
 

 

Persbericht 

Lochem, 8 augustus 2019  

Uitbreiding strategische samenwerking ForFarmers Nederland 

en Baks Logistiek  

ForFarmers Nederland en Baks Logistiek breiden hun strategische samenwerking per 

1 september 2019 verder uit met de activiteiten van Weihandel en Transport 

J. Daalhuizen. ForFarmers Nederland zal de verkoopactiviteiten van vochtrijke 

voedermiddelen voor de varkenshouderij (zuivel(bij)producten) gaan verzorgen en 

Baks Logistiek zal de logistieke activiteiten van Daalhuizen voortzetten.  

 

In 2017 startte de strategische samenwerking van ForFarmers Nederland en Baks Logistiek. 

ForFarmers richt zich primair op het aanbieden van Total Feed-oplossingen en Baks Logistiek op 

de logistiek van vloeibare voedingsmiddelen voor mens en dier. Het serviceniveau voor klanten 

- afnemers van vloeibare zuivel(bij)producten - en leveranciers kan met deze uitbreiding naar 

de toekomst toe beter gewaarborgd worden. ForFarmers Nederland versterkt met deze 

uitbreiding haar reeds sterke positie in de markt voor vochtrijke en vloeibare voedermiddelen 

(DML). 

 

Pieter Wolleswinkel, Directeur ForFarmers Nederland: “De strategische samenwerking met Baks 

Logistiek bevalt zeer goed en betekent voor alle betrokken partijen een win -win situatie; van de 

leveranciers van zuivel(bij)producten tot de boeren die de voeders geleverd krijgen. De 

samenwerking biedt de mogelijkheid om efficiënt te werken, ieder in z’n eigen specialisme. Dat 

we dit nu verder kunnen uitbreiden, is een mooie stap.” 

 

Jos Daalhuizen, directeur van Weihandel en Transport J. Daalhuizen: “Enige tijd geleden besloot 

ik dat het tijd was voor me om te stoppen. In de beslissing onze activiteiten over te dragen aan 

andere partijen vond ik de zorg voor onze klanten, leveranciers en medewerke rs van groot 

belang. We zijn ervan overtuigd dat Baks Logistiek en ForFarmers het klantbelang net zo hoog 

in het vaandel hebben staan.”  

 

Noot voor de redactie: 

 

Voor meer informatie:   

Caroline Vogelzang, Directeur Investor Relations en Corporate Communicatie: 

T: +31 573 288 194, M: 0031 6 10 94 91 61, E: caroline.vogelzang@forfarmers.eu  

Tonny Winkelhorst, Directeur Baks Groep:  

T: +31 6 53849042, E: T.Winkelhorst@baks.nl 

 

ForFarmers Nederland 

ForFarmers Nederland biedt complete en innovatieve voeroplossingen voor de conventionele en biologische 
veehouderij. Met haar missie ‘For the Future of Farming’ zet ForFarmers zich in voor de continuïteit van het 
boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de agrarische sector. Daartoe werken de gespecialiseerde 
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adviseurs van ForFarmers intensief samen met de klant aan een concreet resultaat: een beter rendement, een 
gezondere veestapel en een hogere efficiëntie.  

 

ForFarmers Nederland is een dochteronderneming van ForFarmers N.V. dat met een afzet van circa 10 miljoen 

ton diervoeders op jaarbasis marktleider is in Europa. ForFarmers N.V. is actief in Nederland, Duitsland, België, 

Polen en het Verenigd Koninkrijk. De onderneming heeft circa 2.700 medewerkers. De omzet bedroeg in 2018 

ruim € 2,4 miljard.  

ForFarmers N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam. 

 

ForFarmers 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  

 

Kijk voor beeldmateriaal op www.forfarmersgroup.eu/media/beeldmateriaal.aspx 

  

 
Bedrijfsprofiel Baks: 
Baks Groep bestaat uit 6 bedrijven die zich richten op productie, verkoop en transport van voedingsmiddelen voor 

mens en dier. Baks heeft een toonaangevende positie in de agro- en foodsector en biedt werkgelegenheid aan 

ruim 200 medewerkers. 

Baks Logistiek B.V. (één van de zes bedrijven) is gespecialiseerd in het ontwikkelen en implementeren van 

logistieke totaalconcepten voor het transport van vloeibare voedermiddelen voor mens en dier in geheel Europa. 

Als ketenregisseur vormt Baks Logistiek een belangrijks schakel in de supply chain van haar klanten. Naast een 

eigen tankpark voor tussentijdse opslag, beschikt Baks Logistiek over een eigen wagenpark, bestaande uit ca. 85 

trucks en 100 tankopleggers. Door haar constante groei en ontwikkeling heeft de onderneming een leidende rol 

op het gebied van vloeibare diervoeding. 

 

 

Baks Groep, Postbus 55, 7270 AB Borculo   

T: +31 (0)545 252252, Fax +31 (0)545 252253, www.baks.nl   
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