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BRITSE SUPERS

Morrisons
Erik Hemmes van Erik Hemmes\Trade Marketing Services was in Londen en nam 

tientallen foto’s mee terug. Deze maand: Morrisons.

 Door:  Gé Lommen  Foto: Erik Hemmes

Morrisons, een supermarktketen in Engeland met 
een Nederlander aan het stuur: Marc Bolland, 
voormalig lid van de raad van bestuur van Heine-
ken. Hij stapte over in 2006. 
Morrisons was jarenlang vooral niet de super-
marktketen waar Nederlandse foodmensen heen 
gingen. Morrisons was geen Tesco, Sainsbury, 
Marks & Spencer en Waitrose. En Morrisons leek 
een tijd lang ook ten onder te gaan. Jarenlang was 
de keten een van de regionale partijen, vooral 
opererend in het noorden van Engeland, en 
zonder veel succes. 
Maar vanaf 2004 veranderde er veel: Morrisons 
nam Safeway over, dat de concurrentiestrijd 
moest opgeven. Morrisons toonde zich het meest 
slagvaardig in de overnamestrijd om Safeway 
en werd in één klap een landelijke partij, want 
Safeway had vooral fi lialen in Zuid-Engeland en 
Schotland. Het ging in totaal om ongeveer 480 
vestigingspunten, dat is ook naar Britse maatsta-
ven veel. Die kreeg Morrisons ook niet helemaal, 
de Britse mededingingsautoriteit gebood aller-
eerst dat Morrisons vijft ig Safeway-punten moest 
afstaan. Die gingen naar Sainsbury, Tesco en 
Waitrose, en Asda kreeg een handjevol Safeways 
in Noord-Ierland. 
Morrisons deed zelf ook nog een duit in het 
zakje. Safeway had zoals Tesco en Sainsbury 
ook kleinere supermarkten voor binnensteden, 

Safeway Local. Morrisons had zo’n formulevari-
ant niet en bleef bij dat beleid, en verkocht maar 
liefst nog eens ruim honderd Safeway Locals, aan 
Somerfi eld. Daarna sloot Morrisons nog eens vele 
Safeways. In totaal heeft  Morrisons nu 375 vesti-
gingspunten. Van de drie dc’s van Safeway ging er 
een naar Waitrose en een naar Iceland.

Nu heeft  de Nederlandse branche een naar gevoel 
bij het woord ‘ombouw’. Laurus en z’n ombouw 
naar Konmar hebben een blijvende indruk ach-
tergelaten van iets wat niet kan lukken. Boven-
dien roepen de ombouwoperaties van de Edah-
winkels, door Plus Retail en Sligro, ook geen sterk 
positief gevoel op: eerder een van langzaam uit 
het dal kruipen. Zo ging het ook met Morrisons. 
Het bedrijf raakte meteen in de problemen, 

doordat de directie van Safeway zes weken vóór 
de defi nitieve overname de hele boekhouding 
op een ander systeem was gaan draaien. Het 
resultaat was een aantal winstwaarschuwingen 
van het beursgenoteerde Morrisons, het volgende 
slachtoff er in de Britse consolidatiestrijd leek zich 
af te tekenen. 
Maar het gebeurde niet. Morrisons bouwde hard-
handig om: eerst het Morrisons-assortiment erin 
en de winkelwagens wisselen, dan vervolgens stap 
voor stap de andere elementen ombouwen. Niet 
zoals de Nederlandse supermarktketens ombou-
wen, dus niet winkel na winkel ofwel compleet 
anders, ofwel per onderdeel en cosmetisch; nee, 
per onderdeel ombouwen. Maar dan wel in alle 
Safeway-fi lialen.
De formule Morrisons wil voornamelijk grote 

Camden is een Londense wijk, met lagere klassen en studentikoze jongeren door elkaar. Camden Market is 
een overdekte markt, met vooral een aanbod in tweedehands en alternatieve kleding voor jongerencultu-
ren, zoals ‘gothic’. Camden Market is een complex van oude pakhuizen met een hernieuwde bestemming. 
Onderdeel ervan is een Morrisons-fi liaal. De pui harmonieert niet echt met de rest van Camden Market. 
Oude stenen weliswaar, maar met dat fel- en lichtblauwe erbij is het net een Chinees restaurant met groot-
heidswaan.

Morrisons heeft anders dan Tesco en Sainsbury 
geen aparte grotestadsvariant met vooral gemak 
(‘local’, ‘metro’ etc.), maar wel een pompstation 
erbij. Vast onderdeel, met dezelfde merknaam.
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tenwantrouwen op elkaar inhakken. Bovendien, 
Britse supermarktketens hebben meer non-food 
in huis dan Nederlandse en lopen daarom meer 
risico om met onverkochte dvd-spelers, mobiel-
tjes etc. te blijven zitten. Maar ondanks dit alles 
heeft  Morrisons een goed jaar achter de rug. Het 
marktaandeel daalt niet meer (dat werd ook wel 
tijd), het bedrijf is fi nancieel gezonder geworden 
en lijkt minder last te hebben van de recessie dan 
Tesco, Sainsbury en Waitrose. Reden: Morri-
sons is vanaf zomer 2007 continu gaan hameren 
op lage prijzen en kan nu van dat imago gaan 
profi teren. Al is het maar de vraag in hoeverre de 
Britse consument gaat switchen. Natuurlijk, de 
Britse vakpers en in navolging daarvan Neder-
landse sites met snel nieuws waarschuwen om het 
hardst dat Aldi en Lidl de nieuwe Britse kampi-
oenen worden, maar die kreten zeggen niets over 
de vraag in welke mate de kwaliteitskoper van 
bijvoorbeeld Waitrose opeens voor discounters 
kiest, in hoeverre de loyale klantenkaarthouder 
van Tesco opstapt etc. 
Bovendien: Morrisons heeft  zich niet tot prijs-

communicatie beperkt. Sinds het aantreden van 
ex-Heineken-man Marc Bolland heeft  Morrisons 
inmiddels twaalf levensmiddelenfabrieken ge-
kocht. Een grote bakkerij, agf-productielocaties, 
vleesfabrieken, visverwerkers etc. Vaak bestaande 
leveranciers, die het moeilijk kregen. Als je een 
ex-fabrikant als baas van een supermarktketen 
aanstelt en hij gaat fabrieken opkopen, dan denk 
je al snel dat de goede man de kernactiviteiten 
uit het oog heeft  verloren. Maar kennelijk wist 
Bolland wat hij wilde: greep op de versketen. Het 
heeft  ertoe geleid dat de kwaliteitsperceptie van 
het versassortiment van Morrisons gestegen is.
Maar het is niet alleen Bolland die dat bedacht 
heeft . Zijn voorgangers kochten in 2001 bijvoor-
beeld ag-bedrijf Van den Bos, uit het Westland, 
dat naderhand ‘Bos Brothers’ ging heten. 
Onlangs werd Bolland voor zijn fi nancieel beleid 
en voor zijn leveranciersintegratie tot Zakenman 
van het Jaar uitgeroepen, door de krant Sunday 
Times. Al eerder werd de formule zelf door het 
blad Retail Week uitgeroepen tot ‘Retailer of the 
Year’. ■

Morrisons laat fabrikanten ‘adverteren’ in het 
schap, door deze schapverdelers behalve met 
segmentnamen ook met de namen van merken te 
voorzien. Evian doet mee. Ook dat moet welhaast 
een of andere vergoeding zijn. Het Evian-bordje 
hangt helaas ook nog eens tussen de merken Vit-
tel en Volvic, twee Franse aartsvijanden van Evian.

De versafdelingen van een Morrisons vormen een 
band rondom de dkw. Dat is bij Morrisons altijd zo 
gebleven en het heeft de naam ‘Market Street’. 
Die naam doet de reeks versafdelingen erg veel 
eer aan, maar hij is er niet voor niets. William 
Morrison had in het Noord-Engelse Bradford een 
marktkraam met boter en eieren. Toen hij het 
assortiment uitbreidde, noemde hij dat Mor-
rison’s Market Street. De familie Morrison heeft 
nog steeds ongeveer 15% van de aandelen van 
het bedrijf in handen.  Opmerkelijk in die ‘Market 
Street’ is de hangpresentatie van zacht fruit, zoals 
deze kersen.

De band tussen Morrisons en Walkers (chipsmerk Lay’s) gaat ver (in deze winkel?, in deze week?). Ten eer-
ste een onderbroken stelling in het reguliere gangpad met chips (waarschijnlijk met vergoeding van de 
fabrikant?). Maar dan: Morrisons gooit snacken behoorlijk door elkaar, of je nu verantwoord of onverant-
woord wilt. De koeling biedt sandwiches, water en sappen, samen met energiedranken (?). Links daarvan 
echter zien we een display met hartige snacks en chips van Walkers… en rechts van die koeling ook weer! 
Drie keer dus - vraaggestuurd of aanbodgestuurd? 
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oppervlakten hebben, de ondergrens is 2.600 m2 
en de bovengrens was tot voor kort 3.300 m2. Dat 
is een andere keuze dan bijvoorbeeld Tesco, dat 
hypermarkten, superstores, wijksupermarkten en 
kleine supermarkten heeft . Morrisons wil alleen 
grotere winkels en verlegt die grens jaar na jaar. 
In een Morrisons vindt de Brit veel artikelen, 
tegen lage prijzen. Aangevuld met fl ink wat non-
food, zoals elektronica.
Als we Tesco, Waitrose en Sainsbury mogen zien 
als de Britse evenknieën van fullserviceformules 
als AH, Plus en Super de Boer, dan moeten we 
Morrisons zien als value-for-moneyformule: zo-
als Edah en C1000 in betere tijden. Dat is ook te 
zien aan de foto’s: Morrisons zal niet zo snel een 
prachtwinkel zijn, de formule met ‘Market Street’ 
als ijkpunt wil nogal eens als een soort nostalgi-

sche versstraat in de vorm van een marktrij ogen 
en dat maakt de formule al snel oubollig. De 
dkw-opstelling in het midden is ook doorsnee. 
Maar toch: Morrisons is de riskante ombouw te 
boven gekomen, heeft  het nodige moeten desin-
vesteren, maar staat nu als fi ere nummer vier in 
de Britse branche. Tesco op 1, met ongeveer 32%, 
dan Asda met 17%, dan Sainsbury’s met 16% en 
dan volgt Morrisons met 12% (omzet op jaarbasis 
ongeveer € 13,3 miljard). Nummer vijf, Co-op, 
volgt op ruime afstand, met een kleine 5%, cijfers 
van najaar 2008. 
Sterker nog, het gaat goed met Morrisons. De 
kredietcrisis en de daaropvolgende recessie be-
ginnen een zware wissel op de Britse retailers te 
trekken, ook de supermarkten, die (net als de Ne-
derlandse) bij het geringste spoortje consumen-

De Engelsen hebben meer gemerkt van de kredietcrisis (‘credit crunch’) dan wij Nederlanders tot nu toe. ‘Wij’ 
hadden Fortis-ABN Amro, maar toen hadden de Engelsen al landgenoten in de wachtrij zien staan bij de 
geldautomaten van Northern Rock. 
En hoe reageert Morrisons op de ‘credit crunch’? Met een ‘price crunch’, een prijzenineenstorting dus. Let wel, 
deze foto is van augustus vorig jaar.

Ook Nederlandse supermarktketens decoreren hun 
wanden, bijvoorbeeld bij versafdelingen of de glazen 
wanden aan de buitenkant, met foto’s van etende 
en drinkende (en gelukkig uitziende) mensen, nu 
eens gezinnen, dan weer individuen, of kinderen. 
Morrisons ook, maar dan: aan de bovenkant van elke 
dkw-stelling. Morrisons voert dat tot in het extreme 
door: groepen jongeren die samen chocola eten, 
konijnen, parkieten en katten op een muurtje bij de 
dierenvoeding, een fotomodel borstelt haar haar uit 
boven de haarverzorgingsproducten en mamma en 
peuter zien we boven de baby-artikelen.

De koelverse pizza’s staan in Nederland ook wel 
eens ‘schuin rechtop’, maar Morrisons spant de 
kroon hierin. Met een sterkere signaalfunctie voor 
de consument. 

Ook Morrisons heeft een premium-huismerklijn, 
Morrisons The Best.
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