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Vandersanden wordt hoofdaandeelhouder van keramische 
specialiteiten-fabriek St. Joris  
 
Spouwen-Bilzen, 1 oktober 2019 - Het internationale familiebedrijf Vandersanden Group heeft een 
meerderheidsbelang in St. Joris Keramische Industrie gekocht. De baksteenproducent Vandersanden wordt 
zo de belangrijkste aandeelhouder van de Nederlandse steenfabriek die gespecialiseerd is in keramisch 
geglazuurde stenen.  
 “St. Joris’ uitgebreide en hoogstaande assortiment aan glazuurstenen vormt een mooie aanvulling op ons 
huidig aanbod,” aldus Jean-Pierre Wuytack, CEO Vandersanden Group. 
 
St. Joris Keramische Industrie is Europa’s grootste producent van keramisch geglazuurde stenen. Om de 
toekomstplannen van het bedrijf te garanderen, zocht St Joris aansluiting bij een partner die over voldoende 
middelen en marktkracht beschikt. Zo kwamen ze bij Vandersanden Group terecht. 
 
De ambachtelijke steenfabriek St. Joris, gelegen in Nederlands Limburg, is een Europese referentie in 
hoogwaardige glazuurstenen in uiteenlopende types, kleuren en vormen. Het bedrijf bouwde gedurende bijna 
een eeuw wereldwijde expertise op in de vervaardiging van keramische specialiteiten op basis van de uiterst 
zuivere Westerwaldklei. Zowel de stenen als glazuren worden in eigen huis vervaardigd, waardoor de maat- en 
kleurvastheid gegarandeerd is. Tijdens het productieproces worden de kleisamenstelling, de vorm van de 
producten en de dikte van de glazuurlaag steeds nauwgezet in de gaten gehouden. 
 
Vanaf 1 januari 2020 zal Vandersanden Group officieel meerderheidsaandeelhouder in St. Joris worden. De 
keramische specialiteiten-fabriek zal als zelfstandig opererend bedrijf blijven bestaan, met een gewaarborgde 
toekomst voor het huidig personeel. Ook het actueel productenaanbod blijft hetzelfde. 
 
Vandersanden kiest voor liefde voor vakmanschap en keramiek 

 
Voor Vandersanden Group vormt de overname een echte verrijking.  “Het aanvullende productportfolio van 
St. Joris op ons bestaande assortiment in combinatie met het wereldwijd marktbereik van Vandersanden, is 
volgens ons een sleutel tot succes. ” aldus Vandersanden CEO Jean-Pierre Wuytack. “De liefde voor de 
keramiek en het vakmanschap van St Joris waren voor mij de voornaamste redenen om in de keramische 
specialiteiten-fabriek te participeren. We kijken ernaar uit om de ambities van St. Joris samen te realiseren.” 
 
Ook Jeroen van Thiel, directeur van St. Joris Keramische Industrie stelt: “Met Vandersanden hebben we de 
ideale partner gevonden voor St. Joris. De omvang van het bedrijf, de kennis en de betrokkenheid voor het 
vak, en vooral het onderliggende vertrouwen zijn de fundamenten waarop deze overeenkomst is gebaseerd.” 
 
Met deze meerderheidsparticipatie vergroot Vandersanden zijn reeds brede waaier aan productkeuze met een 
glazuursteen die een mooi esthetisch resultaat levert. Vorige week nog raakte bekend dat Vandersanden 
Group het Noord-Duitse familiebedrijf Ziegelwerk Blomesche Wildnis overneemt, een nichespeler in 
Wasserstrich- en strengpersproducten die unieke, kleurrijke gevelstenen produceren. 


