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Megafusie in de paardengeneeskunde: Lummens Equitom krĳgt er in één

klap drie vestigingen bĳ

Lummen/Moerbeke-Waas - De Equine Care Group, de groep boven de bekende Lummense paardenkliniek

Equitom, slaat zĳn vleugels uit. “De fusie met de dierenkliniek De Bosdreef zet onze ambities kracht bĳ”, zegt

CEO Tom Mariën.

Guido Cloostermans en Koen Luts

Vrĳdag 13 mei 2022 om 13:17

Tom Mariën bouwde de voorbije twee decennia op het prachtige domein op de Venusberg in Lummen een

paardenkliniek uit met een wereldwijde uitstraling. Toppaarden uit 68 landen krijgen in de paardenkliniek

Equitom de best mogelijke zorg, verleend door de beste artsen. De activiteiten van de kliniek worden op

sociale media gevolgd door twee miljoen belangstellenden. “De paardengeneeskunde in ons land behoort

immers tot de absolute wereldtop” onderlijnt TomMariën
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immers tot de absolute wereldtop , onderlijnt Tom Mariën.

LEES OOK. Europese primeur voor Lummense paardenkliniek: “Dit bestaat zelfs niet voor mensen”

(https://www.hbvl.be/cnt/dmf20210625_93434827)

In 2021 vond Mariën dat het tijd was voor een verdere stap. Samen met Frederik Bruyninx, de vaste

dierenarts van het Belgische jumpingteam, en de investeringsmaatschappij Bencis Capital Partners richtte

hij de Equine Care Group op. “Wij hebben in de sector van de paardengeneeskunde jarenlang zowat op

ons eilandje gewoond, elk met zijn eigen specialisatie en zijn eigen cliënteel. We waren niet alleen

collega s̓ maar ook concurrenten. Dat kwam de kwaliteit van de geneeskunde niet ten goede. Binnen de

Equine Care Group werken paardenklinieken en dierenartsen samen om de beste zorgen te kunnen

verstrekken.”

In Lummen worden zoʼn 2.000 operaties per jaar uitgevoerd en zowat 13.000 paarden behandeld.

“Vroeger deed ik alle operaties zelf, maar niemand is onmisbaar of onvervangbaar. Nu leid ik jonge

chirurgen op”, zegt Mariën. De Equine Care Group telt drie divisies. Naast de divisie paardenklinieken is er

ook nog de divisie ambulante zorg en de divisie voeding, medicatie en regeneratieve geneeskunde.

Van links naar rechts Tom Mariën en het team van De Bosdreef: Filip Vandenberghe, Hans Wilderjans, Bernard
Boussauw en Michael Meulyzer.  — ©  Carlo Coppejans

De Bosdreef

De fusie met de dierenkliniek De Bosdreef in Moerbeke-Waas is een belangrijke stap in de groei van de

Equine Care Group. Sinds de oprichting in 1992 is De Bosdreef uitgegroeid tot een internationale

referentie op het gebied van diagnostiek en complexe medische behandelingen bij paarden.

LEES OOK. Lummense paardenchirurg verwijdert gezwel van 24 kilo: “Hiervoor ben ik chirurg
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geworden” (https://www.hbvl.be/cnt/dmf20211020_94564517)

Met de toetreding tot de Equine Care Group krijgt die er meteen drie vestigingen bij. Naast de

paardenkliniek in Moerbeke-Waas in de provincie Oost-Vlaanderen heeft de Bosdreef Groep ook

vestigingen in Ternat in de provincie Vlaams-Brabant (Dierenkliniek De Morette) en in Lille in de provincie

Antwerpen (Medisch Paardencentrum Cavallina). “De fusie met Bosdreef Groep is een enorme stap

vooruit en het is een partnerschap waar ik erg trots op ben. Het medisch niveau zal verhogen en het

indirect effect op ons beroep zal enorm zijn”, stelt Tom Mariën. De verschillende klinieken zijn samen goed

voor een jaarlijks totaal van 4.000 operaties, 30.000 consultaties, 850 MRI-scans en 600 CT-scans.

Medische zorgen voor paarden op topniveau.  — ©  carlo coppejans

Uitbreiding

Met de oprichting van de Equine Care Group kwam ook het investeringsfonds Bencis Capital Partners aan

boord. Het fonds, dat in 1999 werd opgericht door Zoran Van Gessel en Jeroen Pit, ondersteunt

ondernemers in het realiseren van hun ambities en beheert momenteel investeringen in 25 bedrijven in

België, Nederland en Duitsland.

Sindsdien is het met de Equine Care Group snel gegaan. “Ik ben een dierenarts, geen financieel expert”,

zegt Tom Mariën. “Bencis investeert niet alleen in ons bedrijf maar brengt ook de nodige competentie en

financiële knowhow mee. Dat maakt het voor ons mogelijk om snel de nodige investeringen te doen en om

onze ambitieuze groeiplannen te realiseren.”

LEES OOK: Paardenkliniek breidt uit (https://www.hbvl.be/cnt/dmf20210812_97722007)

Investeringen
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Investeringen

Die investeringen zijn aanzienlijk. Momenteel bouwt Equitom in Lummen een nieuwe kliniek. Deze

uitbreiding omvat onder meer een hypermodern operatiekwartier met glazen wanden, vijftig extra stallen,

een congresruimte en een multimediaruimte zodat de operaties wereldwijd gestreamd kunnen worden.

Met het project is een investering gemoeid van 4,5 miljoen euro.

Met deze uitbreiding heeft de kliniek in Lummen een capaciteit om 150 zieke paarden te hospitaliseren.

Met een totale oppervlakte van om en bij de 8.000 vierkante meter wordt de Lummense paardenkliniek

een van de grootste paardenklinieken ter wereld.

Daar houdt het overigens niet mee op. In Gembloux in de provincie Namen verwierf de Equine Care Group

het kasteeldomein van Mazy. In de uitbouw van het domein tot moderne paardenkliniek zal zes tot zeven

miljoen euro geïnvesteerd worden.

De ambities van de Equine Care Group blijven inmiddels niet beperkt tot eigen land. Er wordt ook gekeken

naar Nederland, Frankrijk en Duitsland. “In Frankrijk kijken we bijvoorbeeld naar de regio s̓ rond Bordeaux

en Macon, waar momenteel geen kwalitatieve klinieken voor paarden beschikbaar zijn”, aldus Mariën.

“Het bijzondere aan de Equine Care Group is dat de dierenartsen aandeelhouder zijn in de groep en

uiteindelijk mee de koers bepalen gesteund door Bencis Capital Partners”, besluit Tom Mariën. De Equine

Care Group kende sedert haar ontstaan in februari 2021 een enorme groei en realiseert een

geconsolideerde omzet van om en bij de 20 miljoen euro.

LEES OOK. Kobe Ilsen mag operatie bijwonen in Lummense paardenkliniek: “Dat is best

uitzonderlijk” (https://www.hbvl.be/cnt/dmf20220126_96775969)

LUMMEN

Paard dat zwaargewond raakte tĳdens

storm mag naar huis

(https://www.hbvl.be/cnt/dmf20220323_96041324)

LUMMEN

Tak boort zich tĳdens storm 40 cm diep in

de rug van paard: “Je kon je hele arm erin

steken”

(https://www.hbvl.be/cnt/dmf20220220_94681230)

MEER OVER EQUITOM
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