
  

 
 

Bezoek aan productievestiging van Clarebout in Waasten lokt meer dan 
860 buurtbewoners 

 
 
Waasten – 25 maart 2019 – Clarebout, specialist in diepgevroren aardappelproducten, nodigde 
gisteren de buurtbewoners uit Nieuwkerke, Waasten, Komen en Deulemonde (FR) uit voor een 
bezoek aan de productievestiging in Waasten. Het was een uitstekende gelegenheid om het 
productieproces te leren kennen en met de medewerkers van Clarebout in contact te komen.  
 
Van 10.00u ’s ochtends tot 14.00u konden zowat 860 buurtbewoners de vestiging op eigen 
tempo bezoeken. Het parcours bracht hen langs alle stappen van het productieproces: van de 
aanvoer van aardappelen, naar het ontstenen & wassen, schillen & sorteren, snijden, sorteren – 
blancheren & drogen, bakken – koelen & invriezen tot het verpakken & stockeren van de 
afgewerkte producten. Per stap werd uitleg gegeven door een medewerker van Clarebout of was 
informatie beschikbaar op grote schermen. 
 

 
 
Na de rondleiding konden de bezoekers napraten met zowel de buren als met de medewerkers 
van Clarebout én proeven van de frietjes. Zowel het bezoek, het napraten als de frietjes werden 
absoluut gesmaakt. 
 
Het succesvolle buurtbezoek past in de strategie van het bedrijf om buurtbewoners rechtstreeks 
te informeren over de werking van het bedrijf. Buurtbewoners krijgen ook 2 maal per jaar een 



  

magazine van Clarebout in de bus en kunnen op een speciaal telefoonnummer en e-mail adres te 
allen tijde het bedrijf direct contacteren. Binnenkort wordt een nieuwe website gelanceerd waar 
‘buurtbewoners’ een prominente plaats krijgen en waar informatie over het bedrijf zal te vinden 
zijn. 
 
In de vestiging in Waasten, die in 2008 gebouwd werd, werken zo’n 800 personen. Sinds de 
bouw werd meer dan € 500 miljoen geïnvesteerd in o.a. technologische vernieuwingen, nieuwe 
milieuvriendelijke installaties, veiligheid en in de verdere optimalisatie van het productieproces. 
 
 
 
 
OVER CLAREBOUT  
Clarebout is een familiebedrijf uit Nieuwkerke (West-Vlaanderen) dat diepgevroren aardappelproducten produceert. 
Het is één van de toonaangevende spelers wereldwijd in de sector. Het bedrijf telt twee productiesites in Nieuwkerke 
(hoofdzetel) en Waasten met in totaal 1.600 medewerkers. Klanten bevinden zich over de hele wereld en komen 
vooral uit de retail- en cateringsector en voedingsindustrie. In de afgelopen 30 jaar groeide Clarebout uit tot één van 
de wereldspelers in haar sector dankzij een sterke focus op de klant, kwaliteit en innovatie. Het bedrijf investeert sterk 
in mensen en in een hoogtechnologisch productieapparaat. 
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Jan Poté 
Communicatie voor Clarebout  
Tel. +32 (0) 475 925 582 
jan.pote@clarebout.com 


