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Doel van de campagne ‘Oerbrood. Kracht
van de nacht’ is de bekendheid van dit
ambachtelijke en enige Nederlandse
merkbrood te vergroten. “Oerbrood is
het beste brood dat we in Nederland
hebben, maar we zijn altijd te bescheiden
geweest. Ons product heeft de potentie
zich als merk te onderscheiden en dat
gaan we nu realiseren, zegt Ad Overgaag,
directeur van VOF Oerbrood.

Robuust
Oerbrood – sinds een jaar of tien op de
markt, inmiddels met een productievolu-
me van 22 miljoen broden per jaar – staat
voor robuust en ambachtelijk kwaliteits-
brood. Het wordt onder licentie gebak-
ken door 13 bakkerijen in Nederland, be-
horend tot de groepen Bake Five, Bak-
kersland en Kamps Quality Bakeries.
Oerbrood is verkrijgbaar in negen varian-
ten en voor ¤ 1,50 te koop bij de betere
supermarkten, zoals C1000 en Super De
Boer.
Het brood wordt gerezen in speciale
mandjes, wat zorgt voor de karakteristie-

ke Oerbrood-ringen. “Het rijzen duurt
bovendien langer dan bij normaal brood,
wat leidt tot een rijke smaak. En Oer-
brood is knapperiger omdat het, in plaats
van in blikken of op de plaat, direct op de
ovenvloer wordt gebakken”, aldus Over-
gaag. Door het bakken op de ovenvloer
krijgt elk Oerbrood bovendien zijn eigen
vorm. Alle broden worden met de hand
ingesneden en gedecoreerd en bevatten
uitsluitend natuurlijke ingrediënten.
Uit consumentenonderzoek komt naar
voren dat er genoeg mogelijkheden zijn
om de omzet van Oerbrood te laten
groeien. Brood heeft in de supermarkt
een marktaandeel van 73% en dat aan-
deel is groeiende, vooral in het segment
luxe broden. Consumenten hechten bij
brood aan eigenschappen als versheid,
smaak en gezondheid. “Oerbrood kan
aan die wensen voldoen. Uit onderzoek
blijkt ook dat mensen Oerbrood vaak niet
kennen als merk, maar als ze het product
eenmaal geprobeerd hebben, is het aan-
tal herhalingsaankopen groot”, illus-
treert Overgaag. 

Nacht
Het campagnemotto ‘Oerbrood. Kracht
van de nacht’ refereert aan de bakkerijen
waar men ’s nachts bezig is met het bak-
ken van Oerbroden, zodat deze ’s mor-
gens vroeg gereed zijn voor de dagelijkse
aanvoer naar de winkels. Overgaag: “Met
de campagne willen we consumenten
informeren over de karakteristieke eigen-
schappen van Oerbrood en het uitgebrei-
de assortiment en daarmee het product

als merk op de kaart zetten. We streven
naar tien tot vijftien procent omzetgroei,
ook door er voor te zorgen dat super-
markten Oerbrood voortaan altijd in de
speciale zak verkopen, waardoor het pro-
duct herkenbaarder wordt voor de klant.
Nu doet nog maar zestig procent dat.”
Campagne-uitingen zijn vanaf half okto-
ber te zien op tv, in consumentenbladen,
via de website www.oerbrood.nl en op de
winkelvloer. De campagne wordt onder-
steund met een nieuwe huisstijl, logo,
verpakking en een spaaractie. Oerbrood-
eters kunnen punten sparen voor korting
op een overnachting in een luxe hotel.
“Zo kunnen consumenten ook ’s nachts
genieten van Oerbrood. Ons motto is niet
voor niets ’Oerbrood. Kracht van de
nacht’”, aldus Overgaag.

Product en ontwikkeling

Lisette de Jong

De kruidige geur van de aarde,

mysterieuze geluiden in het

donker en de eerste zonnestra-

len die de natuur tot leven

brengen. VOF Oerbrood prik-

kelt de zintuigen met de lande-

lijke reclamecampagne ‘Oer-

brood. Kracht van de nacht’,

die medio oktober van start

gaat.

Oerbrood vergroot
merkbekendheid

VOF Oerbrood prikkelt de zintuigen met de campagne ‘Oerbrood. Kracht van de nacht’.
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Oerbrood
wordt in
een specia-
le zak ver-
kocht.

‘Oerbrood is het beste brood’


