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Marketing & Consument

De appelstroopfabriek in het Limburgse 
dorp Beesel barst van de glimmende 
tanks en ketels voor het bewaren, koken 
en mengen van de vruchtenconcentraten 
– het merendeel appels, maar bijvoor-
beeld ook peren en druiven. Het hart van 
het productieproces (zie schema) vormt 
de afvul- en inpakafdeling. “Hier zijn alle 
afdelingen omheen gebouwd”, vertelt 
accountmanager Eric Doomen, terwijl 
kartonnen bekers rinse (wat zoet/zuur 
betekent) appelstroop langs hem heen 
scheren over de lopende band.  
Naast merken als Timson en Frutesse 
produceert Frumarco het huismerk rinse 
appelstroop voor de meeste supermark-
ten, op discounters Aldi en Lidl na. 
Opvallend is dat er weinig mensen in de 
fabriek lopen. Dat klopt, reageert Doo-
men al wijzend naar een inpakmachine. 
Robotarmen zetten de bekers netjes in 
een doos en vervolgens worden de dozen 
volautomatisch op een pallet gestapeld. 
Vroeger – dat wil zeggen tot 2003 – sta-

pelden en vouwden mensenhanden ze. 
Toen werkten er 45 mensen, tegenwoor-
dig nog 30.

Retail
In 2003 zat Frumarco door de prijzenoor-
log in een tijdelijke dip. Om efficiënter te 
werken ging de stroopmaker automatise-

ren. Dit ging ten koste van vijftien 
arbeidsplaatsen. Het maken van appel-
stroop is geen vetpot, de marges zijn 
mager. “Stroop gold vroeger niet voor 
niets als een armeluisproduct”, zegt 
directeur Paul Visschers.
De prijsonderhandelingen met de retail 
zijn zwaar, zeker nu de appels en peren 
duurder zijn dan in 2010. Per jaar heeft 
Frumarco ongeveer zes miljoen kilo 
appels en vijf miljoen kilo peren nodig. 
Die komen niet alleen uit Nederland, 
maar ook uit België, Zuid-Frankrijk en 
Duitsland. Ongeveer 5% van de appels 
uit de boomgaarden, fruit met een plekje 
of beschadiging, is geschikt voor de pro-
ductie van rinse appelstroop. Door steeds 
betere teeltmethoden komen er steeds 
minder van deze vruchten beschikbaar. 
Het is dus dringen geblazen voor de 
appelverwerkers. Dit zijn niet alleen 
stroopmakers, maar bijvoorbeeld ook 

producenten van appelmoes en sappen. 
De concurrentie werkt prijsopdrijvend. 
Wat meespeelt is dat veel verwerkers 
vorig jaar inteerden op hun voorraden 
door de slechte appel oogst van 2010. Die 
trachten ze nu weer aan te vullen.
 
Geen FC Limburg
Het bedrijf uit Beesel heeft een markt-
aandeel van ongeveer 60% terwijl de 
Limburgse concurrent Canisius in het iets 
zuidelijker gelegen Schinnen 40% van de 
markt in handen heeft. Was een overna-
me nooit een optie geweest om sterker te 
staan tegenover de macht van de super-
markten? Een soort FC Limburg, maar 
dan voor de rinse appelstroop? Nooit, 
reageert Visschers. Canisius richt zich 
meer op de onderkant van de markt, ter-
wijl Frumarco zich richt op het midden- 
en hogere segment. Frumarco (omzet €10 
miljoen) ziet Canisius niet als concurrent, 

We zouden het bijna vergeten, maar rinse appelstroop is toch 

echt een regionaal product dat al meer dan honderd jaar vanuit 

Limburg zijn weg vindt door de rest van het land. In menig 

keukenkastje staat tegenwoordig wel een pot of blik van het 

kleverige donkere goedje dat bekend staat om zijn relatief hoge 

ijzergehalte en fris-zure smaak. 
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‘Het maken van appelstroop  
is geen vetpot; de marges zijn 
mager’

Deze serie gaat over producten die 

bewezen succesvol en innovatief zijn. 

Wat is hun geheim? Ditmaal rinse 

appelstroop van Frumarco. 
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In de fabriek in Beesel wordt ook het bekende gele blik Timson appelstroop gemaakt.



Hulpstoffen

Bewaartanks
Menger Indampinstallatie

Inpak

Afval

Grond-
stoffen

Perser

Warm-
houdtank

Stoomkokers = Buffer
= Proces
= Afvalstroom

Sap-
kelder

Zeef

Centrifuge

Koeler
Bewaartanks

vmt | 20 januari 2012 | nr 1/2 27

dat is meer het andere broodbeleg zoals 
jam, pindakaas en pasta. Rinse appel-
stroop is samen met honing een puur 
natuur product met meer vruchten dan 
jam: A-merk Frutesse bevat 250 gram 
appels per 100 gram stroop. 

Innovaties 
De geschiedenis van de stroopmakerij 
gaat terug naar 1852. In die tijd had ieder 
Limburgs dorp wel een eigen stroopsto-
kerij waar met appels en peren rinse 
appelstroop werd gemaakt. In de loop 
van de tijd vond er een consolidatieslag 
plaats. In de jaren tachtig en negentig 
nam SICOF, het familiebedrijf van Vis-
schers, een aantal Limburgse stroopbe-
drijven over; waaronder het bedrijf van 
de familie Timmermans uit Beesel dat de 
bekende Timson rinse appelstroop in het 
gele blik produceert. Uit al die bedrijven 

ontstond Frumarco. Alle mogelijke fruit-
stropen van bosvruchten tot bananen-
stroop heeft het bedrijf wel eens 
gemaakt. Ze waren niet altijd even suc-
cesvol.  
De stroopmaker heeft geen aparte pro-
ductontwikkelaar in dienst. Aan het ont-
wikkelen van een nieuwe stroopvariant 
gaan brainstormsessies vooraf, waarna 
de kwaliteitsafdeling het ontwikkelings-
traject ter hand neemt.

Onderzoek Consumentenbond
Als het onderzoek van de Consumenten-
bond naar rinse appelstropen ter sprake 
komt, staat Visschers te glimmen van 
trots. Met een 8,1 eindigde de Frutesse 
appelstroop met stip bovenaan de lijst. 
Maar een ander paradepaardje uit de stal 
van Frumarco, Timson, hangt met een 
magere 5 onderaan de ranking. Het 
stoorde de Consumentenbond vooral dat 
er zo weinig appels in de rinse appel-
stroop zitten. Volgens de Warenwet hoort 
rinse appelstroop voor 30% uit appels te 
bestaan en voor 70% uit suikerbieten, 
benadrukt Visschers. Zet de term appel-
stroop mensen niet op het verkeerde 
been? “Het gaat hier niet om pure appel-
stroop. Laat ik ze die proeven, dan vinden 
ze deze te zuur.” Bovendien zou het te 
duur worden, stelt hij. 
De grote hoeveelheid suikerbieten in de 
appelstroop drukt de kosten, maar zijn 

tegelijkertijd een bron van ijzer, aldus de 
bond. Visschers beaamt dit. “Die minera-
len zorgen voor een betere opname van 
voedingsstoffen in het bloed.” Ooit 
waren ze bij Frumarco bezig met de ont-
wikkeling van een rinse appelstroop light 
met minder suiker. Maar daar werd weer 
snel vanaf gestapt. “Je krijgt bij een rinse 
appelstroop light een flauwe smaak en 
meer een jamproduct. Ook de houdbaar-
heid wordt minder. Het aantal calorieën 
dat consumenten via ons product binnen 
krijgen, weegt niet op tegen de dagelijk-
se hoeveelheid. Mensen drinken iedere 
dag een paar glazen frisdrank of sap, 
waar veel suikers in zitten. De gemiddel-
de Nederlander eet eens per drie dagen 
een boterham stroop.” 

Exporteren
In heel Nederland eten mensen rinse 
appelstroop; in buurlanden België en 
Duitsland prefereren de inwoners respec-
tievelijk fruit- en bietenstroop. Om groei 
te halen zal Frumarco, dat in 1992 werd 
overgenomen door de Duitse stropenfa-
brikant Grafschafter Krautfabrik uit Mec-
kenheim, over de grenzen moeten kijken. 
De volumes in Nederland groeiden van 6 
miljoen eenheden in 2004 tot 12 miljoen 
(15 miljoen kilogram) in 2011. Verdere 
groei valt nauwelijks nog te behalen in 
Nederland. Ook de buurlanden zijn al 
verzadigd. 
Liever kijkt Visschers naar Noord-Europa 
en de Balkanlanden. Visschers: “Je moet 
daar weer helemaal op nul beginnen. Het 
zal een traject van lange adem worden. 
Zeker ook omdat weinig mensen het pro-
duct kennen. Een Italiaan zei laatst: ‘Wat 
is dit voor olie?’ Stroop is niet mooi om te 
zien, maar ook Coca-Cola is maar een 
zwart goedje. En Coca-Cola is een 
wereldproduct geworden.”

Rinse appelstroop: regionaal product, maar geliefd in heel Nederland

Broodbeleg kijkt over de grens

Maurice de Jong

Stroomschema productieproces appelstroop.

Frumarco produceert verschillende fruitstropen. 

Een medewerker aan het werk in de appel-
stroopfabriek.


