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Martijn (links) en Martin Markus
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Markus & Markus Stroopwafels: de kracht 
van een traditioneel product

Sindsdien is er veel gebeurd: Markus & Markus uit 
Waddinxveen is inmiddels een middelgrote speler die 
tegelijkertijd trouw bleef aan haar wortels. Dat wil 
zeggen: géén kunstmatige toevoegingen en verkrijg-
baar bij de betere bakker en op de versafdeling van de 
supermarkt, de ‘korte lijn’ zoals dat in het vak heet. 
Martijn Markus’ oudere broer Martin neemt in 2007 
de zaak over van de eerste generatie. Ondertussen 
volgt Martijn een opleiding tot accountant en werkt 
aanvankelijk zes jaar bij het internationale PwC. Maar 
toch blijft het familiebedrijf lonken waar hij als kind 
in zijn vrije tijd meehielp en kratten waste, vloeren 
schrobde en regelmatig aan de baklijn stond. Dus 
wanneer zijn oudere broer, “een echte productieman” 
volgens Martijn, hem in 2019 vraagt om op directieni-

veau in te stappen en mede-eigenaar te worden, denkt 
hij niet lang na. Martijn: “Ik mocht als accountant in 
vele bedrijfskeukens kijken. Die opgedane kennis van 
bedrijfsprocessen en valkuilen in het zakendoen was 
nuttig om het hard gegroeide stroopwafelbedrijf ver-
der te professionaliseren.” 

Kaneel in plaats van vanille
Martijn is zich zeer bewust van hun unieke propositie: 
“Onze stroopwafels hebben een houdbaarheid van vijf 
weken. Wij streven ernaar ze binnen twee weken van 
schap naar consument te krijgen. In plaats van vanille 
gebruiken wij kaneel, wat ons in smaak onderscheidt. 
We gebruiken alleen de beste kwaliteit grondstoffen 
en geen bindmiddelen, die verhullen we dan ook niet 

Markus & Markus Stroopwafels, een familiebedrijf pur sang. In 1978 gaan de vader en oom van de 
huidige leidinggevende broers zich toeleggen op de stroopwafel. Die verkopen ze dan onder meer via 
kleine bakkers, maar ook via de dan sterk opkomende supermarkten.

De stroopwafelmuur van Markus & Markus in Gouda



met zoiets als vanille. Met onze schuine ruit zijn we 
net even anders dan de meeste stroopwafels. De korte 
houdbaarheid van ons product maakt exporten voor 
ons minder interessant. Dat vinden we helemaal pri-
ma.” Voor wie het zich afvraagt: in Waddinxveen is 
nog een andere stroopwafelbakkerij genaamd Mar-
kus. Dat betreft een neef van de beide broers.

Handmatig tikken 
In zijn rol van directielid constateert Martijn al snel 
dat de Nederlandse consument behoorlijk traditio-
neel is als het gaat om de stroopwafel. Met uitzon-
dering van de speculaaskruiden in de winter, lijkt er 
weinig behoefte aan 
bijzondere smaakjes, 
zoals die in het bui-
tenland wel bestaat. 
Naast het gebruik van 
kaneel als herkenbare 
smaak, gelooft Mar-
kus & Markus ook 
nog in iets anders als 
het gaat om beleving: 
altijd verse ingrediën-
ten. En dat nemen ze 
zeer serieus. Dus geen 
eipoeder of voorge-
tikte eieren. Eieren 
worden daarentegen 
handmatig gebroken 
in de bakkerij. En die 
eieren komen van ge-
selecteerde boeren uit 
de directe omgeving van Waddinxveen.
Als succesvol bedrijf hechten ze bij Markus & Markus 
aan de verantwoordelijkheid om de wereld samen een 
beetje beter te maken. Zoals adoptiekinderen in ont-
wikkelingslanden steunen met de studie, maar ook 
een stroopwafelbakkerij in Zuid-Afrika helpen. Daar 
krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
een kans. Daarnaast biedt Markus & Markus speciaal 
voor goede doelen stroopwafels aan voor een actie-
prijs, zodat ze indirect bijdragen aan een stevige op-
brengst voor goede doelen-acties van anderen. 

Persoonlijk tintje
Ondanks een traditioneel basisproduct, denken ze be-
wust na over marketing. Martijn: “Wat echt trendy is, 
is personaliseren. Van een maatwerk inlegvel op een 
pakje stroopwafels of flowpack tot het gebruik van 
een gepersonaliseerd handijzer met eigen logo, zoals 
de Schiphol Groep vroeg.”
Op het gebied van duurzaamheid zette Markus & 
Markus onlangs nieuwe stappen om de ecologische 
footprint te verkleinen. Met een aantal zonnepanelen 
wordt de behoefte van de elektrische operatie van de 
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bakkerij grotendeels vervuld. “Wat betreft het gasge-
bruik is dit een stuk ingewikkelder. Elektrificatie van 
de drie gasgestookte ovens is nauwelijks te doen en 
betekent ook kwaliteitsverlies,” aldus Martijn. Met 
hun leverancier kijken ze daarom naar mogelijkheden 
tot gasbesparing.

Mini-stroopwafels en goede voornemens
Als het gaat om de preventie aanpak vanuit de over-
heid, heeft Martijn een duidelijke mening: “Net als ro-
ken en zwaar alcoholgebruik zien we overgewicht ook 
als onderdeel van een levensstijl die gezonder moet. 
Maar of je dit bevordert door suiker volledig weg te 

halen uit producten 
is erg twijfelach-
tig. Het gaat veel 
meer om de gezon-
de balans. Geniet 
met mate. Je moet 
de consument ook 
autonomie gunnen 
wat dat betreft.” 

“Probeer elkaar te 
helpen in plaats van 
zaken af te dwin-
gen met generieke 
maatregelen. Wat 
we zelf zien met 
betrekking tot onze 
producten is dat de 
mini-stroopwafels 
in januari erg goed 

lopen. Maar dat daarna snel de klad erin komt, is vast 
ergens gerelateerd aan bepaalde gesneuvelde goede 
voornemens.”   
Wat betreft de toekomst richt het familiebedrijf zich 
op waar het goed in is: een ambachtelijk en vers pro-
duct. “Er zit nog steeds groei in de markt. Het is in de 
huidige markt al een uitdaging genoeg om een be-
trouwbare speler te kunnen zijn.”

Redenen voor optimisme
• De kwaliteitsbakker is onverminderd populair 
en de versafdeling in de supermarkt ontwikkelt 
zich steeds verder
• Veel vraag uit de markt

Redenen voor zorgen
•Grondstoffencrisis en energiecrisis zijn 
komende jaren een uitdaging: toekomstige 
prijs en beschikbaarheid? Pluspuntje: mogelijk 
wel een accelerator voor gebruik duurzame 
energie
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