in de
publiciteit kwamen van hem onder invloed van
drugs en in gezelschap van prostituees. De andere
vier kinderen werkten hem daarna het bedrijf uit.
En van die andere vier kwamen er ook nog eens
twee op jonge leeftijd te sterven.
Zo rond 2003 bleek er een financieel schandaal
in de lucht te hangen. Alleen, geen enkele Ierse
krant van destijds publiceerde over een onderzoek van de Ierse overheid in de boekhouding

van Dunnes, omdat geen enkele krant zonder
de advertentie-inkomsten van Dunnes kan. Een
situatie die zelfs ‘de democratische rechtsstaat’ in
Ierland op z’n grondvesten deed schudden.
Vandaag de dag is Dunnes nog steeds een familiebedrijf, met Frank Dunne als ceo en Margaret
Heffeman als bekende ‘BI’er’, ‘bekende Ierse’,
en ceo voor de mode- en interieurdivisie. De
meisjesnaam van Margaret is Dunne, naderhand
getrouwd met ene Heffeman.

30.000 supermarktfoto’s
Van Tesco tot Edeka, van Carrefour tot Walmart,
van Migros tot M-Preis. Sinds 2008 fotografeert
Erik Hemmes buitenlandse formules.
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