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Spoormans specialiseert zich voortaan volledig in
pluimveevoeders en draagt haar broeierij-activiteiten over aan
Pluriton Layers, Belgabroed en Broeierij David
In het kader van verdere specialisatie en focus heeft Spoormans NV, dat deel uitmaakt van
de afdeling Animal Nutrition van de Groep AVEVE, besloten om haar broeierijen en opfok- en
vermeerderingsbedrijven over te dragen aan gespecialiseerde broeiers. Dat wil zeggen dat
Spoormans zich voortaan volledig zal toeleggen op de productie en de verkoop van
pluimveevoeders.
Vanaf 1 april 2018 gaan de volgende organisatiewijzigingen in voege:

●

Spoormans draagt zijn broeierij in Arendonk over aan Pluriton Layers. Dit bedrijf zal
er een gespecialiseerde broeierij voor eendagskuikens voor legrassen in uitbaten.

●

De productie en verkoop van eendagskuikens zal voor een deel overgedragen
worden aan Broeierij Belgabroed (voor Nederland, Wallonië en de provincies
Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en een gedeelte van Oost-Vlaanderen) en voor
een ander deel aan Broeierij David (voor Frankrijk, West-Vlaanderen en een gedeelte
van Oost-Vlaanderen).

●

De broeierij Moonen-Wagemans in Nederweert (Nederland) die enkele jaren geleden
werd overgenomen door Spoormans, wordt nu overgedragen aan Belgabroed/van
Hulst.

●

De eigen opfok- en vermeerderingsbedrijven van Spoormans in Nevele en Assenede
worden overgenomen door Broeierij David en de eigen bedrijven in Arendonk worden
overgenomen door Pluriton Layers.

Voor alle betrokken personeelsleden blijven alle lopende loon- en arbeidsvoorwaarden
behouden. De continuïteit is eveneens verzekerd voor de opfok- en vermeerderingsbedrijven
die betrokken zijn in deze overeenkomst.
Voordelig voor de klant
Alle partijen zullen in de toekomst nauw met elkaar blijven samenwerken. Deze herschikking
van de activiteiten zal de klant alleen maar ten goede komen. Alle betrokken bedrijven
kunnen zich voortaan immers volledig toeleggen op hun kernactiviteit waardoor ze
efficiënter kunnen werken. Op die manier kunnen we onze klanten in de toekomst verder
blijven voorzien van kwalitatieve eendagskuikens en kan Spoormans verder groeien in de
voederactiviteiten.

Paul Deleu, Spoormans: “ We zijn ervan overtuigd dat deze nieuwe organisatie van onze
activiteiten met focus op de pluimveevoeders volledig past in het kader van de huidige
groeistrategie van de Groep AVEVE en ons toelaat om onze ambitieuze doelstellingen binnen
de afdeling Animal Nutrition te realiseren.“
Cees Blankestijn en Hans Groot Koerkamp, Pluriton Layers: “Met de overname van
deze broederij kan Pluriton Layers, samen met haar zusterbedrijf Agromix Broederij en
Opfokintegratie BV in Nederland, nog beter inspelen op de groeiende vraag naar
legbroedeieren en leg-eendagskuikens voor export. Daarnaast draagt het bij aan een betere
risicospreiding hetgeen de leverzekerheid naar klanten verhoogt. Tot slot gaat Lohmann
België (opfok- en verkooporganisatie van kuikens en jonge hennen) zich ook op dit adres
vestigen en kan het op die manier de Belgische pluimveehouders nog beter bedienen met
eendagskuikens en jonge hennen van de legrassen Hy-Line, H&N en Lohmann.”
Carl Destrooper, Belgabroed: “Door de overname van deze activiteit kunnen wij vanaf nu
ook klanten van Spoormans-voeders voorzien van onze kwalitatieve eendagskuikens en
kunnen zij rekenen op de volledige ondersteuning door onze toegewijde medewerkers.
Hiervoor wordt ook de samenwerking met de bestaande opfok- en vermeerderingsbedrijven
van Spoormans verdergezet.”
Geert David, Broeierij David: “Enerzijds zagen wij een grote opportuniteit in het aanbod
van opfok- en vermeerderingsbedrijven gelegen in de directe omgeving van onze broeierij.
Anderzijds bood dit een unieke kans om ons marktaandeel in de verkoop van
ééndagskuikens in Vlaanderen en Noord-Frankrijk te versterken en dit in samenwerking met
een historisch gezien belangrijke en betrouwbare partner voor de vleeskuikenhouderij. Naar
de toekomst toe hebben wij als voornemen om deze nieuwe opfok-, vermeerderings- en
vleeskuikenrelaties verder uit te bouwen en te optimaliseren in functie van ons doel om
steeds kwaliteitsvolle ééndagskuikens bij onze klanten af te leveren.”
**********
Over Spoormans
Spoormans, dat deel uitmaakt van de afdeling Animal Nutrition binnen de Groep AVEVE, kan bogen op een
jarenlange traditie en ervaring in het ontwikkelen en produceren van kwaliteitsvolle braadkippen en opfok- en
moederdierenvoeders. Vooral de voedertechnische expertise van AVEVE Animal Nutrition, haar kennis van de
grondstoffenmarkt en de ruime productiemogelijkheden zijn hierbij enorm belangrijk. Onze medewerkers van
Onderzoek & Ontwikkeling werken voortdurend aan het optimaliseren van de voeders en onze
technisch-commerciële medewerkers begeleiden onze klanten om alzo steeds betere resultaten te behalen.
Groep AVEVE heeft een afzetvolume van meer dan 1,8 mio ton mengvoeders, waarvan ongeveer 20 %
pluimveevoeders.
Over Pluriton
Pluriton Layers bvba in Arendonk en Agromix Broederij en Opfokintegratie in Afferden kunnen jaarlijks
gezamenlijk meer dan 35 miljoen leg-eendagskuikens maken. De hiervoor benodigde productie van
broedeieren vindt plaats op contract-vermeerderingsbedrijven in België en Nederland.
Over Belgabroed nv
Belgabroed, gelegen te Merksplas (België), opereert samen met zusterbedrijven VERVAEKE-BELAVI, gelegen
te Tielt (België), Kuikenbroederij van Hulst, te Veldhoven (Nederland) en exportbedrijf INCUBEL, eveneens uit
Merksplas. Het operationele management van deze familiebedrijven is gericht op innovatie, kwaliteit en
welzijn van mens, dier en milieu. Meer dan 80 jaar ervaring hebben geleid tot een jaarlijkse productie van
meer dan 165 miljoen eendagskuikens voor braadkippen en een jaarlijkse export van 150 miljoen
broedeieren. Belgabroed heeft bij pluimveehouders in België en Nederland een sterke reputatie en beschikt
over een lokaal, regionaal, Europees en internationaal netwerk. De groep realiseert een jaarlijkse omzet van
EUR 190 miljoen en stelt 125 mensen te werk. De groep heeft tevens belangrijke participaties in de productie
van broedeieren en eendagskuikens in Frankrijk en Azië.

Over Broeierij David
Broeierij David is een familiebedrijf gespecialiseerd in de productie van ééndagskuikens bestemd voor
braadkippenhouders in België, Nederland en Frankrijk. Ons hoofddoel is steeds kwaliteitsvolle ééndagskuikens
af te leveren gecombineerd met een optimale service van onze medewerkers. Om de broedeieren uit te
broeden, beschikken we over een hypermoderne broeierij gelegen in Schuiferskapelle, een deelgemeente van
Tielt (West-Vlaanderen).
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