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Aantrekkelijke oude d
Marketing

[Jef Verhaeren]

De nummer één van de diervoedermarkt in België, Aveve
Veevoeding, kent een lange geschiedenis. Een van de meest
recente gebeurtenissen is de overname van de Groep Dumoulin,
dat een belangrijke zet is geweest.

Overname
Voor Aveve is de overname van de Groep
Dumoulin de belangrijkste overname ooit.
Dominiek Dumoulin behoudt een substantiële minderheidsparticipatie in het
bedrijf. Hij blijft het bedrijf ook leiden.
Aveve was al nummer één op de diervoedermarkt in België en goed voor een productie van bijna 900.000 ton. Dumoulin is
de nummer vier en goed voor 430.000
ton. De Groep Veevoeding van Aveve
realiseert een omzet van 282 miljoen
euro, waarvan 196 miljoen door Aveve
Veevoeding, 55 miljoen door de Groep
Spoormans, 19 miljoen door het NoordFranse diervoederbedrijf Sabé, 6 miljoen
door Voeders Lannoo-Martens, gespecialiseerd in paardenvoeder en 7 miljoen uit
een participatie van 50 procent in
Compofert/Op de Beeck, de mestverwerkingseenheid via tunnelcompostering in
Kallo. De Groep Dumoulin is goed voor
een omzet van 90 miljoen euro. Met
onder meer Interagri en Carnipor is
Dumoulin overigens marktleider in
Wallonië. Aveve versterkte dus aanzienlijk
zijn marktleiderschap met deze overname.

gens in haar strategie zich meer te concentreren op haar core business, de
belangrijkste toeleveraar van de
Belgische landbouw zijn. Consolidatie in
de Belgische mengvoedersector achten
zowel Aveve als Dumoulin noodzakelijk
om efficiënt en professioneel te werken.
Dat ziet men ook in Nederland en
Frankrijk gebeuren, zo luidt het.
Gedelegeerd bestuurder Etienne Cosyns
van de Groep Aveve bevestigt dit: ,,Wij
sluiten niet uit dat in dat licht nog meer
Belgische mengvoederbedrijven worden
overgenomen. Consolidatie is vaak een
voorwaarde en een garantie voor duurzaam ondernemen en om de landbouwsector doeltreffend te ondersteunen.”
Dumoulin en Aveve hebben elk hun specialiteiten en vullen elkaar goed aan.
Belangrijk is ook het innovatieve karakter van beide bedrijven. Het jaarlijks
budget voor innovaties bedraagt 3 miljoen euro. Belangrijke onderzoeksdomeinen zijn vetzuren als groeibevorderaars in de veehouderij, ontwikkeling
van nieuwe graszaden en graanvariëteiten die beter geschikt zijn voor de bioethanolproductie, de valorisatie van
bepaalde graanfracties, ontwikkeling
van nieuwe plantenbeschermingsmiddelen en baanbrekende plantengroeistimulerende systemen. Dit sluit perfect
aan bij de doelstellingen van Dumoulin.
,,Samenwerking vergroot de mogelijkheden op het gebied van knowhow,
technologische kennis en onderzoek”,
aldus Dumoulin.

C o re b u s i n e s s
Omdat de Belgische diervoedermarkt
versnipperd is, blijft de groep ook nu
nog onder de 20 procent. Maar volgens
eigen zeggen sluit de oude dame nieuwe overnamen niet uit. Dit past overi-

Missie en strategie
Ontstaan en gegroeid op basis van boerensolidariteit (zie kader) heeft Aveve
haar duurzaamheid bewezen. De Groep
wil op een rendabele wijze de leidende
toeleveraar aan de land- en tuinbouw in

jonger dan De Molenaar. In zekere zin is
Aveve zelfs ouder want in 1897 werd in
het kader van de Boerenbond al een
aankoopcoöperatie opgericht, de voorloper van Aveve. Intussen is Aveve als
koningin van de Belgische mengvoedersector een aantrekkelijke oude dame
geworden die doorgaat met het adopteren van dochters.

Gedelegeerd
bestuurder Etienne
Cosyns van de
Groep Aveve sluit
niet uit dat Aveve
nog meer Belgische
mengvoederbedrijven zal overnemen.

De Groep Aan- en Verkoopvennootschap
(Aveve) ontstond in het kielzog van de
oprichting van de Belgische Boerenbond
in 1890, na het uitbreken van de grote
landbouwcrisis eind 19e eeuw. De roeping was de noodlijdende boeren coöperatief overeind te houden en de voedselvoorziening veilig te stellen. Nu een
eeuw later is het laatste wapenfeit van
Aveve de overname van de Groep
Dumoulin in december 2007. Aveve werd
zelf opgericht in 1901 en is dus twee jaar

De Molenaar 110 jaar
Ter gelegenheid van het 110-jarige bestaan van De
Molenaar blikken we deze jaargang een aantal keer
terug op de ontwikkelingen in de molenaarswereld.
Het tweede bedrijf dat in dit kader wordt belicht, is
Aveve Veevoeding. Dit bedrijf werd opgericht in 1901.
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e dame blijft adopteren
Aveve van dezelfde generatie als De Molenaar

Voorgeschiedenis
Aveve aan het Albertkanaal te Merksem

België blijven. Het beleid van afstoten
en overnemen van bedrijven moet in het
licht hiervan worden gezien. Voor Aveve
vereist een duurzame toekomst in een
krimpende agrarische markt dat de
groep focust op haar kernactiviteiten.
Daarom desinvesteert Aveve in alle activiteiten die geen toegevoegde waarde
betekenen voor de toelevering aan boeren en tuinders. Acquisities worden
alleen dan overwogen als die toegevoegde waarde evident is. Zo verwierf
de organisatie in 2005 Sanac, waardoor
het een grotere toegang kreeg tot de
markt van plantenbescherming in Oosten West-Vlaanderen. Met de overname
van Spoormans Vleeskippen werd Aveve
de belangrijkste toeleveraar in de braadkippenhouderij. Daarmee stapte Aveve
verplicht – in de braadkippensector is er

De grote landbouwcrisis in Europa in de tweede helft van de 19e eeuw, door de massale invoer van
goedkoop graan vooral uit Amerika, is een historisch keerpunt in de Europese landbouw- en voedingsgeschiedenis. De Duitser Wilhelm Raiffeisen lanceerde als antwoord zelfhulp op basis van
onderlinge solidariteit. Daardoor lieten de stichters van de Boerenbond, pastoor Mellaerts en Joris
Helleputte, zich inspireren en in 1880 richtten ze in Leuven de Boerenbond op. In 1897 volgde de
oprichting van de aankoopcoöperatie van de Boerenbond (om samen voordeliger meststoffen en
oliekoeken aan te kopen en daarbij de kwaliteit te verzekeren en fraude te voorkomen). Op 19 januari 1901 werd de Aan- en Verkoopvennootschap (Aveve) van de Belgische Boerenbond opgericht.
Mettertijd was de coöperatie zelf gaan produceren en de Aan- en Verkoopvennootschap nam ook
graan af van de boeren om hen een rechtvaardige prijs te garanderen. De zakenwereld was niet
gelukkig met die 'zakelijke' activiteiten van een sociale organisatie. Om conflicten te voorkomen,
besloot de Boerenbond die activiteiten onder te brengen in een naamloze vennootschap. Zo konden
de productie- en handelsactiviteiten verder worden uitgebouwd en de lokale aankoopafdelingen
van de gilden worden overkoepeld. Aveve was dus een kapitalistisch lichaam met een coöperatieve
ziel. Het systeem heeft gewerkt en doet dat nog steeds.
G ro e i
In 1922 begon Aveve aan de dokken, nog voor het Albertkanaal was gegraven (1939), met de bouw
van een olieslagerij, in feite de basis van de huidige diervoederfabriek. Het Albertkanaal werd een
belangrijke groeifactor voor Aveve Veevoeding. In 1969 werd een tweede fabriek gestart in Aalter,
aan het kanaal tussen Gent en Brugge. In de jaren ‘60, ‘70 en ’80 van de vorige eeuw groeide Aveve
verder en in 1990 werd de band met de Boerenbond formeel doorgeknipt. Via de coöperatieve holding MRBB, de moedermaatschappij van Aveve, blijft de Boerenbond echter aan boord.
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>> Aantrekkelijke oude dame blijft adopteren

Aveve (met
Dumoulin) is goed
voor 1,3 miljoen
ton mengvoeders
of 20% van de
Belgische markt.

Dominiek
Dumoulin blijft
Dumoulin leiden.

geen vrij diervoeder meer – in de integratie. Ze heeft echter geen looncontracten, ook niet in de varkenshouderij.
De deelname met 20 procent in Alco Bio
Fuel en in de bouw van een bio-ethanolfabriek in Gent passen volledig in de
strategie. Bedoeling is daardoor de prijs
van graan op te krikken en de verkoop
van zaaigranen te ondersteunen.
Diervoederactiviteiten
In totaal werken 1400 mensen voor
Aveve, waarvan 430 in de diervoederactiviteiten. Jaarlijks produceert en verkoopt Aveve Veevoeding ongeveer
900.000 ton veevoeders, waarvan ongeveer 5 procent enkelvoudige voeders
(bietenpulp en sojaschroot). Voor het
grootste deel produceert het mengvoeders, zowel voor rundvee (22 procent),
varkens (54 procent) en professioneel

pluimvee (17 procent) als voor hobbydieren, zoals hoenders, konijnen, schapen, paarden, enzovoort (7 procent).
In Merksem wordt geproduceerd in zakgoed en in bulk, in Aalter enkel in bulk.
In de productie-eenheid van Merksem
zijn vijf doseerlijnen: één voor graanmengelingen voor hoenders, één voor
rundvee-, schapen- en paardenmengelingen, één voor rundveevoeders in korrel en twee doseerlijnen voor varkensen pluimveevoeders in korrel en meel.
In de productie-eenheid van Aalter zijn
twee doseerlijnen voor de productie van
zowel rundvee-, varkens- en pluimveevoeders in korrel en meel.
G e p e r s o n a l i s e e rd
De productie van Dumoulin is gespreid
over zes locaties. In Kortrijk worden
vooral voeders voor rundvee en paarden

geproduceerd, bij Interagri in Andenne
vooral voor rundvee, in Nandrin worden
rundveemengelingen geproduceerd en
bij Carnipor in Hombourg ongeveer
evenveel rundvee- als varkensvoeder. In
Kerkhove produceert Dumoulin bulkvoeder voor varkens en pluimvee en in
Moorslede konijnenkorrels. Van de totale productie is 50 procent rundveevoeder en 30 procent varkensvoer. Paarden, konijnen- en pluimveevoeder zijn elk
goed voor 5 procent van de productie,
evenals het hobbyvoeder. Dumoulin
produceert naast verschillende meelsoorten voor pluimvee en varkens, klassieke korrels voor runderen en varkens,
vlokken (uitsluitend op basis van granen) voor kalveren en paarden en
geëxtrudeerde producten, uitsluitend
op basis van oliehoudende zaden,
hoofdzakelijk lijnzaad. Tenslotte is er de
mix. Het gaat om formules en doseringen ‘à la carte’, bijvoorbeeld als aanvulling op de ruwvoeders. Dumoulin ontwikkelt tot 700 gepersonaliseerde formules per jaar.
Mest
Zowel Aveve als Dumoulin zijn actief op
het vlak van de mestverwerking. Aveve
participeert zoals gezegd voor 50 procent in Compofert/Op de Beeck, de
mestverwerkingseenheid via tunnelcompostering in Kallo maar de laatste twee
jaar heeft Aveve Veevoeding ook zelf
geïnvesteerd in mestverwerking. In
Passendale is begin 2007 een eenheid
opgestart met het TREVI-systeem en dit
voorjaar wordt er één opgestart in
Poppel. Beide zijn elk goed voor 15.000
m3. Dumoulin heeft enkele jaren geleden ook een eigen mestverwerkingsysteem uitgewerkt voor de varkenskwekers. Het staat bekend onder de naam
‘Farmers Freedom’.

-

Geschiedenis Dumoulin
De groeigeschiedenis van de Groep Dumoulin begon in Moorslede in 1937.
Gaandeweg nam Dumoulin bedrijven in Oost- en West-Vlaanderen over. De meest
besproken uitbreiding gebeurde in 1993 door Georges Dumoulin, vader van Dominiek,
met de overname van het Waalse Interagri aan de Maas te Andenne. In 1999 werden
alle bedrijven in één synergie samengevoegd in de N.V. Dumoulin. In 2003 werd de
fabriek in Kortrijk volledig geautomatiseerd. Dat jaar nam Dumoulin ook het handelsfonds van Hanekop over. Van de groep Detry in het Waalse Hombourg werd in 2004
het bedrijf Carnipor overgenomen en het cliënteel van Ottevaere. In 2007 kwam daar
nog eens het cliënteel van Valora in Ingelmunster bij. In 2004 werd de fabriek in het
Gentse havengebied omgebouwd tot een petfoodfabriek, onder de naam United
Petfood. Deze activiteit blijft buiten de overname door Aveve.
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