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w  B E D R I J F S P O R T R E T

Van Hessche Beton is een familiebedrijf in Pittem, midden in het West-Vlaamse varkensgebied. 
De familie Van Hessche is reeds drie generaties met beton bezig maar was voordien een vlassers-
familie, die omschakelde tijdens de vlascrisis in de jaren zestig. 

Het bedrijf is gespecialiseerd in varkens- en rundveeroosters, met innova-
tieve producten in functie van dierenwelzijn en leefmilieu. Het produceert 
ook aardappelroosters en andere betonproducten voor land- en tuinbouw. 
Alle varkens- en rundveeroosters zijn vervaardigd met zuurbestendige 
HSR-cement (High Sulfate Resistant). 

Van vlassen naar betonneren
De broers Emiel, Germain en Georges Van Hessche probeerden de familie-
traditie als vlassers in Egem (vandaag een deelgemeente van Pittem) voort 
te zetten, maar wegens de aanhoudende crisissen in de sector in de eerste 
helft van de jaren zestig moesten zij de duimen leggen. “In die tijd had je 
nog niet veel middelen nodig om iets kleinschalig op te starten”, zegt één 
van de twee huidige zaakvoerders, Johan Van Hessche, zoon van Emiel. “Ik 
herinner me dat mijn vader reeds experimenteerde om met houten planken 
bekistingen te maken om betonpalen te gieten voor de afsluiting rond onze 
woning.” De broers Van Hessche besloten om in de vlasschuur van de familie 
in Egem ruimte vrij te maken om iets te doen met beton. Ze maakten beton-
tegels, betonstenen, betonpalen en betonplaten voor loodsen.

Blijkbaar hadden de broers een ideaal alternatief te pakken want er kwam 
een grote vraag naar betonroosters voor varkensstallen. In de jaren zeventig, 
tachtig en negentig groeide de varkenssector explosief en dus ook de 
stallen bouw en de vraag naar varkensroosters. De vraag was zelfs groter 
dan het aanbod en de broers Van Hessche moesten personeel aanwerven. 
“Eén van die eerste personeelsleden is vorig jaar, na 43 jaar dienst, met 
 pensioen gegaan”, zegt Johan. “Hoe meer je kon produceren, hoe meer 
je kon  verkopen in die tijd. De vlasschuur werd al snel te klein en er werd 
uitgekeken naar een andere locatie.”

In 1978 werd op het nieuwe industrieterrein van Egem-Pittem grond aan-
gekocht en in 1980 werden de nieuwe gebouwen in gebruik genomen. 
Intussen waren twee zonen van Emiel Van Hessche, Johan en Dirk, actief 

in het bedrijf. In 1992 werden ze de twee zaakvoerders. Van Hessche Beton 
bleef groeien en twee jaar geleden werd het nieuwe kantoorgebouw in 
gebruik genomen. De derde generatie – Annelies en Dries, dochter en zoon 
van Johan, en Wouter en Brecht, zonen van Dirk - is intussen ook actief in 
het bedrijf. Annelies is verantwoordelijk voor de boekhouding en de verkoop 
van sleufsilopanelen, Dries houdt zich bezig met de technische kant en opti-
malisatie van het beton, Wouter zorgt voor de productie van de bewapening 
en Brecht voor de levering en plaatsing van betonelementen op de werven.

“Sterk, competitief en betrouwbaar”
“Iedereen heeft zijn capaciteiten en samen kunnen we een heel sterk en 
competitief bedrijf op de sporen houden”, zegt Johan. Dat betekent niet dat 
hij zich niet ongerust maakt over de huidige crisissituatie, die blijft aanslepen 
en investeringen remt. Maar Van Hessche is blijkbaar wel gewapend als zijn 
beton.

Vandaag beslaat het bedrijf een oppervlakte van 4 ha en er werken 40 
mensen. Het bedrijf verwerkt 100 m3 beton per dag en realiseert een omzet 
van ongeveer 15 miljoen euro. De Belgische markt is goed voor 60 procent 
van de omzet, 40 procent wordt gerealiseerd met export naar Frankrijk, 
Nederland, Engeland, Duitsland, Zweden, Denemarken, Noorwegen en 
Spanje. Van Hessche Beton heeft een eigen afdeling voor het onderhoud 
en de aanmaak van gietmallen. Voor de productie van wapeningsnetten 
beschikt het bedrijf over 3 automatische lasmachines en er zijn 6 auto-
matische gietlijnen voor de productie van betonroosters en betonplaten. 
Daarnaast zorgen 2 ultramoderne automatische betoncentrales voor de 
aanmaak van beton.

Veel aandacht gaat volgens Johan Van Hessche naar milieu en recyclage. Van 
Hessche heeft een nullozerstatuut, wat betekent dat dagelijks restbeton en 
reinigingswater gerecupereerd wordt. Er is een strenge interne kwaliteits-
controle van de beton en dagelijks worden monsters genomen van het 
beton. Van Hessche beschikt voor de testen over een eigen labo. Uiteraard 
zijn ook alle producten traceerbaar. Het bedrijf beschikt over het BENOR- en 
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CE-keurmerk. Volgens Johan is Van Hessche Beton de enige fabrikant, die het 
hoogwaardig zuurbestendige HSR-cement (High Sulfate Resistant) gebruikt 
voor de aanmaak van al zijn betonroosters. “HSR-cement kost wel 25 euro 
per ton meer”, zegt Dirk Van Hessche, “maar cement is een belangrijke factor 
en bepaalt voor een groot deel de levensduur van de betonrooster. Verschil-
lende klanten van ons hebben nu roosters liggen die al 40 jaar meegaan.”

Van Hessche Beton richt zich vooral op de agrarische sector en werkt zowel 
met aannemers als met de landbouwondernemers die zelf hun bouw of 
inrichting in handen nemen. Het bedrijf heeft een uitgebreid aanbod aan 
betonroosters en toebehoren voor varkens- en rundveestallen. Daarnaast 
produceert het ook aardappelventilatieroosters en sleufsilopanelen voor de 
opslag van ruwvoeder. Voor de tuinbouwsector maakt Van Hessche Beton 
palen en platen. Via zijn zusterbedrijf JODIVA worden Deense IKADAN-
kunststofroosters en WOLFA-kunststoframen aangeboden.

Innovatieve producten
Zowel voor varkens als voor rundvee maakt Van Hessche Beton een breed 
gamma roosters in functie van diverse behoeften. Wat varkens betreft zijn 
er specifi eke roosters voor vleesvarkens, zeugen, kraamhokken en biggen. 
Voor vleesvarkens biedt Van Hessche Beton bijvoorbeeld roosters met 
afgeronde en uitgeslepen gleuven. Voor kraamhokken biedt Van Hessche 
Beton specifi eke Ultrafl ex-roosters van kunststof en gietijzer en bijhorende 
verwarmplaten. Voor biggen ten slotte biedt het bedrijf specifi eke Ultra-
fl ex kunststofroosters en gietijzeren roosters en kunststofprofi elen voor 
kunststofwanden.

Van Hessche Beton investeert ook in nieuwe technieken. Voor rundvee heeft 
het de OPTI-fl oor ontwikkeld. De reductie van ammoniakemissie wordt 
verkregen door de plaatsing van een membraan. Naast het ammoniak-
reducerend aspect, laat de OPTI-fl oor toe dat de klant zelf kan kiezen welke 
afwerking hij wil van het loopoppervlak, wat bijdraagt tot optimaal comfort 
voor het dier. In het spoor van het gebruik van zuurbestendige HSR-cement 
wordt gezocht naar een beton die nog beter bestand is tegen aantasting 
door voederzuren. 

Onrustwekkende malaise
Uiteraard maken Johan en Dirk Van Hessche zich, samen met hun familie 
en medewerkers, zorgen over de malaise in de varkenssector. “Al jarenlang 
genieten wij van een groot en tevreden klantenbestand. Met lede ogen zien 
we dat klantenbestand nu krimpen”, zegt Johan Van Hessche. “De aanhou-
dende malaise in de varkenssector schrikt de veehouders af nog te investeren. 
Investeringen worden uitgesteld en dat is niet erg vertrouwengevend voor de 
toekomst. Komt het nog wel goed? Ook in de rundveesector loopt het op dit 
ogenblik niet goed. Toch blijven we geloven dat onze performante intensieve 
veeteelt een toekomst heeft”, aldus nog Johan Van Hessche. <

Een Van Hessche-realisatie voor vleesvarkens.

Voor het innovatieve ammoniakemissiereducerende OPTI-fl oor zijn er 
verschillende afwerkingsmogelijkheden.

Twee jaar geleden werd het nieuwe kantoorgebouw in gebruik genomen.

Een sleufsilo van Van Hessche Beton.


