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Strategische samenwerking ForFarmers Nederland en Baks  
 
Met ingang van 1 februari 2018 starten ForFarmers Nederland en Baks een strategische 

samenwerking. Hiertoe hebben beide partijen een overeenkomst getekend. Deze 

samenwerking betekent dat ForFarmers Nederland de verkoopactiviteiten van 

vochtrijke voedermiddelen voor de varkenshouderij (met name wei-producten), en 

daarmee de betreffende klantenportefeuille, van Baks Agri Foods overneemt.  

Baks Logistiek neemt daarentegen de logistieke activiteiten (inclusief bijbehorend 

wagenpark en de chauffeurs) voor deze productstroom over van FF Logistics, 

dochteronderneming van ForFarmers Nederland.  

 

Voor zowel ForFarmers als Baks past de samenwerking in hun beider strategische visie om de 

keten continu efficiënter te maken. Door strategisch samen te werken kunnen beide bedrijven 

zich nóg meer richten op hun eigen kernactiviteit. Voor ForFarmers is dat groeien in de Total 

Feed-business en voor Baks is dat groeien in de logistiek van vloeibare voedingsmiddelen voor 

mens en dier.  

Jan Potijk, Directeur ForFarmers Nederland: “Dit is een mooi voorbeeld van hoe partijen de 

waardeketen voor zowel klant als voor beide betrokken partijen kunnen versterken. Deze 

samenwerking past helemaal in onze strategie Horizon 2020 waarin wij nadrukkelijk zoeken naar 

strategische samenwerkingen om win-win situaties te creëren.”  

 

Het doel van deze samenwerking is de verkoop én de logistiek van deze productstroom 

efficiënter te organiseren, waardoor het serviceniveau voor zowel leveranciers als afnemers van 

vochtrijke voedermiddelen (met name wei-producten) ook naar de toekomst toe beter 

gewaarborgd is. Beide partijen gaan deze strategische samenwerking in eerste instantie aan voor een 

periode van 3 jaar, met de intentie om dit voor onbepaalde tijd te verlengen. 

 

Concreet betekent het dat vanaf 1 februari 2018 ca. 160.000 ton vochtrijke voedermiddelen voor 

de varkenshouderij (met name wei-producten) van Baks Agri Foods via de verkooporganisatie 

van ForFarmers Nederland gaat lopen. De verkoop van Vitagos, een exclusief product van Baks 

Agri Foods en andere vochtrijke voedermiddelen die niet bestemd zijn voor de varkenshouderij, 

blijven buiten de strategische samenwerking. 

Baks Logistiek neemt de logistieke activiteiten voor deze productstroom over van FF Logistics, 

dochteronderneming van ForFarmers Nederland. Dit betekent dat de chauffeurs van FF Logistics 

die op dit moment de stroom vloeibare voeders vervoeren, vanaf bovengenoemde datum in 

dienst komen van Baks Logistiek. Baks Logistiek neemt ook de zes tankopleggers en trucks van 

FF Logistics over. Betrokken medewerkers van FF Logistics zijn hierover inmiddels geïnformeerd.  
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Noot voor de redactie: 
 
Voor meer informatie:   
Caroline Vogelzang, Directeur Investor Relations and Communications, T: 0031 573 288 194,  
M: 0031 6 10 94 91 61, E: caroline.vogelzang@forfarmers.eu 
 
Tonny Winkelhorst, Directeur Baks Groep, T: 0031 6 53849042, E: T.Winkelhorst@baks.nl 
 
 
Bedrijfsprofiel ForFarmers Nederland B.V. 
ForFarmers Nederland B.V. is onderdeel van ForFarmers N.V. (‘ForFarmers’, Lochem, Nederland), een internationaal opererende 
voeronderneming die complete voeroplossingen biedt voor de (biologische) veehouderij. ForFarmers zet zich in “For the Future of 
Farming”: voor de continuïteit van het boerenbedrijf en voor een financieel gezonde sector die nog vele generaties een duurzame 
rol zal spelen in de maatschappij. Door intensief met klanten samen te werken biedt ForFarmers hen concreet resultaat: een 
beter rendement, een gezondere veestapel en een hogere efficiëntie. Dit wordt gerealiseerd met een aanbod van maatwerk en 
Total Feed-oplossingen en met een gerichte aanpak ondersteund door gespecialiseerde en deskundige professionals.  
 
Met een afzet van circa 9,3 miljoen ton diervoeders op jaarbasis is ForFarmers marktleider in Europa. ForFarmers heeft 2.273 
medewerkers en productievestigingen in Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De omzet in 2016 bedroeg ruim 
€2,1 miljard.  
 
ForFarmers Nederland B.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00, F: +31 (0)573 28 88 99,  
info@forfarmers.eu, www.forfarmers.nl 
 
Bedrijfsprofiel Baks: 
Baks Agri Foods B.V., onderdeel van de Baks Groep, is een onafhankelijke handelsonderneming en positioneert zich tussen de 
industriële producenten van vochtrijke voedermiddelen en de afnemers van deze producten. Dit zijn onder andere de 
mengvoederindustrie, kalverhouderij, varkenshouderij en bio-energie. Vanaf 2008 heeft Baks een constante groei doorgemaakt 
en is een van de leidende bedrijven op het gebied van handel in vloeibare zuivelproducten voor de diervoeding. 
Baks beschikt over eigen opslagfaciliteiten, waarmee ze de schommelingen tussen vraag en aanbod kunnen opvangen.  
 
Voor het transport van haar producten maken zij gebruik van de vakkundige logistiek van het zusterbedrijf Baks Logistiek B.V. 
Baks Logistiek is gespecialiseerd in het vervoer van vloeibare voerdermiddelen voor mens en dier door geheel Europa. Bij Baks 
Logistiek werken ca. 100 medewerkers. 

 
 
 
 
Baks Groep, Postbus 55, 7270 AB Borculo   
T: +31 (0)545 252252, Fax +31 (0)545 252253, www.baks.nl  

 

mailto:caroline.vogelzang@forfarmers.eu
mailto:T.Winkelhorst@baks.nl
http://www.forfarmers.nl/
http://www.baks.nl/

