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Ierse foodretaIl

spar
erik Hemmes van erik Hemmes\trade Marketing services verkende de Ierse food retail 

in dublin. Deze maand: spar.

door: Gé Lommen foto’s: Erik Hemmes

Spar? Moeten we in de reeks van Erik Hemmes 
na bijzondere winkels als Fallon & Byrne, Fresh 
en Donnybrook Fair ook nog een Spar bekijken? 
Die hebben we toch in Nederland? En toch…
Spar is klein in Nederland, maar vooral groot in 
landen als:
*  Oostenrijk, waar het marktleider is;  

€ 4,3 miljard jaaromzet in ongeveer 1.430 vesti-
gingen (filialen en ondernemers).

*  Italië, geen marktleider, maar nog altijd  
€ 3,7 miljard jaaromzet op bijna 1.900 vestigin-
gen (filialen en ondernemers).

*  en Ierland, € 1,2 miljard jaaromzet op zo’n  
430 vestigingen (filialen en ondernemers).

Kijk, dan is Nederland – € 400 miljoen jaaromzet 
met ongeveer 300 vestigingen – natuurlijk heel 

wat minder. Dat krijg je ervan als een formule 
wordt uitgehold door twee rivaliserende groot-
handels, Schuitema en Unigro in ons geval, die 
zich inspannen voor hun eigen formules (Super, 
C1000) die ze niet met een ander hoeven te delen. 

In Ierland is BWG Foods de groothandel achter 
Spar. Spar wordt onderverdeeld in drie formule-
varianten:
* Spar als buurt- en wijkwinkel
*  Spar Express, convenience in met name de 

grotere steden
*  Eurospar, de wijk- of grotere winkel voor 

weekendboodschappen en voorraadaankopen.
Internationaal gezien is er nog de formulevariant 
Interspar voor de hypermarktformaten, maar die 

gebruikt BWG Foods niet.

En nou even terug naar de vraag of we hier 
vernieuwing zien: ja. Dit zijn foto’s van zowel een 
Eurospar als een Spar in Dublin. En daar zien we 
dat Spar heel veel met submerken werkt die kant-
en-klaar aanbieden, of preciezer gezegd, de trits 
‘ready to cook, ready to heat, ready to eat’. Die 
merken zijn onder andere Insomnia, Creperie, 
Crisp & Crunchy, etc. En daarom… Spar hier in 
beeld. En we weten dat jaren geleden verschillen-
de foodclubjes nog wel eens naar Ierland trokken, 
om ideeën op te doen voor een formulevernieu-
wing. MCD-ondernemers en managers van Boon 
lieten zich er inspireren, bijvoorbeeld.

Een Spar-pui in de avond, met een bellende klant die een kop koffie neemt van Insomnia. Hij kan er behalve koffie van Insomnia  ook pizza’s van Goodfellas nut-
tigen, crêpes van Le Crêperie… Met andere woorden, deze Spar is niet eens een Spar Express, maar zelfs hier domineert al het ‘to go’-achtige aanbod, in een mix 
van Spar-modules en modules van leveranciers.
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Goodfellas, in een Spar, een module om snel pizza’s te bereiden, om warm 
mee te nemen. Goodfella’s is een Ierse A-merkartikelfabrikant van Italo-Ame-
rikaans gepositioneerde pizza’s, ook Nederlandse supers hebben soms het 
merk in de vriezers liggen. Maar in deze Spar mag de fabrikant een horeca-rol 
spelen.

Hemmes: “Dit lijkt een koeling met alleen maar gezond eten: fruit, belegd 
stokbrood met sla, druiven in een potje, mueslitoetjes of ontbijt.”

‘The Treehouse’ juice & smoothie bar, de noedelmodule Kitsu, Le Crêperie voor crêpes en Crisp & Crunch voor de salades. Allemaal in bediening, allemaal take 
away of (als het kan) in de zithoek van de Spar of Eurospar meteen opeten. Spar is hier bepaald geen dkw-verkoper meer.

Vlees van Russell & Ryan in de Eurospar. Russell & Ryan is een oer-Iers merk 
voor vlees. Russell & Ryan zit zelfs in Nederland, met een bureau in het 
Zeeuwse Zoutelande. BWG Foods is van oudsher een vleesgroothandel. Dat 
maakt al wat duidelijk…

“Opvallend hoe kip hier in vele varianten wordt aangeboden”, aldus Hemmes.. 
“In stijlen uit diverse keukens, China, Frankrijk, India, Ierland. Zo krijgen we kip 
in Nederland niet eens aangeboden.’
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Insomnia, slapeloosheid, aardige woordspeling 
voor een koffiemerk, je moet het maar durven om 
een negatieve associatie als ‘ik kan niet slapen…’ 
om te zetten in een merk. Bij Spar is het hét 
horeca-koffiemerk geworden.

Deze Eurospar heeft ook een horeca-aanbod, 
maar hier domineert het merk Spar weer.

Hemmes: “Deze Spar heeft een sfeervolle, over-
zichtelijke inrichting. Grijze vloer, zwart plafond, 
huiskamerlampen, afgewisseld met spots aan 
het plafond. En je ziet een kleurafbakening per 
segment.”

Wie wordt de  
kerstwinnaar?
Wat een opwinding. Ik heb net de video’s van Ramon Beuk op de website van 

Lidl bekeken. Onder de noemer ‘luxe voor iedereen’ kookt Ramon Beuk in vier 

begeleidende instructievideo’s een compleet kerstmenu. En wat voor een! 

Kwartel met een bijzondere hutspot als hoofdgerecht, tartaar van kalfsoester 

vooraf, kwartel als tussengerecht! Gerechten die zelfs een toprestaurant niet 

zouden misstaan, maakt Lidl in één klap haalbaar! Met het oude prijswapen 

én het nieuwe wapen: informatie en instructie! Wat een klasse, wat een kwali-

teit en wat een professionaliteit! Dit noem ik een revolutie. 

Natuurlijk heeft Lidl zich vorig jaar met kerst al geprofileerd met luxe pro-

ducten, maar dit concept richt zich direct op de bovenkant van de culinaire 

middenklasse. Het enige wat het succes dit jaar in de weg kan staan, is het 

feit dat die groep (nog) niet aan Lidl toe is. De culinaire middenklasse ver-

wacht (nog) sfeer in de omgeving waar ze boodschappen doet. Daar blinken 

de vestigingen van Lidl nu niet in uit. Hiermee kan de fullservicesupermarkt 

de strijd misschien nog van Lidl winnen. Volgend jaar, als Lidls kerstvoorstel 

meer bekendheid heeft gekregen, wordt dat veel moeilijker.

Uw klant let bij aankopen doen steeds meer op ruilwaarde. Wat krijg ik letter-

lijk voor mijn geld? Zo wordt de klant steeds kritischer op wat in marketing-

termen ‘toegevoegde waarde’ heet. Een zakje kruiden of een sausje zijn echt 

voorbij de houdbaarheidsdatum. Dat is de materiële toegevoegde waarde 

uit het marktdogmatisme van de afgelopen 25 jaar. De toegevoegde waarde 

van de toekomst ligt in het immateriële. Zoals: de klant daadwerkelijk helpen 

met zijn of haar keuze en het bereiden van producten thuis. 

Heel opmerkelijk dat Lidl, die traditioneel de ‘achterblijvers’ bedient, deze 

nieuwe trend als eerste durft in te vullen. De culinaire bovenklasse noemt 

al die kruiden en sausjes zelfs ‘rommel’. Zij willen dit jaar dan ook alleen 

maar basisingrediënten waar ze zelf mee aan de slag gaan. Een mooi groot 

stuk vlees, liefst met bot, goed opgevoede hele kippen, een hele fazant of 

een mooie hazenrug. Die vinden ze niet bij de gemiddelde supermarkt. Zij 

schuiven voor deze dagen op naar de speciaalzaak. Ook voor de groenten, 

want die moeten dit jaar echt van het seizoen zijn. Spruitjes, of liever nog 

pastinaken, en natuurlijk kwee- in plaats van stoofperen. Een chocolade-

taart toe. Met chocolade van 70%. Met een beetje geluk kopen ze die in de 

fullservicesupermarkt.

De culinaire middenlaag op weg naar de Lidl en de culinaire bovenlaag 

naar de speciaalzaak. De groepen met de dikste portemonnee weg uit de 

fullservicesupermarkt. Dat vraagt om antwoorden. Gelukkig zijn er nog veel 

creatieve en inspirerende mogelijkheden waarmee de fullservicesupermarkt 

zich meer dan ooit kan onderscheiden van z’n collega’s (geen concurrenten, 

want dat zijn die anderen).

Anneke Ammerlaan, trendonderzoekster voor 

voeding en consumentenwensen, beoordeelt 

de branche op het evenwicht tussen goede 

smaak en commercie. 

E-mail: info@ammerlaanfood.nl.

ammerlaan
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