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E
en verdringingsmarkt. Daar zou het bij food over 
moeten gaan. Wie echter de top-40 van snelst-
groeiende foodbedrijven bekijkt (zie tabel), ziet 
dat de top-10 meer dan 10 procent omzetgroei 

heeft weten te scoren. De top-3 zit zelfs boven de 
20 procent omzetgroei. Het zijn gemiddelde groeicijfers 
over de jaren 2011-2013, jaren waarin jaarcijfers zijn 
gedoneerd. Hoezo dan een verdringingsmarkt?

Het onderzoek op deze pagina’s dat onder de naam 
Fabulous 40 is opgezet, is de Nederlandse evenknie van 
het Britse onderzoek Fast 50 dat het Britse vakblad The 

Grocer publiceert (zie kader over methodiek). De lijst 
geeft een ranking op omzetgroei, maar laat winstge-
vendheid buiten beschouwing. Stephanie Clerx van 
Capitalmind: ‘Uiteraard zegt de winstgevendheid ook 
veel over de verschillende bedrijven. Hier is in dit on-
derzoek niet voor gekozen. Tevens is hier vaak geen een-
duidige conclusie uit te trekken, gezien de verschillen-
de vormen van bedrijven. Bij DOC Kaas als coöperatie 
heb je bijvoorbeeld te maken met melkgelden.’

Op een soortgelijke manier is de groei van bedrijven 
als Nedato en Peka Kroef verklaard. Clerx en Jonkman: 
‘Daarin zit het schommelen van de aardappelprijs die 
een effect heeft op omzetgroei én winstgroei. Dure 
inkoop leidt tot hogere omzet, omdat de inkoopprijs 
(deels) aan de afnemers wordt doorberekend’.  

Terug naar de omzetgroei. Er zijn voorzichtige con-
clusies te trekken als we de top-40-lijst als totaal over 
een aantal jaren analyseren. Want Foodmagazine en 
Capitalmind meten sinds 2008 de snelstgroeiende 
bedrijven. Een eerste conclusie: groei is niet meer altijd 
vanzelfsprekend het gevolg van overnames. Stephanie 
Clerx en Jan Willem Jonkman: ‘In het jaar 2008 telden 
wij binnen de top-40 nog 24 fusies en overnames. In 
2013 is dat teruggelopen tot 13. Het aantal overnames 
is dus duidelijk verminderd’. Een tweede conclusie: het 
‘vreemde’ geld, private equity, lijkt in aantal deelnemin-
gen stabiel: het schommelt rond de 4 tot 6 deelnemin-
gen per jaar in de lijst van snelgroeiende bedrijven, dat 
is al een poosje zo. Conclusie nummer drie: de grote 
klappers in omzetgroei lijken er uit, waarschijnlijk 
omdat sinds 2008 de crisis over de economie uitrolde 
en food ook niet onberoerd liet. Hoe dan ook, over de 
meetjaren 2008 en 2009 groeide de nummer één nog 
met ruim 40 procent. Plukon zit over het laatst geme-
ten jaar 2013 op een compound annual growth (CAGR 

Samen met Capitalmind publiceert Foodmagazine jaar-
lijks de lijst met snelstgroeiende bedrijven in food. Een 
goede overname is altijd goed voor groei, maar private-
labelaars als Van Loon en Merba zijn in stilte ook goed 
voor de top-3 van snelstgroeiende bedrijven.

PLUKON WEDEROM 
SNELSTE GROEIER IN FOOD
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Stephanie Clerx en Jan Willem Jonkman
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1 1 Plukon Food Group Poultry processing  € 1.367.328  € 1.269.918  € 834.869 27,98% x x 2013: Verbinnen Poultry Group
2012: InterChicken  (Interpoule) (2013: Lintor-Verbinnen 
(BE) )
2011: De Stolle groep (DE) 

Gilde Buy 
Out

2 4 Van Loon Vlees Meat processing  € 303.845  € 247.161  € 202.308 22,55%

3 3 Banketbakkerij Merba Bakery products  € 93.457  € 80.403  € 63.227 21,58%

4 18 DOC Kaas Dairy (Cheese)  € 624.746  € 455.886  € 448.036 18,09% x 2014: Kees Makers BV
2013: Cheese Partners Holland
2012: Kraats Kaas (50%) met Vergeer. Aug 2012: acquisition 
of CheesePartners Holland, from Westland & Rouveen

5 - Euro Patisserie Bakery products  € 58.108  € 54.055  € 42.945 16,32%

6 30 Interovo Egg Group Egg products  € 303.242  € 303.719  € 238.319 12,80%

7 40 Delicia Confectionery (Chocolate)  € 63.675  € 57.025  € 50.360 12,45% x One Equity 
Partners

8 31 Royal Cosun Ingredients  € 2.216.300  € 1.954.400  € 1.772.400 11,82% x 2013: Verkoop Royal Nedalco aan Cargill; DuynieBeuker, 
onderdeel van de Duynie-groep (van Royal Cosun), neemt 
per 1 december a.s. de veevoederactiviteiten van Jan 
Bakker over
2011: Verkoop Unifi ne F&BI

9 28 Vika (Mijwo) Dairy(cheese)  € 51.805  € 44.920  € 41.519 11,70% x 2013: FrieslandCampina neemt Zijervel en Den Hollander over

10 5 Rouveen Kaasspecialiteiten Dairy (Cheese)  € 134.987  € 116.690  € 108.513 11,53% x 2013: CheesePartners Holland verkocht aan DOC kaas

11 2 Intertaste Herbs/spices/sauces  € 133.372  € 135.418  € 111.474 9,38% x Clearwood

12 37 Verstegen Spices & Sauces Herbs/spices/sauces  € 114.132  € 96.293  € 95.462 9,34%

13 15 Vreugdenhil Dairy (Cheese)  € 641.940  € 543.497  € 536.962 9,34% x 2013: Denkavit neemt Feed Division over van Vreugdenhil

14 - Nedato Potatoes  € 107.014  € 55.173  € 89.542 9,32%

15 23 FrieslandCampina Dairy  € 11.418.000  € 10.309.000  € 9.626.000 8,91% x 2013: Overname Zijerveld & Veldhuyzen B.V. en Den 
Hollander Food B.V.; Overname Friso-merk van Hero 
Nederland B.V. 
2012: IDB (BE)   2012: Alaska Milk >97%, (2013: Zijerveld & 
Den Hollander). 2013: acquirers Hero's 'Friso' in Benelux

16 17 Compaxo Groep Meat  € 321.143  € 302.628  € 271.976 8,66%

17 - Astra Faam Confectionery  € 44.032  € 39.355  € 38.252 7,29%

18 27 Borgesius Bakery products  € 126.993  € 124.282  € 110.443 7,23%

19 - Vezet Vegetables and fruit  € 225.805  € 198.558  € 196.918 7,08%

20 - Amarant Bakkers Bakery products  € 61.618  € 55.074  € 54.347 6,48%

21 19 Bavaria Beverages  € 508.530  € 501.124  € 448.584 6,47% 2014: Holland Malt BV from Agrifi rm

22 12 Huuskes Fresh produce  € 124.672  € 121.972  € 111.946 5,53% x 2011: Multi Cuisine Arnhem

23 7 Enkco Foodgroup Meat processing  € 78.004  € 74.397  € 70.044 5,53%

24 25 Peka Kroef Potatoes  € 116.295  € 108.813  € 104.681 5,40%

25 32 Coroos International Vegetables and fruit  € 173.928  € 172.980  € 157.718 5,01%

26 24 Euroma Herbs/spices/sauces  € 72.676  € 74.176  € 66.157 4,81%

27 - Cono Kaasmakers Dairy (Cheese)  € 194.811  € 174.985  € 181.284 3,66%

28 11 Baho Food Meat processing & snacks  € 81.341  € 81.805  € 75.889 3,53%

29 6 Remia Sauces  € 266.369  € 281.288  € 250.591 3,10% x 2011: van dijk food afdeling saus

30 - Ad van Geloven Meat processing & snacks  € 188.965  € 178.848  € 177.944 3,05% x Lion Capital 

31 26 Klaas Puul Seafood  € 156.836  € 161.874  € 147.952 2,96%

32 9 G.P.S. Nunspeet Poultry processing  € 167.123  € 165.409  € 158.055 2,83%

33 20 De Banketgroep Bakery products  € 104.327  € 101.787  € 98.760 2,78% x Gilde Equity 
Manage-
ment 
Benelux 
Partners

34 39 Vergeer Holland Dairy/cheese  € 271.424  € 265.075  € 257.117 2,74% x 2012: Kraats Kaas 50% overgenomen, samen met DOC 
Kaas

35 38 Ketel 1 Beverages  € 57.220  € 57.980  € 54.540 2,43%

36 10 Refresco Beverages  € 1.587.600  € 1.538.300  € 1.523.351 2,09% x x 2013: overname van Gerber Emig (DE) 
2011: Spumador & Soft Drink International &Pride Foods (UK)

3i

37 22 Van Drie Groep Meat  € 2.047.159  € 1.924.359  € 1.979.553 1,69% x 2013: Vandrie France acquired Tendriade-Collet from 
Lactalis
2011: VanDrie acquires Alpuro

38 - Gosschalk Poultry processing  € 196.226  € 197.767  € 189.889 1,65%

39 - Aartsenfruit Vegetables and fruit  € 140.315  € 135.211  € 135.920 1,60%

40 - Burg Groep Ingredients  € 90.559  € 95.824  € 88.376 1,23% x 2013: afstoten spijsolie
2011: Overname Bakker Havu Nederland
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Snelste groeier Plukon

= opgetelde gemiddelde groei) van bijna 28 procent. Dat 
dempen van de groei zien we terug bij de nummer 1, 
maar ook bij de nummer 40. In 2008 – voor de crisis – 
groeide de nummer 40 nog altijd 7,5 procent in omzet 
over de drie voorgaande jaren inclusief 2008. In de 
laatst gemeten jaarcijfers (2013) is dat teruggelopen 
naar 1,2 procent.

Brij
Verhalen over groei hebben de neiging uit te lopen in 
een brij van cijfers. Los van de cijfers zijn er echter ook 
onderliggende interessante zaken te vertellen over deze 
lijst van snelgroeiers. Kijken wij naar de top-3, dan zijn 
het alle drie private-labelaars in de breedste zin van het 
woord: Plukon en Van Loon leveren vers vlees, Merba 
is een private-labelkoekproducent, meer in het bijzon-
der droog banket, lees koekjes. Merba groeit overigens 
ook succesvol door de productie van candybars. Kijken 
we een laagje dieper dan is het opvallend dat met name 
Plukon groeit door overnames. Het bedrijf slokte onder 
meer Verbinnen Poultry Group, InterChicken  en de 
Stolle groep op. Over Van Loon Vlees schreven we al 
eerder. Het bedrijf van Erik van Loon is onder andere 

een hoofdleverancier van Lidl Nederland en groeit dus 
heel hard met de harddiscounter mee. Van Loon is ook 
actief in de out-of-homemarkt en dat zou ook een deel 
van het succes zijn. Merba is een bijzondere. In de ban-
ketwereld is overcapaciteit en het lijkt erop dat het 
bedrijf in relatieve stilte een aantal kleinere spelers heeft 
opgeslokt.  Merba wil overigens desgevraagd geen 
enkel commentaar geven: ‘Wij treden als bedrijf nooit 
naar buiten via de pers’, aldus een woordvoerder. 

Bij alle drie en zelfs nummer 4 – DOC Kaas – is het 
niet altijd uit luxe dat de bedrijven snel groeien. Deze 
bedrijven zijn ‘overlevers’ in een markt waar supermark-
ten de inkoopprijzen domineren en leveranciers onder 
druk zetten. Het enige antwoord is dan schaalvergro-
ting en dat is precies wat de top-4 van de lijst weerspie-
gelt door in omzet te groeien. Dat gold jarenlang ook 
voor een groeier als Refresco – van plaats 10 vorig jaar 
naar 36 nu – dat overnames en fusies gebruikte als 
springplank naar een beursnotering om daarmee weer 
de Noord-Amerikaanse markt aan te kunnen vallen: lees 
door te groeien. Die broodnodige schaalvergroting 
speelt in een aantal extra sectoren die deze snelle groei-
ers voortbrengen. Clerx en Jonkman noemen de vlees-

Nederlandse supermarkten. In de buiten-
landen groeit Plukon autonoom in met 
name in Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk. In Duitsland groeit Plukon auto-
noom maar ook de overname van het Duit-
se familie bedrijf Stolle.’
Plukon stelt verder dat het bedrijf door zijn 
internationale vestigingen een prima bor-
ging heeft van (actie)volumes: ‘Die we op 
de verschillende vestigingen kunnen pro-
duceren. Ook bij calamiteiten, zoals bijvoor-
beeld vogelgriep, helpt het om � exibel te 
kunnen schakelen tussen de verschillende 
landen. Een bijkomend voordeel is dat we 
van de landen ook veel leren als het gaat 
om innovaties. Nieuwe productconcepten, 
maar ook bijvoorbeeld op het gebied van 
duurzaamheid. Hiermee kunnen we onze 
Nederlandse retailklanten dan ook weer 
mee inspireren.’ 

Plukon is met een gemiddelde groei van 
bijna 28 procent net als vorig jaar de snelst-
groeiende foodonderneming in Nederland. 
In een reactie zegt het bedrijf de ambitie te 
hebben om te groeien in Noordwest Euro-
pa. ‘Dit enerzijds door overnames maar ook 
door autonome groei. In de verdeling is het 
ongeveer 50/50.‘
Plukon: ‘Voor Plukon is autonome groei 
heel belangrijk, immers de helft van onze 
groei komt hiervandaan. Hiervoor is het 
belangrijk dat we intensief samenwerken 
met onze klanten. In Nederland doen we 
dit met de verdere opschaling en verduur-
zaming van onze eigen kip conceptketens, 
zoals scharrelkip, biologische kip en andere 
langzaamgroeiende kipketens. Hiermee 
heeft Plukon inmiddels een marktaandeel 
van zo’n 75 procent van alle verkopen van 
deze zogenaamde Sterrenkippen in de 
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verwerkende industrie, de zuivel en de koek- en ban-
ketsector waar een groot deel van de bedrijven op de 
lijst actief in is.

Soms is groei ook een pennestreek. Commercieel 
manager Ulric Holwerda van Euro Patisserie werkt bij 
de nummer 5 en de hoogste nieuwkomer in de lijst: ‘Ben 
ik een groeier? Ja, we hebben Tanis Banket overgeno-
men, maar de grootste groei is boekhoudkundig: we 
hebben onze dochter Van Doorn Bakkerijen geconsoli-
deerd in onze cijfers. Dat verklaart alles. Geloof me, in 
deze branche is 16 procent groei niet mogelijk.’ Is hij 
dan meegegroeid met een retailer, zoals Van Loon met 
Lidl? ‘Ik wou dat ik in zo’n geval niet alleen met volu-
me, maar ook met marge kon meegroeien. Zo simpel is 
het vak echter niet. Je moet niet stilzitten en overne-
men, anders ben je weg. Dit bedrijf heeft in de 8 jaar dat 
ik hier zit al een overname of acht achter de rug.’ 

Mocht er onduidelijkheid zijn of discussie bestaan over op-
name in de lijst of heeft u suggesties ter verbetering of an-
derszins, dan kunt u contact opnemen met Stephanie 
Clerx van Capitalmind. Zij is bereikbaar via e-mailadres 
stephanie.clerx@capitalmind.com of tel. (073) 623 87 74. 

meerderheid van de aandelen 
moet in handen zijn van Neder-
landse aandeelhouders dan wel 
buitenlandse private-equity-
partijen. Voor de informatie is 
onder meer gebruikgemaakt 
van gegevens van de Kamer 
van Koophandel, bedrijfsinfor-
matie, openbare informatie van 
websites en interviews. Als 
maatstaf voor de groei is het 
groeipercentage van de omzet 
over de jaren 2010, 2011 en 
2012 gekozen, de zogenaamde 
CAGR-methode (Compound 
Annual Growth Rate).

De bedrijven die in de Fabulous 
40 zijn opgenomen – zie tabel 
vorige pagina – voldoen aan 
vijf vooraf gestelde selectiecri-
teria. De bedrijven dienen 
actief te zijn in de produceren-
de voedings- en drankensector, 
met de hoofdvestiging in 
Nederland. De omzet dient mi-
nimaal €5 miljoen te bedragen 
in één van de gemeten jaren. 
Jaarrekeningen moeten uiterlijk 
op 31 maart 2015 zijn gedepo-
neerd bij de Kamer van Koop-
handel. Bedrijven dienen niet 
beursgenoteerd te zijn en de 

Onderzoek is thermometer van groei in food
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