
Management

Met de overname van Koninklijke Peijnenburg BV slaat het beursgenoteerde concern Lotus Bake-

ries NV een dubbele slag. De Belgische koekjesspecialist haalt niet alleen een sterk merk en nieu-

we productconcepten in huis voor verdere expansie, maar versterkt ook haar positie op de Neder-

landse markt.

Voorafgaand aan het interview neemt
Karel Boone de tijd voor een rondleiding
langs het productieproces van meergra-
nen- en klassieke speculoos of frangipa-

ne. Deze fabriek van Lotus Bakeries staat
naast het hoofdkantoor in Lembeke. Het
bedrijf is opgericht in 1932 door zijn va-
der en zijn twee ooms. Toen hij begon
was er nog maar één productiebedrijf.

Speculoos is vergelijkbaar met speculaas,
maar er worden nauwelijks kruiden ge-
bruikt. De smaak ontstaat door karameli-
sering van suiker in de oven. 

Koninklijke Peijnenburg
“Peijnenburg is een strategische overna-
me”, zegt Karel Boone. “Lotus Bakeries is
gespecialiseerd in ontwikkeling en ver-
markting van in oorsprong regionale pro-
ducten. We proberen eerst marktleider te
zijn in de markt van oorsprong, waarna
een internationalisering volgt.”

Een goed voorbeeld is speculoos, een van
oorsprong Vlaams product. “We zijn
daarmee gestart in Vlaanderen, vervol-
gens uitgebreid naar heel België en van-
daag wordt tweederde buiten België ver-
kocht.”
De Nederlandse ontbijtkoek past in deze
ontwikkeling. Peijnenburg is volgens
Boone een prachtig voorbeeld van een
traditioneel product dat gemoderniseerd
is, zonder het traditionele te laten vallen.
Met de ontwikkeling van nieuwe produc-
ten en concepten zijn de marketeers en

Peijnenburg de grens 

De merknaam Peijnenburg blijft
exclusief voor Nederland

Met een marktaandeel
van 60%, goed voor ¤ 40
miljoen omzet is Peij-
nenburg, en nu dus
Lotus Bakeries, markt-
leider in Nederland. 
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productontwikkelaars van Peijnenburg er
in geslaagd het ontbijtkoekgebeuren op
de thuismarkt een echte ‘boost’ te geven,
meent Boone. Hij verwijst naar de gezon-
de tussendoortjes als Happers en, speci-
aal voor kinderen, Kapitein Koek.
Met een marktaandeel van 60%, goed
voor ¤ 40 miljoen omzet is Peijnenburg,
en nu dus Lotus Bakeries, marktleider in
Nederland. Er wordt er in totaal 30 mil-
joen kg ontbijtkoek per jaar gegeten ter-
wijl België, dat volgens Boone net als Ne-
derland een rijke ontbijtkoektraditie
heeft, slechts goed is voor 5 miljoen kg.
“Alle lof dus voor de marketeers. Zij heb-
ben gezien dat er minder en minder ont-
beten wordt en hebben de ontbijtkoek
als een product voor de hele dag geposi-
tioneerd. Het wordt nu bijvoorbeeld ook
veel door sporters gegeten. Ontbijtkoek
is gezond. Het bevat veel snelle suikers,
is vetarm en cholesterolvrij. Kortom,
mogelijkheden voor groei.” 

Internationalisering
Binnen een jaar zullen producten van
Peijnenburg op de Belgische markt wor-
den geïntroduceerd, onder de merknaam
Lotus. De merknaam Peijnenburg blijft
exclusief voor Nederland. Na België vol-
gen Frankrijk en Duitsland, waar Lotus
ook een belangrijk merk is. Lotus Bake-
ries kiest weloverwogen voor onderschei-

dende producten en niet voor ‘me-too’.
“Dat zou in België niet verstandig zijn
gezien de positie van twee andere produ-
centen van ontbijtkoek, Meli uit Veurne
en Vondelmolen uit Lebbeke.”
In plaats van elkaar te beconcurreren op
prijs ziet Boone liever een dynamische
groei van de ontbijtkoekmarkt. “Wij gaan
de producten die onbekend zijn in be-
paalde landen als een specialiteit op de
markt brengen. Daar zijn we steeds goed
in geslaagd.”

Versterking Nederland
Een tweede strategische overweging bij
de overname was versterking van de
positie van Lotus Bakeries in Nederland.
Terwijl het Belgische bedrijf op haar ex-
portmarkt met het merk Lotus een sterke
groei realiseerde, daalde de omzet in
Nederland in 2005 met 7,6%. Om het tij
te keren, is meteen actie ondernomen en
zijn de verkooporganisatie van Lotus Ba-
keries in Nederland en die van Peijnen-
burg samengevoegd tot één slagvaardige
organisatie. Boone: “Het feit dat we er
een sterk merk en een markleider bij
hebben zal de toegang van ons bedrijf als
geheel in de Nederlandse distributie ver-
beteren. Peijnenburg is en blijft het kern-
product in Nederland.”
De verzwakte positie van zijn onderne-
ming in Nederland wijdt hij aan twee

zaken. “Ten eerste het feit dat er nogal
wat private label-producten werden ge-
maakt in de bedrijven die we overgeno-
men hebben en wij nu niet als doelstel-
ling hebben om de goedkoopste private
label-fabrikant te zijn. Daardoor hebben
we een deel van de productie verloren.
Ten tweede hadden we ook niet de goede
verkooporganisatie om een echte, door-
slaggevende merkpolitiek te kunnen voe-
ren.”
De bestuursvoorzitter is ervan overtuigd
dat dit gaat veranderen. “Peijnenburg
heeft bewezen goed een merkpolitiek te
voeren en nieuwe concepten op de markt
te kunnen brengen.”

Gezond koeksegment
Door de bundeling van de krachten van
marketeers en productontwikkelaars van
beide ondernemingen voorspelt Karel

Boone groei in het segment van gezonde
koekjes, bijvoorbeeld voor koekjes met
extra vezels of vitaminen en mineralen.
Winst is ook te boeken in andere vetsa-
menstelling of andere (natuurlijke) bron-
nen van suikers, zoals vruchten. Dit seg-
ment beslaat nu nog 8 tot 9% van de

over

Lotus Bakeries kiest voor
gespecialiseerde productiebedrijven
omdat ze beter beheersbaar zijn

“Ik heb telkens geprobeerd om één stap vooruit te geraken
in de realisatie van onze strategie zonder te zeggen waar ik
over twintig jaar wil zijn”, zegt Karel Boone over het succes
en de groei van Lotus Bakeries. De aandelenkoers is de afge-
lopen vijf jaar tijd verdrievoudigd en de omzet verdubbelde
na zes jaar tot ¤ 153 miljoen. Zijn verdere carrière was niet
gepland. “Toen mijn vader me vroeg hem op te volgen, werd
dat mijn plan. Ik vond mijn vader een fantastisch knap man
en ik wilde het even goed doen als hij.”
Over de toekomst: “Waar ik ook zeer tevreden over ben, is
de manier waarop we de opvolging gemanaged hebben. Dat
is zeer belangrijk, want als je je hele leven aan het bedrijf
hebt toegewijd dan kun je zo maar niet stoppen. Je wilt dat
het in goede handen terecht komt. We hebben in 1995 vast-
gelegd dat we de voorkeur geven aan een directie met min-
stens twee familieleden op voorwaarde van bewezen be-
kwaamheid. Dat is goed voor het behoud van de bedrijfscul-
tuur, het vertrouwen van het management in de toekomst

van het bedrijf en de betrokkenheid van de leiding om lange-
termijnresultaten te bereiken.” 
Hij verwacht dat de komende 40 jaar moeilijker zal zijn dan
de afgelopen 40 jaar. “Daar ben ik van overtuigd.” Hoogte-
punt is het slagen van de merkpolitiek omdat we daar heel
ons leven hard aan gewerkt hebben. We hadden tot 1963
geen merkpolitiek. 
Volgens Boone dankt hij ook veel aan zijn actieve rol in de
Belgische ondernemingswereld, bijvoorbeeld als voorzitter
van brancheorganisatie Choprabisco, maar ook binnen de
werkgeversorganisatie Verbond van Belgische Ondernemin-
gen (VBO). “Het is ook belangrijk tijd en aandacht te beste-
den aan wat er buiten het bedrijf gebeurt”, benadrukt Boo-
ne. “Dat heeft mij de mogelijkheid gegeven om de ontwikke-
lingen van bedrijven aan den lijve te ondervinden en daar van
te leren. Er is niets gevaarlijker dan iemand die totaal be-
drijfsblind geworden is. De wereld is dan zijn bedrijf en zijn
bedrijf is de wereld.”

Karel Boone
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totale koekjesmarkt, maar de groei be-
draagt 7 tot 8% volgens Boone. De markt
voor klassieke koekjes groeit licht, circa
1%. Verschuivingen zijn er vooral tussen
soorten en smaken.
Ook ziet Lotus Bakeries nog mogelijkhe-
den op markten als Duitsland en Zwitser-
land waar koekjes veel meer een luxe
product is dan in Nederland en Groot-
Brittannië. Daar zijn koekjes inmiddels
een dagelijks voedingsmiddel. België en
Frankrijk zitten daar een beetje tussenin.

“Een internationaal bekend product is
onze speculoos individueel verpakt. We
positioneren het koekje niet alleen als
product bij de koffie, maar ook als snack.
We brengen steeds meer variaties op de
markt: speculoos met chocolade, Winnie
The Pooh-speculoos voor kinderen, zes-
granenspeculoos, enzovoort.’’

Mogelijkheden expansie 
De mogelijkheden van Lotus Bakeries
voor internationale groei waren de be-
langrijkste reden van de eigenaren van
Peijnenburg om het bedrijf te verkopen.
“De directie besefte dat de markt zich
beperkte tot de thuismarkt. Natuurlijk
had de directie van Peijnenburg het suc-
ces kunnen doortrekken naar het buiten-
land, maar daar is toch een hele organi-
satie en infrastructuur voor nodig.”
Boone verwacht dat op termijn de vesti-
gingen van Peijnenburg in Geldrop en

Sint Johannesga een verdere stijging in
de productie zullen kennen. “We gaan
niet buiten Nederland ontbijtkoek produ-
ceren.”
Lotus Bakeries kiest voor gespecialiseer-
de productiebedrijven omdat deze beter
beheersbaar zijn.

Nederlandse concurrentie 
Concurrentie van grote spelers op de
Nederlandse markt als LU (Danone), Uni-
ted Biscuits (Delacre en Verkade) ervaart
Boone als een kans, niet als een bedrei-
ging. “Het is evident dat we allemaal met
verschillende concepten dingen naar de
keuze van de consument. We moeten
samen de dynamiek van de koekjesmarkt
dragen en met verschillende concepten
ook de plaats van een sterk merk in die
markt naar voren brengen. Om te overle-
ven moeten middelgrote bedrijven als
het onze zeer gefocust te werk gaan. Wij
zijn specialisten die marktleider zijn in
specifieke producten. Wat we wel doen,
is het aanbod verruimen.’’
“Wij beschouwen onszelf als een echte
merkfabrikant. Wij hopen dat de consu-
ment door onze kwaliteit en door de
manier waarop we hem en haar benade-
ren, met aangepaste verpakkingen en
nieuwe concepten, merkvoorkeur zal
hebben ten opzichte van de hard dis-
counter en private labels”, aldus de
scheidend directievoorzitter. 

Yves De Groote
Ir. Y. De Groote is freelance journalist.

Om te overleven moeten middelgrote
bedrijven als het onze zeer gefocust

te werk gaan

In 1969 nam Lotus Bakeries het eerste
bedrijf over waarna er nog 13 in Bel-
gië, Frankrijk en Nederland volgden.
In 1974 fuseerde Lotus Bakeries met
de Belgische cakefabrikant Corona. In
Nederland werd in 1988 De Bruin’s
Banketfabriek (bekend van de glacé-
’s) overgenomen en tien jaar later Bis-
cuitfabriek Vicomte (bekend van de
jodenkoeken en mergpijpjes). Naast
de producten van deze bedrijven
maakt Lotus Bakeries wafels en ande-
re zacht gebak, Bretonse boterspecia-
liteiten, galetten en carré confiture. 
Het bedrijf is beursgenoteerd in Brus-
sel. Van de aandelen is 70%  in handen
van de families Boone en Stevens,
waarmee Lotus Bakeries een familie-

bedrijf is (en blijft), aldus de huidige
bestuursvoorzitter Karel Boone. 

Kerncijfers
– Aantal medewerkers: 960
– Aantal productievestigingen en

verkooporganisaties: 7
– Landen: België, Frankrijk en

Nederland (productie) en Duits-
land, Oostenrijk, Groot-Brittannië,
Zwitserland, Tsjechië, VS en Singa-
pore (verkooporganisaties)

– Omzet 2005: ¤ 152 miljoen, waar-
van ¤ 18 miljoen in Nederland

– Merkpolitiek: Lotus is goed voor
75% van de omzet. Verkoop onder
Lotus-merk stijgt. Verkoop onder
private label kent sterke daling

Lotus Bakeries 

Karel Boone van Lotus Bakeries: “Ontbijtkoek is gezond. Het bevat veel snelle suikers, is vet-
arm en cholesterolvrij.”


