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Bakkerijbevoorrader Ranson neemt
sectorgenoot Droessaert over
27/12/2019 om 16:28 door Jan Auman

WIJNEGEM / HARELBEKE - Droessaert, de bekende leverancier van bakkerijgrondstoffen in
Wijnegem, is overgenomen door sectorgenoot en nationaal marktleider Ranson uit
Harelbeke. Alle medewerkers blijven op post.
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Het waren de broers Marcel en Albert Droessaert die in 1949 begonnen met de verdeling van gist en al gauw
ook alle andere basisproducten bij de bakkers in Antwerpen. Een jaar eerder was Lucien Ranson in
Harelbeke gestart met de verkoop van margarine aan bakkers. Ranson groeide uit tot marktleider voor
bakkerijgrondstoffen in ons land. Droessaert bleef altijd de populairste leverancier van de Antwerpse en ook
heel wat Oost-Vlaamse bakkers.

Huidig CEO Kristof Droessaert heeft er vrede mee dat zijn familiebedrijf uitgerekend in een jubileumjaar –
Droessaert vierde in 2019 haar zeventigjarig bestaan – haar zelfstandigheid verliest. “De gesprekken
verliepen erg vlot en de overname was snel beklonken. We bundelen 141 jaar familietraditie en gaan samen
sterker de toekomst tegemoet”, aldus Dreoessaert. Die geeft mee dat het dalend aantal warme bakkers in
ons land mee aan de basis ligt van deze beslissing tot fuseren.

Ranson nv heeft haar hoofdzetel in Harelbeke en filialen in Brussel, Hoeselt en Herentals, maar ook in
Groot-Brittannië, Frankrijk en Polen. Door de overname wordt Droessaert in Wijnegem een volwaardige
vestiging binnen de Ranson Group. Alle zeventien medewerkers van Droessaert stappen mee over. CEO
Kristof Droessaert, die ook gemeenteraadslid is voor Open Vld in zijn woonplaats Schilde, treedt toe tot het
managementteam van Ranson als aankoopdirecteur merkproducten en categoriemanagement. Ook zijn
vader en pionier Albert Droessaert blijft de verkoop mee ondersteunen.

“Ik wil van de gelegenheid gebruikmaken om mijn ouders uitdrukkelijk te danken voor alle kansen die ze mij
hebben gegeven en hun inzet de voorbije 43 jaar. Deze overname zorgt voor een combinatie van het beste
van twee werelden, waarbij één plus één veel meer gaat zijn dan twee”, aldus Kristof Droessaert.

Bij Ranson zijn ze al even gelukkig met de fusie van deze twee grote spelers in de sector. “Met deze
organisatorische en logistieke integratie geven we een antwoord op de steeds complexer wordende
mobiliteit met alle huidige files en nog veel meer geplande wegwerkzaamheden”, klinkt het in een
mededeling.

De toenemende files op de Antwerpse Ring en de werken voor de Oosterweelverbinding bemoeilijkten voor
beide bedrijven de toegankelijkheid vanuit hun vestigingen. Samen hebben beide bedrijven nu het grootste,
breedste en diepste assortiment in ons land met 35.000 referenties.


