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WERELDSPELER ROXELL IS KLAAR
VOOR DE VOLGENDE 50 JAAR
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In een halve eeuw ontwikkelde Roxell, fabrikant van automatische voer-, drink- en verwarmingssystemen voor pluimvee en varkens uit Maldegem, zich tot een toonaangevende
wereldspeler. Hoe kijkt deze producent naar de toekomst en welke vooruitzichten zien ze
voor onze veehouders? We spraken met Gino Van Landuyt, managing director van
Roxell. – Jan Van Bavel
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1990

Elite
verandert
haar
naam in
Roxell

Regionale spreiding

Gemeente: Maldegem
Specialisatie: automatische voer-,
drink- en verwarmingssystemen voor
pluimvee en varkens
Personeel: 200
Website: www.roxell.com

Begin jaren 90 heroriënteerde Roxell zich
strategisch. “Tot dan boden we een vrij
breed pakket aan, waaronder ook kooien
voor leghennen. In 1993 beslisten we ons
te concentreren op voer- en drinksystemen, en daarin een leidende positie te
verwerven. Veel van onze systemen
waren trendsetters of werden de norm op
de markt. Denk maar aan de Flex-Auger
(spiraal voor het voertransport naar
stallen) of de MiniMax (Roxells meest
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verkochte voerpan voor vleeskuikens, zie
foto p. 36). We waren ook het eerste
bedrijf dat een voerpannensysteem voor
ouderdieren op de markt bracht. We
positioneren ons bewust als een nichespeler. Voor een pluimveestal kunnen we
50 à 75% van de investeringswaarde van
het materiaal leveren; bij een varkensstal
is dat slechts 10 à 15%. Een varkenshouder zal in eerste instantie kijken naar zijn
inrichting (boxen, scheidingswanden,
ventilatie …) en pas daarna zijn voer- en
drinksysteem kiezen. En toch zien we wel
opportuniteiten in de markt. Voor varkenshouders willen we een aantal kwalitatief hoogstaande producten voor de
meerwaardezoeker aanbieden. Door de
crisis in de varkenssector maken
varkensproducten momenteel slechts
10% uit van de globale omzet. Strategisch
gezien zou een verhouding 80% pluimvee
en 20% varkens beter zijn; daar streven
we naar. Er zijn nog veel onontgonnen
markten voor varkens; denk maar aan
Azië en Zuid-Amerika.”

ig

10% van de omzet

yr
op

VLAAMS-BRABANT

er

Marktleider

Blu’Hox (voerpan

C

LIMBURG

OOST-VLAANDEREN

en

dankzij onze local worldwide-benadering
wereldwijd aanwezig in alle belangrijke
markten, dus in alle landen waar er een
redelijk uitgebouwde pluimvee-industrie
is. Europa, Noord-Amerika en Azië zijn
voor ons even belangrijk. Latijns-Amerika
is in opkomst; zo hebben landen als
Mexico en Brazilië een grote populatie en
kennen ze een hoog vleesverbruik. Bovendien manifesteert Brazilië zich steeds
meer als de grote uitvoerder van kippenen varkensvlees.”

Omzet:
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Roxell telt 200 personeelsleden in Maldegem, een zestigtal medewerkers in de VS
en 15 in Maleisië. “Sinds tien jaar zijn
onze verkoops- en servicemedewerkers

ROXELL
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In 1967 vestigden de oprichters van de
Amerikaanse toeleveringsfabrikant
Chore-Time een dochteronderneming in
het West-Vlaamse Sijsele. Ze waren
ervan overtuigd dat ook de Europese
veehouderij baat zou hebben bij hun
uitvindingen: een voerpan voor vleeskuikens en de asloze spiraal. Twee jaar later
verhuisde de firma naar Maldegem en
bracht ze een stroom van nieuwe
productintroducties voor pluimvee en
varkens op de markt. In 1990 veranderde
de onderneming van naam en werd ze
wereldberoemd als Roxell. “Roxell is een
samentrekking van de woorden rock
(rots), wat voor stevigheid staat, en
excellence (uitmuntendheid), waardoor
het kwaliteitsdenken voor een stuk naar
voren kwam”, verklaart Gino Van Landuyt
de keuze voor de naam. Een jaar later
richtte Roxell een dochteronderneming
op in de VS en breidde het zijn activiteiten
uit in heel de wereld. In 1999 werd Roxell
een dochteronderneming van CTB Inc.,
een onderneming van de Berkshire
Hathaway-holding van de Amerikaanse
zakenman Warren Buffet. “In 2013 kreeg
CTB zijn huidige structuur met zes grote
business units – waarvan Roxell er één
is – die actief zijn in het graansegment of
de veehouderij, als leverancier van
investeringsgoederen: staluitrustingen,
slachtinstallaties …”, aldus Van Landuyt.
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Ontwikkeling nieuwe producten

bedrijf introduceert weldra ook een ‘natvoerenconcept’ voor leghennen, waarbij
het gootsysteem aanpaste zodat de natte
en droge component geleidelijk gemengd
wordt in de roestvrij stalen voergoot.
Voorlopige resultaten zijn lagere voerkosten en een hoger legpercentage.

Lokale aanwezigheid
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bij ook met partners en netwerken, zodat
we externe expertise binnenhalen.”

Vooroplopen

Bo

Naast het volgen van wat de overheid
oplegt, wil Roxell ook een stuk vooroplopen. Zo ontwikkelde het bedrijf het Natural Beak Smoothing-concept, dat de
snavelgroei bij ouderdieren van vleeskuikens onder controle houdt terwijl ze eten.
Deze oplossing, die dit najaar wordt
gecommercialiseerd en al veel goede
reacties van pluimveehouders kreeg,
garandeert de prestaties van de dieren,
bespaart voer en voldoet aan de verwachte
nieuwe reglementeringen inzake dierenwelzijn. Roxell werkt hiervoor intensief
samen met enkele geneticabedrijven. Het
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Roxell wil de komende jaren zijn positie op
de groeimarkten verder consolideren
door de ingebruikname van een grotere
fabriek voor Roxell Maleisië en een uitbreiding van de infrastructuur van
Roxell USA. Na deze expansies zal Roxell
over een totale fabrieksoppervlakte van
39.000 m² beschikken, waarvan 21.000 m²
in België. “Zo houdt de operationele
voetafdruk van Roxell gelijke tred met de
groei op de wereldmarkten en kunnen we
al onze klanten dezelfde ondersteuning
bieden, ongeacht hun locatie. We streven
ook naar een lokale aanwezigheid in
China en Brazilië. België (en West-Europa
bij uitbreiding) blijft een stabiele markt. In
het pluimveesegment halen we de grootste omzet uit onze producten voor vleeskippen (40%), gevolgd door de ouderdieren (30%) en leghennen (10 à 15%).”
Roxell is helemaal klaar om zijn klanten
te helpen aan de stijgende vraag naar
dierlijke eiwitten tegemoet te komen.
Innovatieve producten van superieure
kwaliteit en functionaliteit blijven het
kenmerk van het bedrijf. “Onze toegewijde werknemers en verdelersnetwerk
staan garant voor een sterke klantenservice en support. Roxell is klaar voor de
toekomst”, besluit Gino Van Landuyt. n
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“We willen kwaliteitsvolle en duurzame
oplossingen leveren die beantwoorden aan
nieuwe markttrends en veranderende reglementeringen”, aldus Gino Van Landuyt,
managing director van Roxell.
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Grosso modo duurt het 1,5 à 2 jaar om
een nieuw product te ontwikkelen, van
het marketingplan tot de vrijgave voor de
markt. “We testen een product zowel in
ons innovatiecentrum als op een vijftiental referentiebedrijven in de VS, België,
Nederland, Frankrijk en Duitsland. Zo
betrekken we onze klanten en verdelers
in een vroeg stadium, waardoor we snel
feedback over het functioneren van het
product verzamelen. Verder leveren ook
geneticabedrijven input. We trachten zo
goed mogelijk de klantvraag te vertalen
in een product en steeds marktgericht
producten te ontwikkelen, omdat ze op
wereldschaal verkocht moeten worden.
Onze installaties worden gekenmerkt
door het efficiënt beheren van voer en de
lange levensduur. Verder zijn ze eenvoudig en grondig te reinigen en zetten we in
op dierenwelzijn, zoals met ons pannenvoersysteem na het instellen van het
kooiverbod voor leghennen en de grotere
pan voor hanen.”
Roxell werkt met focusprojecten om te
vermijden dat er te veel hooi op de vork
wordt genomen. Om de vier maanden
komen medewerkers van de afdelingen
verkoop, marketing en productontwikkeling samen om de stand van zaken van de
ontwikkeling te bespreken en te bekijken
wat de volgende projecten zullen zijn. “We
streven voortdurend naar productinnovatie en kwaliteit. Roxell blijft het voortouw
nemen door kwaliteitsvolle en duurzame
oplossingen te leveren die beantwoorden
aan nieuwe markttrends en veranderende
reglementeringen. We omringen ons hier-
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The world’s most innovative
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swine genetics company.
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