In de reeks food retail in
het buitenland, met beelden en uitleg van Erik
Hemmes, deze maand de
Deense formule Irma.
Door: Gé Lommen Foto’s: Erik Hemmes

FOOD RETAIL IN DENEMARKEN

Irma
Erik Hemmes van Erik Hemmes\Retail Advies
reist geregeld naar het buitenland om bijzondere
formules te bezoeken, zeker nu de lockdowns
en andere beperkingen merendeels achter de
rug zijn. Sinds FoodPersonality april zijn we
bezig met een reeks opmerkelijke formules uit
Denemarken. Hemmes liep rond in de Deense
hoofdstad Kopenhagen. En wij vroegen hem: ga
dan ook eens naar een Irma, een keten die zich

Buiten bij dit Irma-filiaal vallen de vele fietsen op. In dat opzicht lijkt
Denemarken wel wat op Nederland, of zou het alleen voor Kopenhagen gelden? Daarnaast: Irma stalt aardig wat waren buiten. Niet
alleen bloemen en planten: we zien ook een deel van de agf buiten
in kisten liggen. Hemmes: “Er is me verteld dat retailers erop vertrouwen dat mensen hier niks wegpakken. Meer dan in ons land.”

onderscheidt met veel biologisch. Denemarken
heeft een supermarktsector waar alle biologische
sectoren uit andere landen van dromen; met een
groot aandeel bio. En Irma is daarmee de onbetwiste nummer een.
Bij het begin van een nieuwe reeks leggen we
doorgaans uit hoe de supermarktsector van dat
land eruitziet. Dat deden we vorige maand bij de

beeldimpressie van de food- en horecamarkthal
Torvehallerne niet, zo’n foodmarkt staat daar min
of meer los van. Daarom doen we dat nu alsnog.
Denemarken telt ongeveer 5,8 miljoen inwoners.
De omzet van de supermarktsector bedraagt om
en nabij € 16 miljard.
Salling Group is marktleider, met – de percentages zijn van het jaar 2020 – 34,2%. Salling is sinds
enkele jaren de bedrijfsnaam van wat jarenlang

We zien hier in deze Irma ‘Food Hall’ staan. Irma ‘Osterhalle’ maakt deel uit van een complex met meer levensmiddelenzaken. Hemmes: “Als klant loop je eerst
die foodhal in, daarna ga je door het poortje de winkel in, een ingang van twee kanten, en hier zit ook de bakker, dus brood en gebak.”
Ook illustratief is voor Irma: geen enkele klant heeft een winkelwagen, iedereen heeft zo’n mandje om voort te slepen. En dat terwijl deze Irma toch echt wel
groter is dan een buurtwinkeltje. Volgens Hemmes een vvo van zo’n 1.600 m2.
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Dit kennen we van enkele Albert Heijn XL-filialen: de kruidenkweek van Infärm, met ultravioletlampen.
Voor zover bekend, is het bij AH alweer weg.

‘Frugt & Grønt’, ja, met een
beetje fantasie lijkt het
Deens op een Nederlands
dialect. Vruchten en
groente dus, de agf-afdeling van Irma. Hemmes:
“Ik zie hier ook veel rieten
manden. Het geeft Irma
een wat meer landelijke
uitstraling. Maar het volume in die manden zou
voor supermarkten in ons
land te weinig zijn.”

Dit is volgens ons waar Irma zo bekend om staat:
het huismerk, met de nadruk op biologisch. Zoals
biologische gort. En biologische vruchtendranken
en -siropen, veelal van bessen, geheel volgens
de traditie van de ‘Nordic kitchen’. Op de pakken
en flessen is ook het logo van Irma te zien: een
getekend hoofd van een meisje. Dat moet Irma
zelf voorstellen.

‘Dansk Supermarked’ heette. Het omvat de formules Netto, Føtex en Bilka. Van die vier is Netto
de grootste. Netto is qua formule ook marktleider
in Denemarken.
Coop is de nummer twee, met 31,6% marktaandeel. De formules van Coop: Brugsen (onderverdeeld in SuperBrugsen en DagliBrugsen), Fakta,
Coop 365, Kvickly en Irma.
De nummer drie is het uit Noorwegen afkomstige
Reitangruppen, met 14,8% en met de formule
Rema 1000.
De nummer vier is Dagrofa, met 11,8% marktaandeel, en met de formules Spar, Meny en Kiwi.
Dagrofa is een bedrijf dat van oudsher veel in
horeca en foodservice actief is.
Dan volgen: Lidl, met 3,5% marktaandeel, en
Aldi, met 3,2% marktaandeel. Dat is bij elkaar
geen 100%, maar dat zijn afrondingsverschillen.
De branche in Denemarken komt met deze
opsomming van formules nogal ouderwets
over, door zowel Salling als Coop, beide hebben
bij elkaar acht formulenaampjes in de lucht te

Het assortiment worsten
gaat best ver. Irma heeft
zelfs ‘Beierse worst’.
Hemmes: “Ja, maar ook
bij andere formules in
Denemarken zag ik
een ruim assortiment
worsten, anders dan bij
ons.”

houden en beide hebben zowel discounters als
fullserviceformules in huis. Vergelijkbaar met de
Duitse sector, waar de grote twee, Edeka en Rewe,
altijd naast de gelijknamige fullserviceformule
ook een discounter als formule aanhouden, uiteraard om de grote rivalen Aldi en Lidl van het lijf
te houden. Maar dan nog, voor Edeka is Edeka
de interne nummer één en voor Rewe is Rewe de
interne nummer één. Bij Edeka is Netto de dis-

counter. Bij Rewe is dat Penny. En om het extra
ingewikkeld te maken: de Duitse supermarksector heeft twee Netto’s, die discounter van Edeka,
maar ook die discounter van Salling, want die is
jaren geleden ook in Duitsland begonnen.
Netto van Edeka is landelijk verspreid, Netto
van Salling is eerder regionaal, in het noorden
en oosten van Duitsland. Het blijft merkwaardig
dat Edeka het toeliet dat er een tweede Netto
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Kaas in plastic, gewoon, zoals bij ons. Maar dan: in papieren zakken. Irma staat
erom bekend dat het vurig bepaalde verpakkingssoorten weert, van plastic tot
aluminium etc., maar we vermoeden dat die papieren zakken hier alleen maar
een decoratieve functie hebben. Hemmes: “Raar maar waar: door die papieren
zakken lijkt de kaas ‘natuurlijker’. Doet Irma ook bij een deel van de worsten.”

Irma heeft duidelijk een andere ‘kleurtaal’ bij yoghurtpakken dan wij in Nederland. Dit zouden bij ons pakken vla zijn. Hemmes: “Hier bij Irma bepaalt de kleur
van het fruit de kleur van de verpakking, yoghurt met banaan is geel, yoghurt
met aardbei rood etc.”

net melden dat Coop 365 zal opgaan in Fakta.
Maar andere bronnen melden dat Fakta op zal
gaan in Coop 365. Wie vestigingen zoekt van beide, vindt bij beide nog aardig wat vestigingen in
het land. Voortvarend oogt dat allemaal niet. Zo
ongeveer is het ook met Brugsen. Er is de variant
SuperBrugsen, verder de variant DagliBrugssen,
maar er zou ook nog de variant ‘LokalBrugsen’
zijn geweest. Nou, laat die dan weg zijn, da’s
tenminste iets…
En dan hebben we nog Irma. Een groot contrast
met al die discounters in Denemarken.
Veel bronnen op internet melden dat Irma zo’n
80 filialen omvat, maar op de site van Irma zelf
(‘vind winkel’…) kwamen we maar tot 60. En een
winkelzoekerssite van Deense komaf kwam weer
op 72 uit, toen we het resultaat op de Deense
landkaart afstruinden. Het zou best kunnen

De wijnafdeling is best groot. Opvallend ook is de presentatie van hoogwaardige port, die bij ons alleen maar
bij de slijter te verkrijgen zou zijn. Hemmes: “Ik zie wel een traditionele indeling, op basis van landen en niet
op basis van smaak. Verder displays die sfeervol zijn, denk aan de kwaliteitswijnen, maar ook dozen. Voor elk
wat wils, dat laatste stimuleert vast de aankoop.”

bijkwam.
Coop heeft een jaaromzet van ongeveer € 5,7
miljard. ‘Coop amba’ is de overkoepelende
organisatie, met nog een bank en een investeringsmaatschappij erbij (Coop Bank en Coop
Invest) en een formule voor woninginrichting
FDB). ‘Amba’ is de bedrijfsjuridische afkorting
van de coöperatievorm. Coop amba heeft zo’n 1,8
miljoen leden, dat is flink wat, op een bevolking
van 5,8 miljoen. Dat doet aan de Zwitserse detailhandel denken, waar Zwitsers ofwel lid zijn van
Migros, ofwel van Coop in dat land.
Coop omvat ruim duizend supermarkten, met

Brugsen als de grootste formule. Brugsen heefSuperBrugsen en DagliBrugsen als formulevarianten: ‘Super’ is de iets grotere variant, ‘Dagli’ de
buurtwinkel- en conveniencevariant. Dan volgt
de discounters Fakta en Coop 365.
Het is opvallend, in het ‘vrij dure’ land Denemarken zijn de discounters sterk vertegenwoordigd.
Niet eens zozeer de ‘Duitse buitenlanders’ Lidl en
Aldi, nee, de discounters van eigen bodem: Netto
van retailer Salling is de grootste en Coop heeft
Fakta en Coop 365.
Met die twee discounters, Fakta en Coop 365,
worstelt Coop wel een beetje. Bronnen op inter-

‘Lokaal is lokaal erg in’, o ja? ‘Lokaal is overal in het
westen erg in’, zou je ook kunnen zeggen. Ook bij
Irma: informatie over leveranciers uit eigen land.
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Die ‘flødeboller’… chocozoenen, dus
- daar hebben de Denen wat mee;
kennelijk een geliefd artikel. We zien
een decor op een kopstelling, uitgebeeld wordt hier dat een chocozoen
steeds verder ‘opgegeten’ wordt.
En Irma heeft een boekwerkje
klaarliggen, over hoe je zelf zulke
zoenen moet maken.

Dank u voor het afstand houden, staat op deze borden. Een coronamaatregel? Nog steeds? Nee, het gaat hier om de privacy en de veiligheid bij
mobiel betalen. De boodschap komt niet van Irma, maar van Coop. Toch
gek dat je dan opeens de naam van de coöperatie ziet waar Irma deel van
uitmaakt.

dat Coop dus aardig wat Irma-filialen gesloten
heeft. En dat zou dan weer te rijmen zijn met de
opmerking van de Europese detailhandelsmarktvorser Statista, die ook niet alles actueel paraat zal
hebben, maar die wel meldt dat de laatste jaren
het marktaandeel van rivaal Salling groeit, terwijl
Coop iets aan marktaandeel verloren heeft.
Daarnaast, Irma is veeleer een regionale formule.
Het leeuwendeel van de Irma-filialen staat in de
hoofdstad Kopenhagen, verder nog een paar in
andere steden in de omgeving van Kopenhagen.
En dan houdt het wel op.
Niettemin, Irma is een trots bedrijf. Want? Overal
waar je iets over Irma leest, en door Irma zelf
gemeld, lees je dat het na Marks & Spencer de
oudste levensmiddelenketen ter wereld is, opgericht in 1886, door een zekere Carl Schepler. Die
oorspronkelijk zuivel en eieren verkocht.
Wie is eigenlijk Irma? Een fictief personage, een
soort ‘melkmeisje’, dat de naam Irma kreeg, maar
dan zitten we ver terug in de tijd, hoor. Vergelijkbaar met ‘Frau Antje’, de Nederlandse jongemeid
die symbool was – en nog steeds is? – van de
zuivellobby van Nederland in de Duitse markt.
Of decennia geleden ‘Joris Driepinter’, toen de
Nederlandse overheid vond dat de Nederlandse
consument meer zuivel moest nuttigen.
Irma symboliseert enerzijds een bijzonder verleden in de Deense levensmiddelendetailhandel,
maar is anderzijds juist ook een voortrekker.
Het is geen biologische formule zoals bij ons
Ekoplaza, maar zoals gezegd wel een enorme
voortrekker van biologisch. Irma heeft zich ten
doel gesteld dat over twee, drie jaar 50% van de
omzet uit biologisch moet komen. Dat zou ook
best kunnen, want Irma heeft – met name onder
het hoogopgeleide en welvarende deel van de
inwoners van Kopenhagen (maatschappelijk

bewust, milieubewust, bereid om meer te betalen
etc.) – een unieke positie.
Illustratief: acht jaar voordat in de hele Europese
Unie ‘kooi-eieren’ verboden werden, had Irma al
geen kooi-eieren meer in het assortiment.
Ook illustratief: enkele jaren geleden was er een
Irma-filiaal waarbij 38% van de jaaromzet biologisch was. Dat is flink, voor een formule die niet
per se biologisch is.
Irma heeft zelfs fans onder foodwatchers en
trendvolgers in Nederland. Wie fervent voorstander is van de verdere groei van biologisch,
verwijst graag naar het marktaandeel van biologisch in Scandinavische landen, en met name
Denemarken. En daar zeggen wij dan weer bij:
met name Irma.
Is Irma daarmee een succesverhaal? Nee.
Toen er onder de hele familie en schoonfamilie
en andere nazaten van oprichter Schepler begin
jaren tachtig niemand meer te vinden was die
Irma in de vaart der detailhandelsvolkeren wilde
opstoten, werd de keten te koop aangeboden.
In 1982 nam FDB de keten over. FDB? Dat is
wat vandaag de dag Coop heet (en nu nog de
‘meubelformule’ van Coop). Coop wilde de keten
uitbreiden over geheel Denemarken, maar dat
viel vies tegen. Irma bleek buiten de hoofdstad
niet of nauwelijks succesvol. Sterker nog, Irma
werd eind jaren tachtig een hoofdpijndossier voor
Coop. Eerst ging allerlei eigen productie de deur
uit. De ‘eiercentrale’ werd verkocht. De zuivelproductie ging naar zuivelproducent MD Foods. De
frisdrankfabriek naar een frisdrankproducent.
En de wijnbottelarij naar een wijnimporteur.
Verder: begin jaren negentig bouwde Coop 30
Irma-filialen om tot SuperBrugsen, 23 werden
omgebouwd tot discounter Fakta en de resterende 66 Irma-vestigingen werden in de markt te
koop aangeboden. Coop wilde ervan af. Maar in

de jaren erna ging het opeens weer bergopwaarts
met de Deense economie en ook kwam er een
begin van een consumentenbewustzijn voor meer
kwaliteit en meer duurzame producten. En toen
begon Irma opeens wél aan te slaan.
Wat ook weer niet wil zeggen dat sindsdien alles
bij Irma in goud veranderde. De poging om Irma
uit te breiden tot een stadsconvenienceformule,
onder de formulevariant Irma City, mogen we
mislukt noemen.
Maar niettemin, Irma leeft nog. En in deze tijd
van meer nadruk op biologisch, kleinschalige
producenten, duurzame producten en duurzame
verpakkingen en ingrediëntenkwaliteit, heeft
Irma marktrelevantie.
Het voortbestaan van Irma en het contrast met
de marktposities van binnen- en buitenlandse
discounters (Netto, Fakta, Coop 365, Rema 1000,
Lidl en Aldi) illustreert ook hoe de Deense consumenten van elkaar verschillen; enerzijds gericht
op kwaliteit, biologisch, vegan, duurzaam etc.
en dan waarschijnlijk vooral in de grote steden.
Maar anderzijds: op zoek naar lage prijzen, veel
discountformules.
In deze periode met prijsverhogingen, inflatie en
stijgende grondstof- en brandstofprijzen en een
verontruste consument daarover, zal Irma het dit
jaar vast niet makkelijk hebben.■

30.000 supermarktfoto’s
Van Tesco tot Edeka, van Carrefour tot Walmart,
van Migros tot M-Preis. Sinds 2008 fotografeert
Erik Hemmes buitenlandse formules.
Voor dit blad, maar ook voor andere geïnteresseerden. Meer weten?
Mail Erik Hemmes: info@erikhemmes.nl. ■
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