
1

PERSBERICHT
Koninklijke De Heus wint Familiebedrijven Award 2015

Familiebedrijven Award onderstreept belang van familiebedrijven voor Nederlandse economie

Den Haag, 24 juni 2015 - Familiebedrijf Koninklijke De Heus uit Ede is verkozen tot ‘Familiebedrijf van het Jaar 
2015’. De jury prijst de leverancier van nutritionele producten voor dieren om zijn duurzaam geproduceerde 
voedingsproducten, efficiëntie en technologische vooruitstrevendheid in productinnovatie. De broers Co en 
Koen de Heus namen de prijs in ontvangst tijdens de uitreiking van de Familiebedrijven Award 2015 in De 
Nieuwe Kerk te Den Haag. Jaarlijks wordt deze prijs uitgeloofd door de Stichting Familie Onderneming om 
het Nederlandse familiebedrijf onder de aandacht te brengen.

In aanwezigheid van Hare Majesteit Koningin Máxima en ruim 350 ondernemers/genodigden, kregen de broers 
Co en Koen de Heus de Familiebedrijven Award uitgereikt door John Fentener van Vlissingen, oprichter van de 
stichting Familie Onderneming. De jury looft De Heus om de unieke samenwerkingsvorm van de familie binnen 
het bedrijf. De familiewaarden zijn gericht op continuïteit en consensus met de aandachtsgebieden: overdracht 
naar de volgende generatie en coöptatie. De onderneming heeft een indrukwekkende groei en ontwikkeling 
doorgemaakt op basis van eigen vermogen en blijft nieuwe initiatieven ontwikkelen. De Heus is een interna-
tionaal, innovatief familiebedrijf met een gezonde handelsgeest die het langetermijndenken op het gebied van 
medewerkers, klanten en investeringen hoog in het vaandel heeft staan.

De Heus en vier andere genomineerde bedrijven zijn geselecteerd uit een groep van ruim 500 Nederlandse 
familiebedrijven. De andere finalisten waren dit jaar voor Walraven uit Mijdrecht, Enza Zaden uit Enkhuizen, 
Nolet Distellery uit Schiedam en Barenbrug Groep uit Nijmegen. Flexibiliteit op het gebied van innovatie en het 
betreden van nieuwe markten, gecombineerd met een sterke maatschappelijke betrokkenheid, is wat deze vijf 
financieel solide familiebedrijven  met elkaar gemeen hebben. In 2013 ontving Gassan Diamonds de eerste editie 
van deze jaarlijkse award en in 2014 werd Westland Kaas verkozen tot ‘Familiebedrijf van het Jaar 2014’.

Einde persbericht
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Over Koninklijke De Heus
Koninklijke De Heus, opgericht in 1911, is een internationaal opererende familie onderneming met als kernacti-
viteit de productie en vercommercialisering van hoogwaardige diervoeders. Door de sterke internationale groei 
van de afgelopen jaren behoort De Heus tot de top 20 van diervoederleveranciers in de wereld.

Buiten Nederland heeft De Heus activiteiten in meer dan 50 landen, waaronder werkmaatschappijen in Vietnam, 
Polen, Rusland, Tsjechië, Egypte, Ethiopië, Zuid-Afrika en Brazilië. Tevens is De Heus actief op de Chinese markt, 
daar heeft De Heus een strategische alliantie met Wellhope Agri-Tech Co Ltd. Daarnaast is De Heus middels de 
export van concentraten en premixen actief op vele buitenlandse markten, de belangrijkste daarvan zijn gelegen 
in Oost-Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Wereldwijd heeft de onderneming meer dan 3.000 medewerkers, 
waaronder 650 in Nederland. Het hoofdkantoor is gevestigd in Ede-Wageningen. Voor uitgebreide informatie 
over De Heus wordt verwezen naar www.deheus.com.

Over Stichting Familie Onderneming    
Familiebedrijven vormen de ruggengraat van de Nederlandse economie. Stichting Familie Onderneming werd  
opgericht in 2012 door ondernemer John Fentener van Vlissingen en heeft als doel om het Nederlandse  
familiebedrijf meer onder de aandacht te brengen. De Stichting reikt jaarlijks de Familiebedrijven Award uit.  
Meer informatie: www.familiebedrijvenaward.nl    
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JURYVERSLAG

Meer aandacht voor het Nederlandse familiebedrijf, ook bij de overheid, dat was de achterliggende gedachte 
toen wij in 2012 de stichting Familie Onderneming oprichtten. Jaarlijks loven wij daartoe de Familiebedrijven 
Award uit.

Vandaag maken wij voor de derde keer bekend wie dit jaar benoemd wordt tot het ‘beste’ familiebedrijf van 
Nederland. Wederom een onmogelijke keuze als je kijkt naar de vijf finalisten. Stuk voor stuk staan zij symbool 
voor Nederlands ondernemerschap en opgeteld dragen zij al bijna 700 jaar bij aan het Bruto Nationaal Product 
en de werkgelegenheid. Wij blijven het herhalen: familiebedrijven vormen de ruggengraat van de Nederlandse 
economie.

Als jury willen wij alle genomineerde familiebedrijven bedanken voor de gastvrijheid en openheid in de aanloop 
naar deze uitreiking. Iedere finalist heeft ons vol enthousiasme ontvangen en rondgeleid. Wij stellen dit enorm 
op prijs.

Alle vijf finalisten zijn financieel solide familiebedrijven met een sterke maatschappelijke betrokkenheid en een 
focus op innovatie en het betreden van nieuwe en/of internationale markten. Elk van de bedrijven is toonaan-
gevend en vooruitstrevend in het eigen segment.

Dit jaar was het noodzakelijk om een extra vergadering in te lassen om uiteindelijk tot een beslissing te komen. 
De gemoederen liepen soms hoog op: hoe konden wij nu slechts één winnaar kiezen?

Na veelvuldig overleg en zorgvuldige afweging van alle cijfers, criteria en argumenten is de jury toch tot een 
besluit gekomen.

De unieke samenwerkingsvorm van de familie binnen het bedrijf van onze winnaar waarborgt de continuïteit. De 
onderneming heeft een indrukwekkende groei en ontwikkeling doorgemaakt op basis van eigen vermogen en 
blijft nieuwe initiatieven ontwikkelen.

Samengevat: onze winnaar is een internationaal, innovatief familiebedrijf met een gezonde handelsgeest die het 
langetermijndenken op het gebied van medewerkers, klanten en investeringen hoog in het vaandel heeft staan.

DE WINNAAR VAN DE FAMILIEBEDRIJVEN AWARD 2015 IS: KONINKLIJKE DE HEUS
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BARENBRUG HOLDING BV - NIJMEGEN
www.barenbrug.nl
Familie Barenbrug
 
De Koninklijke Barenbrug Groep is een familiebedrijf, opgericht in 1904. Met een jaaromzet van € 210 miljoen en 
28 vestigingen in 18 landen op 6 continenten is Barenbrug mondiaal een van de grootste bedrijven op het gebied 
van recreatiegrassen, voedergrassen en andere vlinderbloemige voedergewassen. Het bedrijf is gespecialiseerd 
in plantenveredeling, graszaadproductie en de internationale marketing en verkoop van innovatieve rassen. De 
passie voor gras die de opeenvolgende generaties van de familie Barenbrug tot op de dag van vandaag uitdragen 
kenmerkt het bedrijf. In 2004 ontving Barenbrug Holding BV - ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum - het 
predikaat Koninklijk. De Raad van Bestuur van Koninklijke Barenbrug Groep bestaat uit 5 personen waaronder 
de 2 grootaandeelhouders Bastiaan J. Barenbrug  (43, voorzitter RvB) en Frank H. Barenbrug (41, lid RvB).   

BARENBRUG HOLLAND B.V., 
Stationsstraat 40, 6515 AB NIJMEGEN
024 34 88 100
info@barenbrug.com
www.barenbrug.nl
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ENZA ZADEN BEHEER B.V. - ENKHUIZEN
www.enzazaden.nl
Familie Mazereeuw
 
In 1938 richtte Jacob Mazereeuw De Enkhuizer Zaadwinkel op. Zoon Piet startte in 1959 met groenteveredeling 
om de producten meer af te stemmen op de wensen uit de markt. Kleinzoon en algemeen directeur Jaap Mazer-
eeuw is de 3e generatie die nu aan het roer staat. Vandaag de dag is groenteveredelingsbedrijf Enza Zaden een 
internationaal opererend familiebedrijf dat hoogwaardige groenterassen en -zaden voor de professionele markt 
ontwikkelt, produceert en verkoopt. Het bedrijf investeert jaarlijks 30% van de omzet in innovatie. Wereldwijd 
heeft Enza Zaden ruim 1.500 medewerkers en 43 vestigingen. Het hoofdkantoor bevindt zich in Enkhuizen. In 
deze tijd van overnames en schaalvergroting is Enza Zaden nog een van de laatste onafhankelijke groenteveredel-
ingsbedrijven en de aandeelhouders willen het bedrijf ook als een onafhankelijk familiebedijf blijven voortzetten. 

ENZA ZADEN BEHEER B.V.
Haling 1E, 1602 DB ENKHUIZEN
0228 350 100
info@enzazaden.com
www.enzazaden.com
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KONINKLIJKE DE HEUS B.V. - EDE
www.de-heus.nl
Familie De Heus

Hendrik Antonie de Heus richt in 1911 zijn bedrijf Graan- en Meelhandel H.A. de Heus op. De eenmanszaak 
wordt in 1938 omgezet in de V.O.F. H.A. de Heus met als vennoten: Hendrik de Heus en zijn zonen Jacobus 
en Aart. Dochter Marrigje wordt procuratiehouder. Vandaag de dag is De Heus met ruim 3000 medewerkers 
actief in meer dan 50 landen en behoort het tot de top 20 van diervoederbedrijven in de wereld. Nederland 
blijft een belangrijke markt, maar in het buitenland liggen de grote groeikansen. De wereldwijde spreiding van De 
Heus zorgt voor een continue uitwisseling van kennis en ervaring tussen de Nederlandse en de buitenlandse 
vestigingen. Vanaf 2007 zijn de broers Co en Koen de Heus, achterkleinkinderen van de oprichter, als CEO eind-
verantwoordelijk voor De Heus Animal Nutrition. In 2011 mag het familiebedrijf, met zijn 100-jarig bestaan, het 
predicaat Koninklijk gaan voeren. De Heus heeft als missie: “de continuïteit als familiebedrijf te waarborgen en 
wereldwijde groei te realiseren in de diervoederindustrie en de ontwikkeling van de landbouw te stimuleren in 
alle markten waar we actief zijn.”

KONINKLIJKE DE HEUS B.V.
Rubensstraat 175, 6717 VE EDE
0318 - 675 500
info@de-heus.nl
www.de-heus.nl
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NOLET HOLDING B.V. - SCHIEDAM
www.noletdistillery.com
Familie Nolet
 
Joannes Nolet (1638-1702) richt in 1691 in Schiedam Jeneverstokerij Nolet op. Zijn dagboek met bevindingen 
over experimenten met kruiden en specerijen vertrouwt hij toe aan zijn zoon Jacobus. Nu, 3 eeuwen later, wordt 
KETEL 1 jenever nog steeds op dezelfde ambachtelijke wijze gestookt. Modern ondernemerschap en respect 
voor traditie gaan hand in hand bij Nolet. Het is een van de oudste familiebedrijven van Nederland, met inmiddels 
de 10e en 11e generatie Nolet aan het roer. Het bedrijf heeft door de eeuwen heen veel uitdagingen het hoofd 
moeten bieden, van de Franse Revolutie tot de Drooglegging in de VS. Van de 40 Nederlandse distilleerderijen 
die de Tweede Wereldoorlog overleven, blijven er uiteindelijk 4 over: Jeneverstokerij Nolet is er één van. Carel 
Nolet sr. (10e generatie) neemt het roer over in 1979. Hij breidt Nolet Distillery uit tot de moderne distilleerderij 
die het vandaag de dag is. Door een tunnel is de distilleerderij aan de Schiedamse Buitenhaven verbonden met 
de ambachtelijke stokerij aan de historische Hoofdstraat. In navolging op KETEL 1 jenever introduceert Carel 
Nolet in 1983 Ketel One Vodka in de VS, inmiddels een van de grootste wodkamerken aldaar. In 2010 volgt de 
introductie van Nolet’s Silver en Reserve gin. Zonen Carel jr. en Bob zijn ook werkzaam in het bedrijf. In 2013 
telde Nolet Distillery, in Nederland en in de VS samen, 107 FTE.

NOLET DISTILLERY B.V. 
Hoofdstraat 14, 3114 GG SCHIEDAM
010 246 29 29
info@nolet.nl
www.ketel1.nl
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J. VAN WALRAVEN HOLDING B.V. (WALRAVEN GROUP) - MIJDRECHT
www.walraven.com
Familie Van Walraven
 
Walraven-producten worden gebruikt door duizenden installatiebedrijven in Europa, Noord-Amerika, het Mid-
den-Oosten, Azië en Australië.  Het begon allemaal met de Metaalwarenfabriek J. van Walraven B.V., een famili-
ebedrijf dat in 1942 in Mijdrecht (NL) werd opgericht. Jan van Walraven, de oprichter en overgrootvader van de 
huidige algemeen directeur, was van huis uit loodgieter. Door een gebrek aan bouwmaterialen in de jaren na de 
2e Wereldoorlog, zag hij zich gedwongen om zelf zijn pijpbeugels te gaan maken. Het kleinschalige familiebedrijf 
is gegroeid tot een internationale onderneming met eigen productie- en verkoopvestigingen in diverse landen. In 
de Walraven Groep zijn ruim 850 medewerkers actief met de ontwikkeling, fabricage en verkoop van innovatieve 
bevestigingssystemen, brandwerende systemen en sanitairsystemen.
 

WALRAVEN BV
Industrieweg 5, 3641 RK MIJDRECHT
0297 233 000
www.walraven.nl
info@walraven.com


