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Distributie

Onderzoeksbureau Mintel keek naar de ontwikkelingen in de frisdrankmarkt in de vijf grootste 

economieën van Europa. In Frankrijk, Duitsland, Engeland, Spanje en Italië is gezondheid sturen-

de factor in de frisdrankmarkt. Bron- en mineraalwaters, al dan niet verrijkt, blijven een bron van

groei. En bij de traditionele ‘prik’ is ruimte voor varianten met minder toegevoegde suikers en

natuurlijker smaakstoffen.

In zijn laatste rapport over de frisdrank-
markt, constateert Mintel dat Duitsland
met kop en schouders uitsteekt boven de
andere bestudeerde landen. De grote

Duitse bevolking betekent een grote
markt, zowel in waarde als volume. In
2005 werd in Duitsland 23 miljard liter
frisdrank gedronken, met een omzet-
waarde van bijna ¤ 34 miljard. Geen en-
kele andere markt komt hier zelfs maar in
de buurt. Het Verenigd Koninkrijk is
nummer twee in waarde, maar met ¤ 16
miljard komt het toch nog niet verder
dan ongeveer de helft van de Duitse
markt. In volume staat Italië met zo’n 13
miljard liter op de tweede plaats. Nog
altijd 10 miljard liter minder dan de reus-
achtige Duitse markt.

A-merken stuwen waarde
In alle vijf landen is het marktvolume tus-
sen 2000 en 2005 toegenomen. In Spanje
groeide het volume met 8% het minst, in
het VK met 20% het meest. Opvallend is
echter de sterke waardegroei van de
Spaanse markt: meer dan 20% sinds
2000. Dat is grotendeels te danken aan
de opkomst van de A-merken. Die A-
merkstrategie heeft over de hele linie
gezorgd voor waardegroei, behalve in

Duitsland waar de kwakkelende econo-
mie er debet aan blijft dat luxeproducten
en A-merken nog steeds niet lekker lo-
pen. Sterker nog, Duitsland is het enige

land waar de frisdrankmarkt niet in
waarde is gegroeid. De markt daar zucht
onder de dominantie van de discounters,
die niet alleen de retail overheersen maar
ook aan producentenzijde de lakens uit-
delen. De huismerken van de discounters
geven bedrijven als Gerolsteiner en zelfs
giganten als Coca Cola het nakijken. De
prijzen kelderen en de waardegroei wordt
in de kiem gesmoord.

Toegevoegde gezondheidswaarde
De belangrijkste groeifactor is de ontwik-
keling van nieuwe producten, en dan
vooral die gericht op het bieden van ge-
zonde alternatieven. De frisdrankmarkt
heeft geprofiteerd van het feit dat de
Europese consument zich steeds meer
bewust wordt van de gevaren en negatie-
ve gezondheidseffecten van (overmatig)
alcoholgebruik. In het algemeen heeft het
groeiend gezondheidsbewustzijn ertoe
geleid dat consumenten hun eet- en
drinkgedrag iets hebben aangepast.
Bron- en mineraalwaters sluiten natuur-
lijk naadloos aan bij die gezondheid-
strend, maar de Mintel Global New Pro-
duct Database (GNPD) signaleert dat er
groeipotentieel zit in ‘verbeterde’ en ver-
rijkte waters – waters dus met toegevoeg-
de gezondheidswaarde, die vermarkt
kunnen worden als nóg beter voor de
mens. Dit is een Europa-brede trend, die
niet alleen geldt voor de vijf Europese lan-
den die hier worden besproken. Dit soort
‘beter dan water’-waters kunnen bijvoor-
beeld claimen dat ze helpen bij het af-
slanken, of dat ze goed zijn voor de huid
omdat ze vochtinbrengend werken en ver-
oudering tegen gaan, of dat ze de spijs-
vertering bevorderen, of dat ze met hun
toegevoegde vitaminen en mineralen een
goede aanvulling vormen op een dieet.

Naast de ‘functionele’ waters, vallen op
de waters-met-een-smaakje met minder
suiker en minder calorieën, en de mine-

Gezondheidstrend blijft Europese frisdrankmarkt sturen

Water met meerwaarde

De Spaanse markt groeide meer dan
20% in waarde dankzij A-merken

In Frankrijk stegen de
koolzuurhoudende dranken juist het

meest in waarde
Les Toniques de Badoit, een Franse frisdrank
met vruchtensmaak (o.a. Tropical Red en
Grapefruit & Hibiscus) en minder suiker in
halveliterflessen.
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raalwaters met minder zout. Qua smaak-
stoffen doen exotisch fruit, kruiden en
botanische extracten het goed, maar ook
hippe, nog nieuwe theesmaken zoals wit-
te en rode thee. Al met al zitten bron- en
mineraalwaters in de lift.

Watermarkt
Het mag duidelijk zijn dat de gezond-
heidstrend de verkoop van bron- en
mineraalwater enorm heeft gestimu-
leerd. Met uitzondering van het VK, heeft
bron- en mineraalwater in alle vijf onder-

zochte landen het grootste marktaandeel
in volume. In Spanje, Frankrijk en Italië
domineert de verkoop van water zelfs de
frisdrankmarkt. Water deed het altijd al
goed in deze warme, zuidelijke landen,
maar het is interessant dat ook hier de
verkoop van waters in volume sterker is
gestegen dan die van koolzuurhoudende
dranken, die gelden als ongezonder.
De sterkste volumegroei was zichtbaar in
het VK, waar de watermarkt tussen 2000
en 2005 met maar liefst 58% groeide tot
bijna 2,2 miljard liter. Binnen de Engelse

markt bestaan een paar
nichemarkten waarin de
groei zelfs nog groter was,
namelijk sport- en energie-
dranken en smoothies.
Deze dranken vertoonden
fantastische groeicijfers,
maar maken in totaal maar
zo’n 6% van de frisdrank-
markt uit.
Italië is het enige land waar
de groei van waters sinds
2000 het moest afleggen
tegen de volumegroei in de
sapmarkt. Uit de Mintel-
database blijkt dat sappen
steeds vaker worden ver-
rijkt met vitaminen en
mineralen en worden voor-
zien van claims als ‘100%
puur sap’ of ‘zonder con-
serveermiddelen’. Ook
populair blijven ‘de nog
beter voor u’-sapjes, met
functionele ingrediënten
die goed zijn voor het hart,
of voor de darmen, en de
‘light’-versies van produc-
ten en sappen met extra
vezels. Al deze varianten
vertonen een lichte groei. 

Waardegroei
Als we naar de waarde kij-
ken, zijn er uitgesproken
verschillen tussen de lan-
den. In Italië en Duitsland
is de vruchtensap- en
vruchtendrankmarkt het
sterkst in waarde gestegen,

terwijl in Spanje en het VK de waters de
grootste waardegroei vertonen. Opmer-
kelijk is dat in Frankrijk de koolzuurhou-
dende dranken juist het meest in waarde
groeiden. Dat lijkt lijnrecht in te gaan
tegen de gezondheidstrend. Het grootste
deel van de waardegroei blijkt echter toe
te schrijven aan de verkoop van nieuwe
producten met minder suiker, of met
alternatieve zoetstoffen. In Frankrijk was
‘light’ de meest gebezigde claim in de
hele frisdrankmarkt.
Mintel verwacht echter dat het aandeel
bron- en mineraalwaters ook in Frankrijk
sterk zal gaan groeien, en dat het in de
komende jaren ruim drie keer zo veel
waard zal worden als het aandeel kool-

zuurhoudend. Voor de Duitse frisdrank-
markt voorziet Mintel de komende vijf
jaar groei, omdat de economie in de
tweede helft van dit decennium toch wel
eens zal gaan aantrekken. 

Mischa Hoyinck
M. Hoyinck is vertaler en freelance journalist.

De Duitse markt zucht onder de
dominantie van de discounters

Functioneel water uit Spanje: Body Shaper Boost bestaat uit bronwa-
ter (met natuurlijke bramensmaak), toegevoegde cafeïne (maar
liefst 16 mg/100 ml) en zoetstoffen. Zou de stimulatie en concentratie
verhogen. Verkrijgbaar in halveliterflessen, ook in andere smaken.
De detox-variant met sinaasappel/perziksmaak claimt te helpen
rehydrateren.

Fantastische groeicijfers voor sport- en energiedranken
in Engeland. Vorige zomer werd daar Lucozade Sport
Hydro Active geïntroduceerd in een 4 x 500 ml-verpak-
king. Dit ‘fitness water’ met zomerfruitsmaak bevat wei-
nig calorieën en toegevoegde vitaminen en mineralen.
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Engelse frisdrankmarkt (waarde) bij huidige en 
gelijkblijvende prijzen, 2000-2005
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