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De acht West-Vlaamse aardappelverwerkende bedrijven (aan de beide zijden van de taalgrens) vormen een 
krachtige groeipool binnen het zogenaamde agro-industrieel complex. Ze zijn werkgever voor ruim 2.000 
vaste medewerkers en 370 interimkrachten, ze verwerkten in 2012 samen 1,8 miljoen ton (hoofdzakelijk  
Belgische) aardappelen en realiseerden hiermee het indrukwekkende omzetcijfer van 1 miljard euro. Tegelijk 
tonen ze zich opmerkelijk crisisbestendig met solide resultatencijfers, een verdere toename of handhaving van 
de tewerkstelling en een duizelingwekkend investeringsritme van 146 miljoen euro in de periode 2010-2012.

Het zetmeel van de West-Vlaamse economie

West-Vlaamse aardappelverwerkers genereren 1 miljard 
euro omzet en 2.400 jobs

De aardappelverwerkende industrie is (net 
zoals het gros van de voedingssector) een 
van de sterkhouders van de West-Vlaamse 
economie. De sector komt echter 
fragmentarisch aan de oppervlakte en is 
minder bekend dan de verwerkers van 
diepgevroren groenten met wie zij diverse 
raakvlakken heeft. De aardappelindustrie 
produceert diepvriesfrieten, kroketten en 
verwante aardappelspecialiteiten, maar 
ook gekoelde frieten en chips.
Deze sectoranalyse is gebaseerd op 
de beschikbare cijfers en gegevens uit 
jaarrekeningen, balansen en jaarverslagen 
van de betrokken bedrijven, maar ook op 
een bevraging waaraan zes van de acht 
actoren hebben meegewerkt. Als we in 
deze tekst spreken over de ‘West-Vlaamse 
aardappelverwerkers’ dan hebben we 
het zowel over bedrijven die effectief 
gelegen zijn in de kustprovincie, als 

over de bedrijven die net over de grens 
met Henegouwen werden ingeplant 
door West-Vlaamse ondernemers. 
Bovendien bestaat het management 
en het kaderpersoneel van deze 
Henegouwse fabrieken hoofdzakelijk uit  
(West-)Vlamingen. 
Zo komen we samengeteld aan acht 
ondernemingen (zie tabel 1).
Daarvan opereren er vier op West-Vlaamse 
bodem: Vanelo (uit de groep Lutosa) 
in Sint-Eloois-Vijve (deelgemeente 
van Waregem), Agristo uit Hulste 
(deelgemeente van Harelbeke) maar 
met ook filialen in Oost-Vlaanderen 
en Nederland, Eurofreez in Proven 
(deelgemeente van Poperinge) en 
Veurne Snackfoods (onderdeel van de 
Pepsico-groep). 
Drie jongere spelers (Mydibel-groep en 
Roger & Roger beiden uit Mouscron 

(Moeskroen) en Ecofrost uit Péruwelz 
bij Doornik) zijn door West-Vlaamse 
ondernemers neergepoot in Henegouwen. 
Deze werden gelokt door de beschik-
baarheid van goedkope industriegronden, 
snelle procedures en subsidies. Ze situeren 
zich meestal maar een paar kilometers 
over de West-Vlaamse provinciegrens, die 
tevens taalgrens is. 

Groep Clarebout, de laatste in de 
rij, zit in een spreidstand tussen het 
West-Vlaamse moederbedrijf in Nieuwkerke  
(deelgemeente van Heuvelland) in de 
Westhoek en het veel jongere zusterbedrijf 
dat sinds begin 2009 opereert in 
Warneton-Waasten (deelgemeente van 
de faciliteitengemeente Komen-Comines). 
Beide fabrieken liggen overigens maar op  
7 km in vogelvlucht van elkaar. 
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Concentratie in  
Zuid-West-Vlaanderen
Hieruit komt meteen naar voor dat 
de aardappelverwerkende cluster zich 
volledig in het zuiden van West-Vlaanderen 
situeert, op de as Waregem-Harelbeke-
Westhoek. Met dus een belangrijk 
verlengstuk net over de provinciegrens. 
Zie figuur 1.
Voor de duidelijkheid stipuleren we dat in 
onze cijferanalyse in het geval van Agristo 
enkel de gegevens van de vestiging in 
Hulste-Harelbeke zijn opgenomen en dus 
niet de geconsolideerde cijfers van de 
ganse groep Agristo, die ook fabrieken 
heeft in het Oost-Vlaamse Nazareth en in 
het Nederlandse Tilburg.

Ook in het geval van de groep Lutosa 
is enkel rekening gehouden met de 
cijfers van de West-Vlaamse fabriek in 
Sint-Eloois-Vijve die opereert onder de 
naam Vanelo en dus niet met de veel 
grotere plant van Lutosa in het Waalse 
Leuze.
Voor groep Clarebout zijn de relevante 
data en parameters van de ganse groep 
met zijn vestigingen in Heuvelland en in 
Warneton samengevoegd.
Voor de groep Mydibel gebruiken we 
geconsolideerde of samengevoegde cijfers 
van de drie productie-entiteiten van de 
familie Mylle, die alle drie opereren vanuit 
een bedrijvenzone in Moeskroen. Dat zijn 
Mydibel (producent van diepgevroren 
en verse voorgebakken frieten en andere 
voorgebakken en diepgevroren aardappel-

specialiteiten), Pomcobel (producent 
van diepgevroren aardappelpureespeci-
aliteiten) en de jongste telg Gramybel, 
opgestart einde 2002. Gramybel maakt 
een speciaal gamma van aardappelgra-
nulaten en aardappelvlokken die geleverd 
worden aan en verwerkt worden door 
de snack-industrie, ondermeer voor de 
fabricatie van chips type Hula Hoops en 
type Pringles chips (=stackable chips).
Gramybel is naar verluidt de enige 
aardappelverwerker in België die in deze 
niche actief is. 

Familiebedrijf of filiaal van 
multinational?
Een andere relevante opdeling onder de 
tenoren van de aardappelverwerkers is deze 
tussen de zes bedrijven die diepgevroren 
en gekoelde frieten, kroketten en andere 
aardappelspecialiteiten produceren en de 
twee bedrijven die zich toeleggen op de 
fabricatie van chips.
Deze laatste zijn Veurne Snackfoods, dat 
de bekende snackmerken Lays, Doritos en 
Smith vervaardigt, en uitdager Roger & 
Roger uit Mouscron dat vooral bekend is 
van het merk Croky. 
Een laatste onderscheid qua identificatie 
van deze acht actoren betreft dat van de 
West-Vlaamse familiebedrijven versus de 
buitenlandse multinationals. 
Tot begin 2013 lag het zwaartepunt 
in deze branche bij de (toen nog) zes 
familiale bedrijven, met name Lutosa, 
Agristo, Mydibel, Roger & Roger, Ecofrost 
en Clarebout. 

Met aan de andere zijde de filialen van 
de multinationals: Veurne Snackfoods 
(onderdeel van de Amerikaanse 
voedingsgigant Pepsico, vooral bekend 
van Pepsi Cola) en Eurofreez (Nederlandse 
groep Aviko). 
Maar de groep Lutosa, de Belgische 
nummer 1 in diepvriesfrieten (met 
Vanelo als West-Vlaamse poot), werd, 
zoals bekend, in juni 2013 door de 
beursgenoteerde West-Vlaamse groep 
Pinguin (Greenyard Foods) voor 225 
miljoen euro verkocht aan het Canadese 
McCain, de mondiale nummer één in de 
aardappelverwerking. 
Hiermee vergroten de internationale 
marktleiders hun impact op deze Vlaamse 
industrietak.

Scharnierjaar 1988
Qua leeftijd sluiten de acht West-Vlaamse 
industriële aardappeltenoren vrij goed 
bij elkaar aan. De oudste onderneming 
Eurofreez ontstond in 1965 en de meeste 
collega’s volgden in de 20 daaropvolgende 
jaren. We kunnen dus spreken van een vrij 
jonge industriële sector. Opmerkelijk is dat 
vier van de acht actoren van wal gingen in 
het zelfde ‘scharnierjaar’ 1988. Ecofrost, 
de kleinste en jongste speler, ontsproot 
pas in 2002 als diversificatie van de familie 
Vervaeke (actief in de aardappelhandel 
vanuit Pittem) en de familie Hoflack, de 
ondernemers achter groenteverwerker 
Horafrost uit Staden. 
Vier van de acht door ons gedefinieerde 
West-Vlaamse aardappelverwerkers 
zijn ontstaan als een spin-off van een 
West-Vlaamse aardappelgroothandel Tabel 1

Kerncijfers van de 8 West-Vlaamse aardappelverwerkers (Bron: jaarrekeningen en bevraging WES juni-juli 2013)

Bedrijfsnaam

Ligging 
fusiegemeente 

(zetel) Eigenaar

Jaar 
van 

opstart

Omzet in 
miljoen 

euro
2009

Omzet in 
miljoen 

euro
2012

Investering
 in miljoen 

euro 
2010-12

Factor 
milieuzorg 

in %
TEW in 

VTE1

Vanelo (Lutosa-groep) Waregem McCain sedert 1/06/13 1988 56,4 66,0 13,6 15 169

Veurne Snackfoods Veurne Pepsico 1970 63,3 61,4 22,0 18 466

Agristo Harelbeke Familie Wallays en Raes 1988 105,0 207,0 8,5 15 89

Mydibel-groep Moeskroen Familie Mylle 1988 108,0 150,0 25,0 20 350

Roger & Roger Moeskroen Familie Dick 1997 68,0 105,0 9,5 15 220

Eurofreez Poperinge Aviko-groep 1965 61,0 53,2 10,2 35 209

Clarebout Groep
Heuvelland en 

Komen-Waasten Jan Clarebout 1988 175,7 300,0 50,0 (2) n.b. 530

Ecofrost Péruwelz Fam.Hoflack en Vervaeke 2002 41.7 61,0 8,0 n.b. 45

Totalen 679,1 1.003,6 146,8 2.078

Gemiddelde uitkomst 1985 20%

(1) Tewerkstelling in loondienst (contract van onbepaalde duur) in voltijfdse equivalenten, gemiddeld over het boekjaar.
(2) n.b. = niet bekend
(3) raming, geen exacte gegevens voorhanden



Aandeel
 grensarbeiders 

uit Frankrijk in %
Aantal 

interims

TEW product-
ontwikkelings-

team
Grondstoffen

in ton

Percentage 
Belgische 

aardappelen

Percentage 
rechtstreekse 

aankoop
Percentage 

export

Percentage 
export 

buiten EU 

Percentage 
privaat 

label

Percentage 
eigen 

merken

59 9 5 210.000 85 50 92 30 30 70

n.b. 42 7 120.000 45 25 64 0 0 100

10 6 3 200.000 80 50 95 20 80 20

30 67 8 450.000 70 70 90 30 50 50

40 63 3 110.000 60 55 70 0 65 35

14 20 2 102.000 60 0 n.b. n.b. 0 100

n.b.. 146 n.b..  (3) 550.000 n.b. n.b. n.b. n.b. 100 0

n.b.. 20 n.b.. (3) 50.000 n.b. n.b. 85 n.b. n.b. n.b.

373 1.792.000

30% 67% 40% 83% 16% 47% 53%
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Figuur 1
Geografische spreiding van de West-Vlaamse aardappelverwerkers met hun volume aan verwerkte aardappelen in ton, 2012



en ook vandaag nog zijn de banden 
tussen industrie en handel levendig. Dit 
ondermeer in het geval van Ecofrost, 
Clarebout en Mydibel. De aandeelhouders 
van deze twee laatste bedrijven zijn 
bovendien ook actief in de aardappelteelt. 
Roger Mylle, mede-oprichter van Mydibel, 
gaf zijn ouderlijk huis, de aardappel-
boerderij ‘Het Bintjeshof’ in Bellegem 
in 2009 een nieuwe invulling als bed & 
breakfast, die volledig in het teken staat 
van de aardappel. Het telen zelf gebeurt 
via de firma Agromyl.
Er zijn ook linken tussen de aardappel-
diepvriesbedrijven en de West-Vlaamse 
groenteverwerkers. Zo zijn de aandeel-
houders van chipsfabrikant Roger & Roger 
(familie Dick) en één van de vennoten 
achter frietenproducent Ecofrost (familie 
Hoflack) eveneens actief in diepgevroren 
groenten. Ook Lutosa was tot midden 
dit jaar onderdeel van diepvriesgroente-
operator Pinguin (nu Greenyard Foods).

Expansiedrang met 
tewerkstellingspiek
Als we de sterke kanten van de 
West-Vlaamse aardappelverwerkers 
in kaart brengen dan kunnen we 
niet voorbijgaan aan het opmerkelijk 

groeiparcours dat deze jonge sector in 
de voorbije 20 jaar heeft afgelegd. Het 
volume aan verwerkte aardappelen van 
de acht betrokken bedrijven klom in die 
periode van 200.000 naar 1.800.000 
ton, dat is maal negen. De tewerkstelling 
evolueerde mee aan hetzelfde hectische 
tempo. In 2012 piekt het aantal arbeids-
plaatsen voor het eerst tot boven de 
2.000 vaste medewerkers. Met daarnaast 
nog eens ruim 370 interimkrachten. Die 
blijven nodig gezien de seizoensgebonden 
pieken in de productie. 
Opmerkelijk is dat de acht West-Vlaamse 
aardappelverwerkers (aan beide zijden van 
de provinciegrens met Henegouwen), als 
gevolg van hun jongste aanwervingsgolf, 
qua aantal medewerkers zijn opgeklommen 
tot boven het binnenlandse tewerkstel-
lingspeil van de 10 West-Vlaamse 
producenten van diepvriesgroenten. Die 
laatsten waren in 2012 samen goed voor 
1850 arbeidsplaatsen.
De expansiedrang van de aardappel-
nijverheid is ook in de crisisperiode 
2009-2012 niet getemperd, want de 
omzet van de acht betrokken bedrijven 
zwol in die vier jaar verder aan van 679 
miljoen naar ruim 1 miljard euro, een 
groei van 47%. 

De vaste tewerkstelling werd mee omhoog 
gestuwd van 1615 naar 2078 medewerkers 
(+463), een klim van 29%.
De trekkers van de jongste groeispurt zijn 
Agristo, Mydibel, Roger & Roger en Groep 
Clarebout. 
Veurne Snackfoods, de chipsproducent uit 
Veurne, was met 466 vaste medewerkers 
en ruim 40 uitzendkrachten jarenlang de 
grootste werkgever in de sector, maar 
die positie is sinds 2011 veroverd door 
Clarebout, dat in dat jaar in zijn thuisbasis 
in Heuvelland circa 256 vaste medewerkers 
telde en nog eens 214 in de grenssite in 
Warneton. 
In onze bevraging polsten we bij de 
bedrijven ook naar hun prognose inzake 
de evolutie van hun tewerkstelling in 2013. 
Vijf van de acht bedrijven voorzien een 
status quo (wat positief is in deze laagcon-
junctuur) en drie bedrijven stellen dat 
het aantal jobs nog verder zal toenemen. 
Groep Mydibel (een cluster van drie 
bedrijven) uit Mouscron heeft het over de 
creatie van 40 extra jobs in 2013.

Grensarbeid in de lift
Voor alle acht ondernemingen geldt dat 
het aantal werknemers met een Franse 
nationaliteit toeneemt. Die grensarbeid 
bedroeg gemiddeld 30% in 2012 
met als uitschieter Vanelo (Lutosa) uit 
Sint-Eloois-Vijve dat 59% Franse arbeids-
krachten in dienst heeft. Ook Clarebout 
stelt een groot aantal Franse medewerkers 
tewerk.

Hoog investeringstempo
De sector manifesteerde zich van in het 
begin als een stabiele en voortvarende 
werkgever met steeds meer arbeids-
plaatsen, maar ontpopte zich tegelijk 
al vrij snel als zeer kapitaalsintensief, 
gedreven door een hoog tempo aan 
investeringen. Die investeringskoorts 
houdt ook in de periode 2010-2012 
aan. In die drie jaren werd door de 
acht betrokken firma’s voor ruim 146 
miljoen euro geïnvesteerd. Dat gaat in 
de meeste gevallen over nieuwe, meer 
performante uitrusting en automatisatie, 
de uitbreiding van de opslagcapaciteit (via 
hoge diepvriessilo’s en volautomatische 
magazijnen), investeringen in een 
verhoogde voedselveiligheid en in nieuwe fo
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verpakkingsconcepten.
In het geval van Eurofreez (nieuwe 
pureelijn), Mydibel (nieuwe fabriek voor 
aardappelspecialiteiten en een nieuw 
volautomatisch vrieshuis) en Clarebout 
impliceert het investeringstraject ook 
de opstart van een nieuwe aanverwante 
activiteit of een uitbreiding van de 
productiecapaciteit. 
Clarebout, met thuisbasis in Heuvelland, 
staat de jongste jaren aan de spits van de 
investeringsmarathon en injecteerde in 
de periode 2008-2011 zo maar even 91,2 
miljoen euro in de verwerving, herinvulling 
en uitrusting van een site van 10 ha in 
de industriezone De Jatte in Warneton-
Waasten. Daar worden diepvriesfrieten 
en aardappelvlokken geproduceerd. Het 
project krijgt in 2013-2014 een vervolg 
met een uitbreiding tot 17 ha en  de bouw 
van een hoogbouwdiepvriezer met een 
opslagcapaciteit van 65.000 paletten.

Uit de bevraging blijkt ook dat de 
aardappelverwerkers in de komende 
jaren willen verder gaan in hun 
investeringsoffensief.
Roger & Roger plant in 2013-2014 de 
opening van een eerste tortillalijn, dat 
zijn chips op basis van mais. Dat is een 
innovatie voor het bedrijf, want tot op 
heden produceerde Roger & Roger, het 
bedrijf achter de Croky-papegaaien, 
enkel chips op basis van aardappelen. 
Met zijn eerste tortillalijn treedt Roger & 
Roger in het spoor van collega Poco Loco 
uit Roeselare. Het bedrijf heeft nog 2 ha 
terrein in reserve in Mouscron.
Maar ook bij Mydibel (eveneens in 
Mouscron) zitten ze niet stil, want op 
de vraag of er nog plannen zijn voor de 
ruimtelijke uitbreiding antwoordt de 
onderneming voluit: ja.

Milieu-investeringen
Een factor die fors aan belang toeneemt 
binnen de investeringsinspanningen is 
het luik milieuzorg. Uit onze bevraging 
blijkt dat gemiddeld 20% van het 
investeringsbedrag (35% in het geval 
van Eurofreez) in de periode 2010-2012 
werd gespendeerd aan ingrepen die het 
functioneren van de fabrieken milieuvrien-
delijker en duurzamer moet maken. De 
meeste bedrijven zetten in op biomassa-

technologie voor de vergisting van hun 
aardappelschillen en andere zetmeel-
houdende afvalrestanten. 
De introductie van warmtekracht-
koppeling en de installatie van 
zonnepanelen zijn andere voorbeelden 
van milieu-gerelateerde inspanningen die 
meteen ook positief zijn voor de energie-
factuur van de bedrijven. Investeringen in 
eigen waterzuivering vormen eveneens 
een belangrijk item. Zie ook het 
Spectrumbericht op pagina 41.
Met deze ingrepen doet de sector haar 
best om haar negatieve imago als grote 
verbruiker van water, als generator van 
vervuilende afvalstromen en als oorzaak 
van geurhinder voor de omwonenden, 
om te buigen. Dit via het opnemen van 
verantwoordelijkheid, het aanpakken en 
oplossen van de problemen en de creatie 
van goodwill. 
In een recent verleden kozen sommige 
bedrijven (zoals Clarebout) eerder voor een 
confrontatiestrategie (incluis gerechtelijke 
procedures en veroordelingen) maar 
dat bleek op lange termijn niet de juiste 
politiek.

Teelt en export
Hoe ligt de relatie tussen aardappel-
verwerking en teelt?

De bevraging leert dat de industrie 
gemiddeld 67% van zijn grondstoffen 

afneemt van Belgische aardappelboeren. 
Ruim 40% van dit volume wordt 
verhandeld in een rechtstreekse relatie 
tussen de fabrieken en de landbouwers. 
Mydibel uit Mouscron scoort hierbij het 
hoogst met een percentage van 70% 
aan aardappelen die rechtstreeks van 
de teeltbedrijven komen. Eurofreez uit 
Proven (groep Aviko) heeft dan weer 
geen enkele directe aankooprelatie met 
de aardappelteelt en bevoorraadt zich dus 
enkel via de aardappelhandel.
Het buitenlands areaal aan aardappelen 
(23%) dat de verwerkers inkopen, komt in 
eerste instantie uit Frankrijk, gevolgd door 
Nederland en Duitsland.
Hoe bedrijvig zijn de West-Vlaamse 
aardappelverwerkende specialisten 
op de exportmarkt?

De gemiddelde exportscore bij de 6 
aardappelverwerkers, die ingingen op de 
bevraging, bedraagt 83%, waarbij 16% 
wordt gerealiseerd buiten de Europese 
Unie, een segment dat bovendien in de 
lift zit. 
Agristo (95%) en Mydibel (90%) zijn 
de toppers qua verkoop buiten de 
landsgrenzen. De sterke exportprestaties 
van de West-Vlaamse verwerkers verklaart 
mee waarom ons land is uitgegroeid tot 
de grootste exporteur van aardappel-
bereidingen in de wereld (zie pag 29).
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Marketing als zwakke schakel?
Qua marketing en marktbenadering 
manifesteert er zich een kloof tussen 
de drie multinationale filialen Veurne 
Snackfoods (Pepsico), Eurofreez (Aviko) en 
Vanelo-Lutosa (McCain) die tussen de 70% 
en de 100 % van hun productievolume 
realiseren via eigen merken (zoals Lutosa, 
‘Schatjes van Patatjes’) en anderzijds 
de familiale spelers. Deze laatste zoals 
Agristo, Clarebout en Ecofrost zijn vooral 
actief in het segment van de private label 
producten (vooral supermarktmerken) en 
verkopen maximaal 20% van hun volume 
onder eigen merknaam.
Mydibel bereikte een evenwicht van 50% 
eigen merken (Mydibel en Europ) en 50% 
distributie onder het vaandel van de klant.

Een niet onbelangrijke kanttekening 
hierbij is dat de marketing en de 
ganse commerciële aansturing van 
de West-Vlaamse productiebedrijven 
die opereren in de korf van een grote 
buitenlandse groep, in de meeste gevallen 
gebeurt buiten de productiesites. In het 
geval van Eurofreez zit de marketing bij 
moederbedrijf Aviko in Nederland. De 
producten van Veurne Snackfoods (zoals 
Lays en Smiths) wordt gecommercialiseerd 
vanuit de Pepsico Belux in Zaventem. 
Voor wat betreft Lutosa is het afwachten 
of de nieuwe eigenaar McCain de 
commerciële pool zal centraliseren in 
Grobbendonk waar de groep zijn 
Belgisch hoofdkwartier heeft.
Een andere delicate vraag is hoe het 
management van Lutosa en McCain zullen 

omgaan met de beslissing van de Europese 
Commissie van 29 mei 2013 die stipuleert 
dat overnemer McCain het merk Lutosa 
(Schatjes van Patatjes) niet langer mag 
gebruiken op de Europese retailmarkten.

Een bijzonder geval binnen de 
West-Vlaamse familiebedrijven in de 
sector, is chipsfabrikant Roger & Roger, 
dat in 2004 het oude Belgische merk 
Croky terug opviste en vanaf 2005 is 
blijven investeren in de promotie van dat 
concept rechtstreeks naar de eindklant. De 
verkoop van de Croky-producten binnen 
het totale volume van Roger & Roger is de 
jongste zes jaar toegenomen van 20% naar 
35% en het marketing- en verkoopteam 
klom op naar 15 medewerkers. Dat is 
fraai, maar het betekent wel dat een fikse 
meerderheid van 65% van de chips nog 
steeds onder de merken van de klant 
worden vermarkt.

Doorgroeien op eigen kracht?
Marketing blijft een delicaat punt bij 
nogal wat West-Vlaamse bedrijven die 
sowieso al de reputatie hebben van vooral 
ijverige producenten te zijn. Ook de 
schaalgrootte en het doorgroeipotentieel 
van deze actoren is mogelijks een zwakke 
schakel in het succesverhaal. We stellen 
vast dat de endogene West-Vlaamse 
familiale bedrijven flink presteren op 
hun niveau maar niet (op eigen kracht) 
verder doorgroeien tot een internationale 
schaal, waarbij zij in de rangen zouden 
kunnen geraken van de internationale 
marktleiders McCain, Aviko, LambWeston 

en Farm Frites. 
Dit in tegenstelling tot de West-Vlaamse 
producenten van diepvriesgroenten, 
zoals Ardo, Dujardin Foods (Unifrost) en 
Pinguin (Greenyard Foods) die wel zijn 
opgeklommen tot de Europese top in hun 
sector.
In dit kader is het significant dat Lutosa, 
de grootste Belgische producent van 
diepvriesfrieten en aardappelspecia-
liteiten, na een hevige biedstrijd tussen 
de grote jongens, in handen kwam van 
de Canadese wereldmarktleider McCain. 
Die heeft in Grobbendonk bij Antwerpen 
al een fabriek waar kroketten, pommes 
noisettes en krieltjes worden gemaakt. 
In dezelfde context stellen we vast dat 
de twee West-Vlaamse families die de 
bedrijven Mydibel-groep en Roger & Roger 
hebben opgestart en tot een succesverhaal 
hebben gemaakt, in een volgende fase 
(zomer 2009) beslisten om ieder hun eigen 
weg te gaan met één van deze bedrijven. 
Liever dan samen door te groeien naar een 
groep op Europese schaal.
Een lichtpunt in dit aspect van de 
sectoranalyse is de vaststelling dat Agristo, 
met thuisbasis in Harelbeke, zich met 
overnames in Oost-Vlaanderen (Willequet 
nv) en in Nederland wel een plaats 
toemeet op Benelux-niveau (en hoger?). 
De tweede generatie van de families Raes 
en Wallays maakt zich bovendien sterk om 
Agristo verder uit te bouwen.
Ook bij Mydibel en Roger & Roger staat de 
tweede generatie ondertussen stevig aan 
het roer.■
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