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Monaghan Mushrooms en Gimv kopen Walkro International, een 
toonaangevende producent van champignoncompost 

 
Monaghan Mushrooms (“Monaghan”), Gimv en management kondigen de overname aan van 
Walkro International (“Walkro”). 
 
Walkro (www.walkro.eu ) is opgericht in 1991 in België en is een producent van 
champignoncompost. Vandaag de dag heeft het bedrijf productiefaciliteiten in Nederland, België 
en Duitsland waar compost wordt gemaakt voor champignontelers in Europa en Azië. Met een 
omzet van ongeveer 65 miljoen euro en circa 230 werknemers is Walkro de grootste producent 
van champignoncompost in Europa. 
 
Het Ierse Monaghan Mushrooms (www.monaghan-mushrooms.com ) is opgericht in 1981 en is 
vervolgens uitgegroeid tot één van de toonaangevende champignonproducenten in de wereld. 
Het bedrijf levert een volledig assortiment van verse champignons aan nationale en 
internationale detailhandelsorganisaties in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Canada en de 
Verenigde Staten. Monaghan heeft een omzet van ongeveer 265 miljoen euro, telt circa 2.750 
werknemers en is actief in de productie van champignoncompost en in de productie en 
verpakking van verse champignons. 
 
Walkro zal onafhankelijk blijven opereren binnen de Monaghan groep. Het management zal, 
samen met de nieuwe aandeelhouders, zijn succesvolle strategie verderzetten om zo haar 
leidende positie als producent van champignoncompost in Europa nog te versterken. 
 
De transactie is onderworpen aan goedkeuring van de mededingingsautoriteiten en zal naar 
verwachting worden afgerond tegen het einde van het jaar. Alle betrokken partijen hebben 
besloten om geen nadere financiële details openbaar te maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.walkro.eu/
http://www.monaghan-mushrooms.com/


 

 
 

 
 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Mr Eric Houben – CEO Walkro International 

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

Mr Stephen Allen – Group Marketing Manager Monaghan Mushrooms 

T +353 47 38200 – s.allen@monaghan-mushrooms.com 

Mr Frank De Leenheer – Investor Relations & Corporate Communications Manager Gimv 

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

Mr Peter Kloeck – Investment Director Gimv 

T +32 3 290 21 16 – peter.kloeck@gimv.com 

Voor meer informatie zie:  

www.walkro.eu 

www.monaghan-mushrooms.com 

www.gimv.com  
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