
Schils is een van de grootste producenten ter wereld van voeding voor kalveren, 
lammeren en biggen. Dit jaar verlaten ruim 95 miljoen kilo melkvervangers de fabriek 
op Industrieterrein-Noord in Sittard. Naar de kalverhouderij, maar voornamelijk 
naar distributeurs en groothandels in ruim vijftig landen in Europa, Amerika en 
Azië. Voor de komende jaren wordt ingezet op een aanzienlijke groei.

Het vizier staat op groei
De hoge torens van Schils zijn niet  
te missen. De aan- en afrijdende 
vrachtwagens evenmin. Gemiddeld 
tachtig trucks per week laden en 
lossen hun vrachten van elk zo’n 25 ton. 
Maar vraag je de gemiddelde voorbij-
ganger wat er nu precies gemaakt 
wordt bij Schils, dan zal hij je het  
antwoord schuldig blijven. “Dat is  
heel verklaarbaar,” zegt Eline Wilbers,  
verantwoordelijk voor marketing en 
communicatie. “Onze producten liggen 
niet in de supermarkten en bovendien 
produceren we voor veel afnemers 
onder hun eigen naam, onder private 
label in vaktaal. En maar een heel 
klein deel van de voeding wordt  
afgezet in Nederland.”

Marktleider
De gebroeders Schils openen in 1925 in 
Amstenrade een graanmolen. In de ja-
ren vijftig storten ze zich op een nieuwe 
markt: melkvervangers voor kalveren. 
“Vanaf die tijd is de kalfsvleesindustrie 

op gang gekomen,” weet Roger Pisters, 
hoofd productie en logistiek. “Om de 
jonge dieren te voeren is gezocht  
naar vervangende melk. Wei, een  
restproduct van kaas, bleek als  
basis uitstekend geschikt om de  
moedermelk te vervangen.”
Schils verovert snel een plek op de 
markt en opent in 1980 in Sittard  

een van de eerste geautomatiseerde  
fabrieken. In de ruim twintig jaar die 
volgen, groeit het bedrijf tot een  
organisatie met verschillende  
vestigingen en afnemers in heel  
Europa. In 2004 komt het bedrijf in 
handen van de VanDrie Groep, een 
familiebedrijf met kalverhouderijen, 

slachterijen en producenten van  
melkvervangers. “Europees markt-
leider in kalfsvlees en kalvermelk,” 
vervolgt Eline Wilbers, “met een totale 
omzet van bijna twee miljard euro. Hier 
in Sittard leggen we ons helemaal toe 
op melkvervangers. Vorig jaar hebben 
we 1400 verschillende eindproducten 
uitgeleverd in 360 verschillende  

recepten. De wensen van de afnemers 
zijn nogal verschillend. De een wil  
voeding waar de dieren snel van  
groeien, de ander kijkt meer naar de 
kosten. Biggen eten ander voedsel dan 
lammeren. Het gaat om de mix van 
zuivel, plantaardige eiwitten, vet,  
mineralen en vitaminen.”

Uitvalbasis
“Verder onderscheiden we ons met 
kwaliteit en willen we maatschappelijk 
verantwoord produceren,” vult Roger 
Pisters aan. “De eisen zijn zeer streng. 
En terecht, we hebben hier te maken 
met voeding. Alles wat hier binnen 
komt en naar buiten gaat, wordt in ons 
lab gecontroleerd en geanalyseerd.”
De komende jaren staat het vizier op 
groei. Roger Pisters: “We zitten midden 
in een investeringsprogramma van vele 
miljoenen. De productie kan groeien 
naar 125.000 ton bij een personeels-
bestand van ongeveer zeventig mede-
werkers. Sittard is en blijft voor ons 
de ideale uitvalsbasis. Centraal in de 
Euregio en dichtbij het wegennet en de 
havens.”
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