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Tomato, Tomato
De consument van morgen vindt transparantie, herkomst en duurzaamheid ontzettend 
belangrijk. Waar komt het product vandaan? Hoe gaat een bedrijf met de grondstoffen 
om? Het merk Looye Kwekers heeft samen met Burst haar nieuwe online platform 
gelanceerd om de zichtbaarheid omtrent transparantie en duurzaamheid te vergroten. 
Looye blij, Burst blij. 



37

erken voor een ‘agrifood-gigant’. 
Hoe ziet de samenwerking tussen 
een digitaal bureau en een 

tomatenkweker eruit? Hans Maltha (CEO 
Burst): ‘Het grappige is dat, toen Looye voor 
het eerst bij ons aan tafel zat, wij ook niet 
goed konden bedenken hoe we – los van 
een website – gingen samenwerken. Maar 
toen wist ik nog niet hoe ambitieus dit 
bedrijf is. Binnen vijf minuten spatte de 
ambitie eraf. Looye had net een traject 
achter de rug waarin ze de hele packaging 
hadden aangepakt samen met bureau 
Brandnew. De brand manager en marketeer 
lieten tijdens dat gesprek zien hoe trots ze 
op hun product waren. Die diepgewortelde 
passie voor het bedrijf en product dat 
ademde uiteindelijk het hele project uit.’
Sander La Rivière (art director bij Burst) 
vult aan: ‘Er zit heel veel trots bij Looye. 
Dat als missie heeft zoveel mogelijk mensen 
te laten genieten van smaakvolle tomaten. 
Dit alles volgens de principes van Looye: 
stijlvol, smaakvol en zinvol. Dat zie je terug 
in hoe zij voor hun product zorgen tot hoe 
ze voor hun werknemers zorgen.’
Hans: ‘Dat doen ze vervolgens vanuit een 
Apple-achtig kantoor met veel glas dat 
hypermodern is ingericht. Dat ziet er echt 
magnifiek uit. Je ziet heel vaak dat een 
merk heel gepolijst is van de buitenkant met 
mooie campagnes en uitingen, bij Looye zie 
je dat alles vanuit de kern komt. Er is zoveel 
aandacht voor de mens, de producten die ze 
maken en de manier waarop ze 
communiceren.’ 

kom in de kas
Doelstelling van de nieuwe website is om de 
naamsbekendheid van Looye te verhogen en 
de zichtbaarheid van haar submerken in 
verschillende landen - zoals Nederland, 
Duitsland en België - te vergroten. De 
nieuwe mediacampagne waarmee Looye 
recent van start is gegaan op televisie, radio 
en outdoor draagt hier ook aan bij. ‘Het is 
als bureau - en al helemaal als art director 
- een feestje om voor een bedrijf als Looye 
te werken.’ aldus Sander. ‘Het is een heel 
dankbaar merk om iets voor te maken. Wij 
hebben als Burst een grote rol gespeeld in 
het bedenken en maken van de content. Het 
draaide vooral om het creëren van kwaliteit. 
Zoals de manier waarop we de kernwaarden 
van Looye terug laten komen in de wijze 
waarop we over de producten vertellen. En 
hoe we transparantie hebben vertaald naar 

interactieve 360 graden video’s. Dat alleen is 
al geweldig om te doen, maar specifiek de 
samenwerking met Looye was hierbij erg 
inspirerend.’

Burst & Looye
Deze samenwerking past heel goed bij 
Burst. Hans: ‘Enerzijds qua proces. Wij zien 
onszelf echt als geïntegreerd team met de 
klant en dat kwam hier perfect tot uiting. Zij 
hebben veel bij ons op kantoor gezeten en 
wij bij hen. Samen – in co-creatie – is dit tot 
stand gekomen. Tot een paar maanden 
geleden wisten wij niets over tomaten 
kweken en inmiddels is het hele team dat 
hieraan werkt, specialist geworden. Dat is 
precies hoe wij met onze klanten willen 
werken. Anderzijds past dit bij ons op 
productniveau. De dingen die wij doen 
moeten uiteindelijk business critical zijn. We 
willen daadwerkelijk de omzet verhogen en 

een significante bijdrage leveren aan de 
businessdoelstellingen van de klant. Een 
digitaal product, zoals een website, gaat 
altijd om een investering, dus laten we met 
elkaar zorgen dat het zo goed mogelijk 
rendeert. Het klinkt als iets kleins, maar wij 
willen voor de klant altijd een investering 
zijn en nooit een kostenpost.’ 

360°-video & fotografie
Vanzelfsprekend staan tomaten van Looye 
centraal; de reis van de tomaten van de kas 
naar het winkelschap is in beeld gebracht. 
Fotografie en 360 graden video vormen de 
spil van de website. Hans: ‘De reden dat zij 
nu investeren in goede content is omdat ze 
een exportstrategie volgen. Ze leveren heel 
veel in landen rondom Nederland. Dus 
brand awareness en naamsbekendheid zien 
zij als middelen om hun schaalbaarheid te 
vergroten.’
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Sander: ‘Wat wij vervolgens met ze zijn 
gaan doen is het uitstippelen van de digitale 
strategie, wat daaruit voortvloeide was het 
definiëren van personas en het in kaart 
brengen van de user journey. Zodat wij 
beter begrepen wat nou de contentbehoeften 
zijn van gebruikers. Wat een ontzettend 
belangrijk onderdeel in het traject is 
geweest, is dat als je iets van hoogwaardige 
kwaliteit wil verkopen je heel goed moet 
uitleggen waarom dit zo’n bijzonder en 
smaakvol product is. Het zijn écht 
ontzettend lekkere tomaten, maar dat weet 

je pas echt zeker als je ze geproefd hebt. 
Hoe weet je nou dat ze echt lekker zijn? Dat 
was voor ons best een leuke uitdaging.
Hans: ‘Tijdens het bepalen van die strategie 
hebben we heel strak met elkaar 
afgesproken waar we eerst op gaan 
focussen. Ze hebben meerdere doelgroepen, 
zoals de consument, de professional en 
nieuwe medewerkers. In de toekomst willen 
we verder focussen op 
arbeidsmarktcommunicatie en B2B, maar in 
deze eerste ronde – dat wat we hier laten 
zien - gaat het om het neerzetten van het 
product. De basis van een brand moet als 
een huis staan.’ 
Sander: ‘De manier waarop we dat hebben 
gedaan is door uitvoerig te vertellen over de 

producten. We leggen het product als 
het ware uit als een soort boek dat je 
leest. Op de website blader je door 
diverse hoofdstukken waarin we het 
product vanuit verschillende kanten 

belichten.’
Hans: ‘Ondanks dat het nog erg vroeg om 
al iets te delen over de resultaten, zien we 
dat het boek concept, waarin mensen – bij 
wijze van spreken – verdwalen in de 
content, werkt.
De tijd dat bezoekers op de website blijven 
is meer dan vijf minuten. Mensen zitten 
echt in de content te grasduinen om alles 
rondom het product te lezen. Een mooie 
bevestiging dat de user flows die wij hebben 
ontworpen en het hele concept werkt.’ Over Looye Kwekers

Looye Kwekers, een familiebedrijf 
opgericht in 1946, staat bekend 
om het telen van smaaktomaten, 
waaronder hun merken 
Honingtomaten en JOYN. 
‘Transparante informatievoorziening 
is essentieel in deze tijd: we willen 
de consument laten zien hoe we de 
tomaten kweken en verpakken en 
ook laten zien wie dat doen, aldus 
Niels Roodenrijs (Looye Kwekers). 
Met de nieuwe website kan je 
letterlijk een kijkje nemen in de kas 
en de verpakkingshal. Wij zijn echt 

trots op wat we doen 
en het is fantastisch 

dat we dit met de 
nieuwe website 
aan de rest van de 
wereld kunnen 
tonen.’

Over Hans 
Maltha
Hans Maltha is 
CEO van Burst, 
een digitaal bureau 
dat data, creativiteit en 
technologie combineert. Opgericht 
in 2008 en gevestigd in Amsterdam 
en Rotterdam. ‘Ik heb twee petten op 
binnen het bureau. Enerzijds houd 
ik mij bezig met de koers van Burst, 
waar moeten wij heen om relevant 
te blijven voor klanten. Anderzijds 
ben ik bezig met de koers van onze 
klanten. Hoe kunnen wij hen helpen 
relevant te zijn voor de klant van 
vandaag en morgen.’

Over Sander
la Rivière
Art director van 
beroep, ontwerper 
in hart en nieren. ‘Ik 
maak verhalen net even 
iets kleurrijker dan dat ze 
zijn. En maak ontwerpen bijzonder 
door toewijding en aandacht voor 
de kleinste details. Ik maak graag 
oplossingen met teams waarbij 
perfectie en het best mogelijke 
resultaat altijd het einddoel is. Onze 
klanten bestaan uit verschillende 
merken en sectoren als AstraZeneca, 
Chupa Chups, Davidoff, DSM, Hero, 
Looye Kwekers en Mentos.’
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