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PERSBERICHT 

 
Tyholland (IE) / Venlo (NL) / Antwerpen (BE), 10 december 2018 – 7h30 CET 

 
Monaghan Mushrooms wordt volledig eigenaar van Walkro, een van 
de voornaamste producenten van substraat voor de champignonteelt 

 
Het Ierse bedrijf Monaghan Mushrooms heeft alle aandelen verworven van Walkro die in bezit waren van 

Gimv en het Walkro-management, en wordt zo de enige aandeelhouder. 

 

Walkro (www.walkro.eu) werd in 1991 opgericht in België en heeft zich ontwikkeld tot een van de grootste 

producenten van substraat als voedingsbodem voor de champignonteelt. Walkro produceert 8.500 ton 

substraat per week op productlocaties in Maasmechelen (België), Blitterswijck (Nederland) en Wallhausen 

(Duitsland). Met circa 235 medewerkers verzamelt Walkro de grondstoffen en produceert kwalitatief 

hoogstaand substraat voor champignonkwekers over de hele wereld. 

 

Eind 2011 werd Walkro overgenomen door Monaghan Mushrooms samen met de 

investeringsmaatschappij Gimv en het Walkro-management. Sindsdien is Walkro’s omzet gestegen naar 

75 miljoen euro (2017) waardoor Walkro een van de grootste producenten ter wereld van 

champignonsubstraat is. Nu wordt Monaghan de enige aandeelhouder van Walkro door het uitkopen van 

zowel Gimv als het management. 

 

In de nieuwe structuur zal Walkro gefocust blijven op het produceren van hoogwaardige substraat voor 

onafhankelijke champignonkwekers over de gehele wereld. Het Walkro management onderstreept haar 

vertrouwen in de nieuwe structuur door aandelen te verwerven van Monaghan. De huidige directie van 

Walkro, bestaande uit Eric Houben (CEO) en Peter Fijneman (CFO), wordt verantwoordelijk voor alle 

Europese substraatactiviteiten van Monaghan, met een omvang van 15.000 ton champignonsubstraat per 

week. Eric Houben zal tevens zitting nemen in de raad van bestuur van Monaghan Mushrooms. 

 

Monaghan Mushrooms (www.monaghan-mushrooms.com) is een van de grootste en meest 

vooruitstrevende champignonbedrijven ter wereld. Monaghan produceert de volledige range van verse 

champignons en vermarkt die rechtstreeks aan de belangrijkste internationale retailers. De familie Wilson 

uit Ierland is eigenaar van het bedrijf. Monaghan Mushrooms heeft ruim 3.500 medewerkers en heeft haar 

hoofdvestiging in het graafschap Monaghan in Ierland. De groep heeft verder productielocaties in Canada, 

Verenigd Koninkrijk, België, Nederland en Duitsland. 

 

Over de hele periode leverde de investering in Walkro een rendement op dat het langetermijnrendement 

van Gimv overtreft. Over de transactie zelf worden evenwel geen verdere financiële details verstrekt. 

http://www.monaghan-mushrooms.com/index.php
http://www.walkro.eu/
http://www.monaghan-mushrooms.com/
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OVER GIMV 
 
Gimv is een Europese investeringsmaatschappij met meer dan drie decennia ervaring in private equity. Het bedrijf is 

genoteerd op Euronext Brussels en beheert momenteel circa 1,6 miljard euro aan investeringen in ongeveer 50 

portefeuillebedrijven. Gezamenlijk realiseren die een omzet van 2,5 miljard euro met meer dan 14.000 werknemers in 

dienst. 

 

Als een erkende marktleider in geselecteerde investeringsplatformen, richt Gimv zich op ondernemende en innovatieve 

bedrijven met een sterk groeipotentieel. Gimv identificeert en steunt hen in hun omvorming tot de marktleiders. Gimv 

kent vier investeringsplatforms: verbonden consument, gezondheid & Care, Smart Industries en duurzame steden. Elk 

van deze platforms werkt met een ervaren en toegewijd team binnen Gimv’s thuismarkten Benelux, Frankrijk en 

Duitsland en kunnen rekenen op een uitgebreid internationaal netwerk van deskundigen.     

 

Meer informatie over Gimv vindt u op www.gimv.com. 

 

 
 
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met: 
 
 
Paul Wilson, Vice-Chairman Monaghan Mushrooms 

T +353 87 659 2459 – p.wilson@monaghan-mushrooms.com 

 

Eric Houben, CEO Walkro 

T +31 6 53 21 12 07 – eric.houben@walkro.eu 

 

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager Gimv 

T +32 3 290 22 18 – frank.deleenheer@gimv.com 

http://www.monaghan-mushrooms.com/index.php
http://www.gimv.com/
mailto:p.wilson@monaghan-mushrooms.com
mailto:eric.houben@walkro.eu
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