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Marketing & Consument 

Op de billboards van de Currywurst 
Express in het hoofdstation van Keulen 
prijken curryworsten, hamburgers en 
braadworsten, met daaronder overduide-
lijk het logo van Heinz tomatenketchup. 
De boodschap: met de ketchup van Heinz 
smaken deze producten nog lekkerder. 
In Groot-Brittannië en Nederland heeft 
Heinz een ijzersterke positie, maar ook in 
andere landen zoals Duitsland timmert 
het bedrijf overduidelijk aan de weg. 
“In Nederland heeft Heinz de absolute 
marktleiderspositie weten te pakken”, 
reageert zelfstandig strategisch adviseur 
Paul Moers. Hij benadrukt dat de ket-
chup is geïnfiltreerd in de smaakpapillen 
van de Nederlanders. “Heinz tomaten-
ketchup is de referentie geworden voor 
veel landgenoten. De rest is niet echt. In 
de Nederlandse markt is het onbegonnen 
werk voor concurrenten om de positie 
van Heinz maar enigszins te bedreigen.”
Heinz heeft in de ketchupmarkt ruim 
65% qua omzet in handen en 55% als 
het gaat om volumes. Dit komt omdat 
Heinz de eerste was met het product 
ketchup op de markten waar ze nu domi-
nant is, meent Moers. Wil Heinz zich nu 
op nieuwe markten storten dan zal het 
minder eenvoudig zijn een dominante 
positie te veroveren. “Je moet er dan 
veel marketinggeld tegenaan gooien”, 
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Heinz tomatenketchup is de referentie geworden voor veel Nederlanders.
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zegt Moers. Om een sterke positie in een 
markt te bereiken en te behouden, moet 
het product in een keer goed zijn van 
smaak en structuur, benadrukt Heinz’ 
communicatiedirecteur Peter Boterman. 
In de fabriek in Elst doen ze er alles aan 
om het smaakprofiel en textuur van con-
stante kwaliteit te laten zijn. Alles in het 
unieke recept van Heinz tomatenketchup 
moet altijd kloppen. Consumenten eisen 
te allen tijde dezelfde beleving als ze het 
product gebruiken. 

Kruidenmengsel
In de fabriek staan naast een weegschaal 
twee plastic emmers met een oranjepoe-
der; het kruidenmengsel dat zorgt voor 
de unieke smaak van de ketchup. Welke 
kruiden zijn het precies ? “De exacte 
samenstelling van het kruidenmengsel 
blijft een goed bewaard geheim en mag 
als extract van specerijen en kruiden op 
het etiket gedeclareerd worden”, zegt 
Richard van Donkelaar, Technical Brand-
manager en verantwoordelijk voor de 
productontwikkeling van Heinz Tomaten 
Ketchup in Europa. 
Paul van Bakel, productiemanager van de 
ketchupfabriek in Elst, schuift het luikje 
van een van de zes mengketels in de 
zogenoemde ‘ketchupkeuken’ omhoog. 
Met een klein bakje schept hij wat van 
het tomatenkruidenmengsel op. Even 
proeven. “Het proeft wat scherper door 
de azijn”, zegt de productiemanager. 
Hierna wordt de substantie ontlucht 
en gepasteuriseerd. Tijdens dit proces 
verliest het tomaten-kruidenprutje wat 
azijn, waardoor de smaak zachter wordt. 
De ketchup is nu klaar en rolt even later 

verpakt en wel van de productielijn. Een 
paar stappen terug in het productiepro-
ces wordt het belang van goede stevige 
tomaten voor het maken van ketchup 
duidelijk. Met grote kracht perst een 
zogeheten Paste emptying bin machine een 
solide tomatenpasta uit de foliezak. Voor 
de stevige textuur van de pasta heb je 
tomaten nodig met veel vezel, en dus niet 
de waterige Nederlandse tomaten, stelt 
Van Donkelaar. Het zou alleen maar extra 
energie kosten om al dat water weer kwijt 
te raken. 
“Dat we geen verdikkingsmiddel gebrui-
ken in onze ketchup komt omdat we door 
het unieke productieproces optimaal 
gebruik kunnen maken van de van nature 
aanwezige vezels in tomaten.”

Puur natuur
Henry Heinz richtte Heinz in 1869 op 
in het Amerikaanse Sharpsburg en een 
paar jaar later, in 1876, kwam ketchup 

op de markt. In de jaren twintig was het 
Verenigd Koninkrijk het eerste land dat 
de tomatensaus in Europa introduceerde. 
Nederland was in 1958 aan de beurt. 
Sinds die tijd produceert Heinz ketchup 
in de voormalige fabriek van fruitver-
werkingsbedrijf TEO in Elst. Oprichter 
Henry Heinz hechtte van begin af aan 
veel waarde aan het aspect puur natuur. 
“Hij was zijn tijd ver vooruit en was de 
eerste die het product achter glas deed”, 

zegt Boterman. Belangrijke factoren 
voor het succes zijn het product (smaak-
profiel en textuur) en de communicatie 
(Heinz ‘de enige echte’) die beide door 
de tijd heen hetzelfde zijn gebleven. Het 
begint allemaal bij de tomatenvelden in 
Zuid-Europa, waar de stevige tomaten 
groeien in het ideale klimaat. De sau-
zenproducent werkt nauw samen met 
agrariërs, die soms al generaties lang 
tomaten kweken voor Heinz, en levert 
zelf de tomatenzaden. Ruim 40% van alle 
voorbewerkte tomaten voor ketchup en 
sauzen op de wereldmarkt zijn afkomstig 
van de zaden van Heinz Seed Company. 
Zo houdt het concern zelf optimaal grip 
op de kwaliteit van zijn tomaten. Om 
zo efficiënt mogelijk te werken, maken 
de boeren gebruik van drupsgewijze 
irrigatie (drip-irrigatie) opdat iedere 
tomatenplant exact de juiste hoeveel-
heid water krijgt. Voor de Heinz-tomaten 
wordt minimaal gebruik gemaakt van 
gewasbeschermingsmiddelen.“Wij 
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‘De helft van de Nederlanders 
eet nog geen ketchup’

Ketchupconsumptie per hoofd van de bevolking in 2010 (in kg).
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De doorzichtige knijpflessen worden afgevuld met tomatenketchup.
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moet vooral niet stoppen met adverte-
ren”, benadrukt Moers.
Heinz is dat ook niet van plan. Hoewel 
Heinz ketchup op eenzame hoogte lijkt te 
staan in Nederland, neemt het zijn con-
currenten, zoals Remia en Calvé, serieus. 
Zij bieden het Amerikaanse bedrijf de 
mogelijkheid om zich te onderscheiden. 
Heinz zegt in de Nederlandse markt nog 
genoeg groei te kunnen bereiken in de 
ketchupcategorie. Immers, de helft van 
de Nederlanders eet geen ketchup. De 
laatste maanden loopt er een campagne 
in de traditionele media, maar ook op 
sociale netwerken als Facebook met de 
boodschap: eet ketchup op meer manie-

ren, dan alleen op de gebruikelijke. De 
campagne-slogan is ‘Heinz ketchup, your 
way’. Consumenten zijn echte gewoon-
tedieren, ze gebruiken hun ketchup 
bijvoorbeeld alleen maar op friet en de 
hamburger, maar het kan natuurlijk ook 
op een tosti of broodje ei. “We willen 
gebruikers dus stimuleren om het bij 
meerdere voedingsmiddelen te gebrui-
ken”, zegt brandmanager ketchup en 
sauzen Joris Veger.

sche aanwijzingen dat de stof lycopeen 
in tomaat en tomatenproducten mogelijk 
werkt tegen vooral prostaatkanker. Bij 
bewerkte producten zoals ketchup zal 
het effect sterker zijn dan bij verse toma-
ten, omdat bij de eerste de stof beter 
biobeschikbaar is. “Maar”, waarschuwt 
de hoogleraar, “dit zijn alleen nog maar 
harde aanwijzingen.” Ook klinkt er kri-
tiek op de wereldberoemde saus. Zo zou 
ketchup relatief veel suiker bevatten. 
Ruim 24 klontjes per fles, zo bleek tijdens 
een uitzending van De Keuringsdienst 
van Waarde uit 2006. Volgens Van Boekel 
zit er voedingskundig gezien inderdaad 
veel suiker in en zou dat omlaag kunnen, 
maar voor de rest is er volgens de profes-
sor weinig mis met ketchup. “Ik denk 
trouwens dat je het suikergehalte niet 
zomaar omlaag kunt brengen. Er zullen 
dan zeker problemen met smaak en tex-
tuur ontstaan.”

Ketchupvarianten
Nee, Heinz zal niet tornen aan zijn origi-
nele ketchup. “Ketchup blijft ketchup”, 
vindt Van Donkelaar. Om aan de wensen 
van de bewuste consument tegemoet te 
komen, heeft Heinz de Balanz-variant 
ontwikkeld met 30% minder suiker en 
25% minder zout ten opzichte van de 
reguliere ketchup. Aan de originele Heinz 
tomatenketchup mag niets veranderen, 
toch blijven er nog genoeg mogelijk-
heden over om te innoveren op het 
gebied van zowel productontwikkeling, 
verpakking als het productieproces. Van 
Donkelaar werkt nu aan een ketchup met 
balsamico-azijn voor onder andere de 
Britse markt. 
Voor de Britten ontwikkelde Van Donke-
laar drie ketchupvarianten met een twist 
chili: low, medium en hot. De product-
ontwikkelaar bemoeit zich ook met ver-
pakkingen. Zo kwam in 2007 de heldere 
knijpfles op de markt, volgens Van Don-
kelaar “zo helder als glas”. Binnenkort 
komt deze fles in miniformaat (250 gram) 
op de Nederlandse markt. Ook onder-
zoekt de R&D-afdeling de verbetermoge-
lijkheden om ook het allerlaatste restje 
ketchup uit de fles te krijgen.

Marketing
Strategisch adviseur Moers constateert 
dat er maar weinig verbeterpunten zijn 
voor Heinz tomatenketchup. De fabrikant 
kan zijn marktaandeel vergroten waar de 
positie nog niet dominant is, suggereert 
hij. “Heinz zou de emotie in ketchup nog 
beter naar voren kunnen brengen en 

hanteren op dit punt vijf keer strengere 
eisen dan de Europese wetgeving voor-
schrijft”, legt Boterman uit. De zon doet 
de rest. De boeren oogsten de tomaten 
tussen begin juli en half september. 
De rijpe tomaten worden binnen 48 
uur verwerkt tot tomatenpasta. Om de 
optimale afstemming te bereiken tussen 
grondsoort en tomatenzaad heeft Heinz 
in de hele wereld zeventig agronomisten 
in dienst. Zij bevinden zich bij de toma-
tenvelden en bekijken de vruchtbaarheid 
van de grond en welk specifiek tomaten-
zaad daarbij past. 

Sensorisch profiel
Als de tomatenpasta in de fabriek in Elst 
arriveert, is er een schone taak wegge-
legd voor Van Donkelaar, verantwoor-
delijk voor de productontwikkeling van 
sauzen. Hij en zijn team productontwik-
kelaars dienen te zorgen voor het juiste 
sensorische profiel van Heinz ketchup. 
Dus ook bij een wat mindere kwaliteit 
tomaat, door bijvoorbeeld slechtere 
weersomstandigheden, moet het product 
optimaal zijn. De consument verwacht 
immers altijd dezelfde beleving bij Heinz 
ketchup. Als bijvoorbeeld het suikerge-
halte (Brix-gehalte), door minder zon-
neschijn, lager is dan normaal dan kan 
dit door het toevoegen van extra suiker 
worden gecompenseerd, geeft Van Don-
kelaar een voorbeeld. “Zoetigheid is één 
parameter, maar ook zout en vezelge-
halte maken deel uit van het sensorisch 
profiel. Al die profielen tesamen maakt 
het complex om aan het sensorisch pro-
fiel te voldoen”, vertelt de productont-
wikkelaar. Ketchup worden gezondheids-
aspecten toegedicht. Volgens hoogleraar 
Product Design & Quality Management 
van Wageningen Universiteit, Tiny van 
Boekel, zijn er inderdaad epidemiologi- Maurice de Jong

Sinds 1958 produceert het Amerikaanse Heinz 
voedingsmiddelen in het Nederlandse Elst. 
Eigenlijk zijn er twee fabrieken: één voor sauzen 
en ketchup en één voor Heinz Sandwich Spread. 
Naast deze producten maakt Heinz HP Sauce 
en Salad Cream (voor de Britse markt), pasta-
sauzen, mayonaise en condiment sauzen. De 
fabriek met oppervlakte van 7.000 m2 telt meer 
dan tien productielijnen, waarvan drie speciaal 
voor ketchup. Heinz wil alleen kwijt dat de pro-
ductiefaciliteit jaarlijks honderden miljoenen 
potten en zakjes ketchup en sauzen produceert. 
Bij de fabriek werken vierhonderd mensen.

Ketchupfabriek in Elst

‘Ketchup blijft ketchup’

Er zijn in Elst 3 productielijnen speciaal voor ketchup.
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