
 

 

 

 

 

 

Persbericht     

 

HEMA bereikt overeenstemming met BACU over voorgenomen 

verkoop HEMA bakkerijen 
 

Amsterdam, 24 november 2021 – HEMA heeft besloten om haar bakkerijen onder 

te brengen bij BACU, de in Uden gevestigde leverancier van brood, banket en 

broodspecialiteiten. BACU levert brood en banket aan Jumbo Supermarkten en 

zal in de toekomst ook aan HEMA gaan leveren. Voor de klant verandert er niets: 

alle HEMA gebak, taarten, vlaaien en ook de tompouces blijven door dezelfde 

medewerkers, in dezelfde bakkerijen en volgens hetzelfde recept bereid worden 

exclusief voor HEMA. BACU zal de centrale bakkerij in Almere en de decentrale 

bakkerijen in Almere, Sneek, Zwolle, Doetinchem, Dordrecht en Helmond 

overnemen, die allemaal voor de eigen regio produceren. Ook de 250 

medewerkers van de HEMA bakkerijen gaan mee in de overname en behouden 

hun baan. 

 

De verkoop maakt deel uit van de strategische focus die HEMA de komende jaren 

aanbrengt. De bakkerijen blijven als leverancier van HEMA nauw verbonden aan het 

merk. Op deze manier kan het vakmanschap van de bakkerijen beter worden benut en 

kan HEMA zich nog beter focussen op de verkoop van de producten.  

 

Saskia Egas Reparaz, CEO HEMA: “We kijken ernaar uit om samen met BACU het 

Banketbakkers-vakmanschap te versterken. Daarmee zullen we de HEMA klant 

vandaag en morgen blijven verrassen en verwennen met het lekkerste gebak van 

Nederland.” 

 

De samenwerking met Jumbo Supermarkten op het gebied van food wordt door het 

nieuwe partnerschap verder versterkt, terwijl beide bedrijven hun eigen producten 

blijven voeren. Door de bundeling van krachten ontstaat de grootste (banket-) bakkerij 

van Nederland. Jumbo verstrekte ten tijde van de overname van HEMA door Parcom 

en Mississippi Ventures een krediet van 50 miljoen waarbij de bakkerijen als onderpand 

dienden. Als onderdeel van de transactie met BACU wordt deze lening nu afgelost. 

Nadere financiële details worden niet bekend gemaakt.  
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BACU is een familiebedrijf dat meer dan 100 jaar bestaat. Sinds 1903 is BACU 

uitgegroeid tot een groot industrieel bakkerijbedrijf waar dagelijks ongeveer 550 

medewerkers werken om dagelijks 700 winkels van brood en banket te voorzien. BACU 

zal naar de toekomst toe twee businessunits hebben: BU HEMA en BU Jumbo. Beide 

businessunits zijn zelfstandig verantwoordelijk voor commercie, operations en 

productontwikkeling en zullen zelf hun eigen producten bakken. “Wij zijn trots de HEMA 

bakkerijen te mogen verwelkomen bij BACU. Een stap die ons, onze mensen en onze 

klanten zeker veel moois gaat brengen” aldus Thijs en Jan Aldenhuijsen, directeuren 

van BACU.  

 

 
Vlnr: Jan  en Thijs Aldenhuijsen (directeuren van BACU), Ton van Veen (RvC HEMA), Frits van Eerd (eigenaar HEMA), 

Joost de Beijer (CFO HEMA) en Saskia Egas Reparaz (CEO HEMA) 
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Informatie over HEMA  

Sinds 1926 streeft HEMA naar een beter alledaags leven in een mooiere wereld. De 

producten en diensten van HEMA kenmerken zich door duurzaamheid, goede kwaliteit 

en een typisch Nederlands ontwerp voor een scherpe prijs. HEMA heeft 32.000 eigen 

producten en diensten, 750 winkels en 19.000 medewerkers.  

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  

HEMA BV  

Afdeling Corporate Communicatie/ Frederike van Urk  

NDSM-straat 10  

1033 SB Amsterdam  

T: 020-3114245  

M: 06-46741652  

@: corporatecommunicatie@hema.nl  

mailto:corporatecommunicatie@hema.nl

