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Marketing & Consument

Rustig loopt de trein station Delft binnen. 
Bij het weer verlaten van het station trekt 
een opvallende oranje-blauwe muurschil-
dering de aandacht van de oplettende 
reiziger. Intussen rijdt de trein rustig ver-
der. Langzaam raakt dit kunstwerkje uit 
het zicht. Nader onderzoek leert dat veel 

treinreizigers zonder dat ze het zich rea-
liseren getuige zijn geweest van een stukje 
Ne derlandse nostalgie. Het gaat hier om 
een gerestaureerde gevelreclame van het 
aloude limonademerk Ranja: een blauwe 
rechthoek met daarin het licht oranje logo 
van Ranja met daarin in een donkere 
schakering oranje sinaasappels, een 
ouder wetse citruspers met daarachter een 
vol glas limonade. “Uit sinaasappelen 
geperst”, zo staat er op de beeltenis. 
Ranjalimonade bevat 10% sinaasappel-
sap. De muurschildering in Delft, ontwik-
keld door schilder Dirk Hart, vormt een 
variatie op het etiket zoals dat in de jaren 
dertig om de flessen Ranja zat gewikkeld. 
Bedenker van Ranja is David Polak die in 
1921 begon met de productie van de 
limonade in de distilleerderij, likeursto-
kerij, limonade- en extractenfabriek C.
Polak Gzn. in Groningen. In de jaren twin-
tig ontwikkelde ontwerper Dirk Hart voor 
de limonade een sinaasappelfiguurtje met 
de naam Ranja. Later, omstreeks 1931, 
schepte hij Ranja’s bosvruchtenzusje 
Rojo. Na de Tweede Wereld Oorlog groei-
de Ranja uit tot een begrip. Tot in de jaren 
tachtig was de drank immens populair. 
Zanger Johnny Lion bracht in 1965 zelfs de 
hit ‘Sophietje’ uit met als eerste zin in het 
refrein: zij dronk Ranja met een rietje. 
Mijn Sophietje… 

Nostalgie
Koos de Lege (55) dronk als kind veel Ran-
ja. “Het was ook niet zo duur. Bovendien 
was er weinig keus qua andere dranken.” 
De Lege, verantwoordelijk voor product-

ontwikkeling bij private labelfabrikant 
Burg met een productielocatie in Ter Aar, 
is mede verantwoordelijk  voor de herlan-
cering van Ranja in de supermarkten. 
Marketing & salesmanager Marco Joosten 
kan gezien worden als de architect achter 
de comeback van Ranja. Het is een 
prachtig merk, dacht Joosten die sinds juli 
2011 bij Burg in dienst is, daar moeten we 
wat mee. Hij ziet zichzelf als een echte 
merkenbouwer. Zo wil hij graag Ranja 
opnieuw op de kaart zetten. Momenteel 
zijn er twee lightvarianten, framboos en 
sinaasappel, verkrijgbaar in zo’n 220 
Ne derlandse supermarkten. De groot-
handel verkoopt 5 liter jerrycans met 
limonade. De afzet van beide loopt rede - 
l ijk. Het opnieuw lanceren van Ranja moet 
de verkopen een impuls geven en het aan-
tal distributiepunten vergroten. Joosten 
gaf eerst de gedateerde verpakking een 
metamorfose. Het meisje met de blonde 
vlechtjes dat Ranja met een rietje drinkt 
verdween van het etiket en werd vervan-
gen door een mannetje met een Mexi-
caanse sombrero, een soort moderne   
versie van het sinaasappelmannetje dat in 
de jaren dertig de verpakking sierde. De 
etiketten hebben opvallende, maar rustige 
kleurtinten die verschillen – afhankelijk 
van de Ranjasmaak. De nieuwe petflessen 
in retrostijl staan verpakt in dozen bij de 
receptie van de fabriek in Ter Aar klaar 
voor verzending. Sales- en marketing-
manager Joosten pakt nog maar eens een 
fles ter inspectie. Hij is trots, binnenkort 
krijgen supermarkten samples opge-
stuurd en kunnen ze besluiten of ze de 

Hele voor- en naoorlogse generaties groeiden op met Ranja. De term limonade 

was lange tijd synoniem voor sinaasappellimonadesiroop Ranja. De laatste 

twintig jaar kabbelt Ranja voort. De limonade verpietert in het supermarktvak en 

raakt langzaam uit beeld van de nieuwe generaties kinderen. Tijd voor een 

metamorfose van het merk en een herintroductie in de supermarkt, dachten ze 

bij producent Burg. Hoe groot zijn de slagingskansen?

Ondanks hevige concurrentie is Burg overtuigd van nieuw succes aloude limonade

Herintroductie Ranja tegen 
de stroom in Deze serie gaat over producten 

die bewezen succesvol en 

innovatief zijn. Wat is hun 

geheim? Ditmaal Ranja van 
Burg.

Het sinaasappelmannetje Ranja, de mascotte van de 
limonade.
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limonade in hun assortiment opnemen. 
Want het is nog lang geen beklonken zaak 
dat dit gebeurt. Het zal een sprong in het 
diepe worden. Een aantal supermarkten 
toonde interesse in de comeback van Ran-
ja en het idee voor herlancering kwam dan 
ook mede in samenwerking met hen tot 
stand. De promotie van het product zal 
vooral plaatsvinden via het organiseren 
van speelactiviteiten voor kinderen, fol-
deractiviteiten en andere acties in overleg 
met de klant. 

Scepsis
Grote budgetten voor mediacampagnes 
ontbreken helaas, weet Joosten. Voor 
zelfstandig strategisch- en marketingad-
viseur Paul Moers die eerder bij Ahold en 
Unilever werkte, reden om te conclu-
deren dat de herintroductie van Ranja 
“een kansloze missie is”. Hij roept in her-
innering dat twee jaar geleden een 
po ging werd gewaagd om Tjolk opnieuw 

in de markt te zetten, wat jammerlijk 
mislukte. Voor Ranja voorspelt hij een 
gelijksoortig scenario. Het op een sterk 
concurrerende markt plaatsen van een 
product zonder marketingbudget, is     
vrijwel niet te doen, weet Moers. Burg 
moet zich bij zijn kernactiviteit houden: 
huismerkenproductie, zegt de marke-
tingspecialist gedecideerd. Wat niet in 
Ranja’s voordeel spreekt is dat het jaren-
lang helemaal van het toneel was verd-
wenen. “Een groot deel van de kopers 
viel weg, er moet weer een heel nieuwe 
doelgroep worden aangeboord”, stelt 
Moers. Dit kost veel marketingkracht, die 
Burg niet heeft. De Lege, zestien jaar 
werkzaam bij Burg, bevestigt dat het voor 
het merk de afgelopen jaren vallen en 
opstaan was. Ranja is sinds vijf jaar terug 
in het schap en daarvoor zo’n  veertien 
jaar niet verkrijgbaar. Zowel All In Drinks 
in 1990 als Burg in 1991 faalde bij het op 
de markt brengen van Ranja. All-In 
Drinks dat Burg in 1991 overnam, was de 
vorige merkeigenaar van Ranja. Dat de 
van origine sinaasappellimonade al weer 
jaren op de markt is, geeft wat dat betreft 
goede hoop.

Nieuw concept
Joosten ontwikkelde een plan hoe Ranja 
in de markt te zetten. Hij gaat uit van drie 
concepten: Ranja met suiker in vijf sma-
ken, Ranja zonder suiker (gezoet met 
kunstmatige zoetstoffen) in twee varian-
ten en Ranja met stevia met drie smaken 
die op den duur zal uitbreiden naar vijf. 
Deze Ranja, waarin een deel van de sui-
ker vervangen is door deze natuurlijke 
zoetstof, vormt het innovatieve parade-

paardje. Productontwikkelaar De Lege en 
Joosten verwachten hier veel van. Naast 
de steviavariant is bij Ranja verder alles 
bij hetzelfde gebleven. Het product zal 
zich dan ook niet gaan onderscheiden op 
de p van prijs, maar op de p van product. 
Dat is wat Marco Joosten mist bij de 
supermarkten: onderscheidend vermo-

gen. “Hoe onderscheiden supermarkten 
zich nog van elkaar behalve op prijs.”
De Ranja in petflessen van driekwart liter 
zal tussen de €1,09 (suikervariant) en 
€1,29 (steviavariant) gaan kosten. Medio 
april hoopt Burg te kunnen leveren. Blijft 
de vraag: wat als die hele comeback van 
Ranja mislukt? “Waarom zou deze mis-
lukken? Wij zien nu voldoende moge-
lijkheden voor margerijke producten.” 
Dat we het niet cadeau krijgen is duide-
lijk, het wordt de komende weken hard 
mailen, bellen en dozen monsters ver-
sturen om de retail te overtuigen, weet 
Joosten. Hij gelooft dat Ranja uiteindelijk 
zichzelf weer zal verkopen. “We zijn een 
private labelbedrijf, dat heel langzaam 
maar zeker een merk in de Nederlandse 
markt wil bouwen. Daar ligt onze focus.”

Ondanks hevige concurrentie is Burg overtuigd van nieuw succes aloude limonade

Herintroductie Ranja tegen 
de stroom in

Maurice de Jong

‘Hoe onderscheiden 
supermarkten zich nog van 
elkaar, behalve op prijs?’

Met vijf smaken 
bestormt Ranja 
opnieuw de super-
marktschappen.

Ranja nieuwe en oude stijl.
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