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LOTUS BAKERIES WIL € 18 MILJOEN INVESTEREN IN 
ONTBIJTKOEKPRODUCTIE VAN KONINKLIJKE PEIJNENBURG  

 
Koninklijke Peijnenburg, onderdeel van Lotus Bakeries, wil haar ontbijtkoekbakkerijen in 
Geldrop en Sintjohannesga verder optimaliseren met het oog op de toekomst. 
  
De directie wil medio 2013 een verouderde bakkerij in Geldrop sluiten en de productie 
verplaatsen naar de tweede bakkerij in Geldrop en de bakkerij in Sintjohannesga in Friesland. 
Koninklijke Peijnenburg zal hiervoor substantieel investeren in beide bakkerijen om nog beter 
en flexibeler in te kunnen spelen op de toenemende en veranderende vraag naar 
ontbijtkoek. De directie heeft dit voorgenomen besluit vandaag bekendgemaakt aan het 
personeel en een advies- en instemmingsaanvraag bij de Ondernemingsraad van Koninklijke 
Peijnenburg ingediend.  
 
Als gevolg van dit voorgenomen besluit zullen medio 2013 per saldo 8 arbeidsplaatsen 
verloren gaan. In Geldrop zullen 25 arbeidsplaatsen verdwijnen, terwijl er in Sintjohannesga 
17 arbeidsplaatsen bij komen. Gedwongen ontslagen in Geldrop worden daarbij niet 
uitgesloten. Koninklijke Peijnenburg zal met de Ondernemingsraad en de vakbonden het 
sociaal plan bespreken.  

 
Koninklijke Peijnenburg zal circa € 18 miljoen investeren in Geldrop en Sintjohannesga om de 
lekkerste ontbijtkoek te blijven maken in de modernste ontbijtkoekbakkerijen. De eenmalige 
kosten die gepaard gaan met deze productieoptimalisaties bedragen circa € 1,7 miljoen en 
zullen reeds in kosten worden opgenomen in 2011. 
 
De bakkerij in Geldrop zal zich verder specialiseren in de grote bekende ontbijtkoek van 
Peijnenburg. De bakkerij in het Friese Sintjohannesga zal zich vooral richten op de luxe 
ontbijtkoeken, per stuk verpakte ontbijtkoekrepen voor onderweg, waaronder Snelle Jelle,  
en de Ware Wieger kruidkoeken. Door de specialisatie van de beide bakkerijen verwacht 
Koninklijke Peijnenburg beter en flexibeler in te kunnen spelen op de toenemende en 
veranderende vraag naar ontbijtkoek. 
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Over Koninklijke Peijnenburg B.V. 
Koninklijke Peijnenburg B.V. produceert sinds 1883 ontbijtkoek, een traditioneel Nederlands 
product dat van nature vetarm en een bron van vezels is en geen kleurstoffen bevat. Sinds 1 juli 
2006 maakt Koninklijke Peijnenburg onderdeel uit van Lotus Bakeries. Voor meer informatie: 
www.peijnenburg.nl 

 
Lotus Bakeries in een notendop 

 Lotus Bakeries focust op authentieke specialiteiten uit de koekjes- en gebakwereld zoals speculoos, 
peperkoek/ontbijtkoek, gebakspecialiteiten, wafels en pepparkakor koekjes. Lotus Bakeries, met 
hoofdzetel in België, is een dynamische en internationaal georiënteerde onderneming met 
productievestigingen in België, Nederland, Frankrijk en Zweden, eigen verkooporganisaties in een 9-
tal Europese landen en in de Verenigde Staten/Canada en een exportafdeling voor de overige 
landen. Met ongeveer 1200  medewerkers produceert en verkoopt Lotus Bakeries onder de merken 
Lotus, Peijnenburg en Anna’s kwaliteitsvolle en lekkere producten. Door een gezond evenwicht te 
bewaren tussen traditie en innovatie verwent Lotus Bakeries de consument met een uniek 
productengamma. In 2010 realiseerde Lotus Bakeries een omzet van 264,8 miljoen euro. De 
aandelen van Lotus Bakeries zijn genoteerd op Euronext Brussels. 

 

Jan  Boone, CEO    Rene Groen, Algemeen Directeur 

Lotus Bakeries    Koninklijke Peijnenburg  

  

 
 
 Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met: 
 

  Filip Standaert       

   tel.  +32 9 376 26 01      

filip.standaert@lotusbakeries.com    

         

 
Meer informatie over Lotus Bakeries is terug te vinden op www.lotusbakeries.com. 

http://www.peijnenburg.nl/
http://www.lotusbakeries.com/

