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MISSIE – VISIE - WAARDEN 

Agristo is een producent en globale dienstverlener van 

diepgevroren aardappelproducten voor de private 

labelmarkt.  Het is onze ambitie om op een beheerste manier 

te groeien en om wereldwijd een ijzersterke reputatie op te 

bouwen als “best of class”. 

  

Wij willen dit realiseren door een superieure flexibiliteit, 

efficiëntie en klantenservice.  De basis hiervoor is onze 

kennis over aardappelen, onze unieke ligging en onze 

performante productiefaciliteiten. 

 

Als familiaal bedrijf blijven eenvoud, gedreven inzet, 

professionalisme, ondernemerschap en respect ook voor de 

volgende generaties en voor alle medewerkers de waarden 

die ons ook in de toekomst moeten blijven leiden. 

 



GESCHIEDENIS 



1988                   2013 

20.000 ton 

300.000 ton 

GECONSOLIDEERDE PRODUCTIE 



AGRISTO HARELBEKE 

• Hoofdbureau 

• 100.000 ton output per jaar 

• 1 productie lijn  

• Bevroren en gesneden aardappel producten 



AGRISTO TILBURG 

2 productrie lijnen:  

• AT1 : 60.000 ton output per jaar 

•  AT2 :160.000 ton output per jaar 

Bevroren( gecoate ) gesneden aardappel producten 



AGRISTO NAZARETH 

• Bevroren aardappel specialiteiten 

• 5 productie lijnen: 80.000 ton output per jaar 
 



POSITIONERING PRODUCTIE - GRONDSTOF 



SALES STRATEGIE 

•Vooral gericht op private label 

 

 

FOODSERVICE 30% 

RETAIL 65% 

FASTFOOD 3% INDUSTRY 2% 



EXPORT MAP 

Export naar meer dan 80 landen 



PRODUCTION VOLUMES 
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PRODUCT RANGE 



KWALITEIT 

Alle sites hebben: 

•    IFS higher level 

•    BRC Grade A 

•    Auto control ( Belgium ) 

•    GMP Feed 



DUURZAAMHEID @ AGRISTO 

• Overtuiging van het belang ! 
• Historische ligging 

• Grondstof afhankelijk 

• Familiebedrijf: lange termijn visie… 

 

 

• Vraag van klanten 
• Overschakeling naar duurzame palmolie of 

zonnebloemolie 

• Rapportering carbon footprint 

• Dunnere verpakkingsfolies 

 



DUURZAAMHEID @ AGRISTO 

• Overheid 

• BE: auditconvenant  

• Commitment om jaarlijks 2% energie te besparen 

 
• NL: MeerJarenAfspraken (MJA) 

• Commitment om 8% te besparen over 3 jaar 

• ETS (Emission Trading System) 

 

• beloning’ door vrijstelling federale energietax 

 

• Kosten 

• Water + elektriciteit + aardgas = +- 4 ct/kg friet 

• => * 350.000 ton/jaar = 14 mio €/jaar 

• Belangrijkste verbruikers: 

• Aardgas -> stoomketel -> stoom voor  

     stoomschiller, opwarmen water en bakoven 

• Elektriciteit -> koeling ! 

 

 

 

 



DUURZAAMHEID @ AGRISTO 

• Hoe? 
 

• Aandacht in de bedrijfsvoering -> dedicated milieucoordinator en 

energieexpert in dienst 

 

• Focus op grondstoffen en transport 

• Grondstoffen: dunnere folies, grotere omdozen, lagere  

• houten paletten 

• Transport: minimale interne transporten (orders splitsen, 

productievestiging versus bestemming) 

 

• Valorisatie biogas waterzuivering 

• WKK -> elektriciteit 

• Aanmaak stoom door verbranding biogas 

 

• Creativiteit bij ontwerp van machines/processen  

• hergebruik van warmte (vb recuperatie van warmte uit het ene 

proces voor toepassing in het andere proces) 

• Combinatie van afvalstromen uit verschillende bedrijven (lopend 

project) -> efficiënte zuivering 

• DUURZAAM MAGAZIJN 

 

 

 

 



EGEMIN WAREHOUSE @ AGRISTO 

 

 

 

 

• Hoogste diepvriesmagazijn Benelux 

 

• Silobouw 

 

• Sandwichpanelen 22cm 

 

• Automaat: geen verlichting 

 

• Energierecuperatie op kranen 

 

 

 

 

 

 

 



EGEMIN WAREHOUSE @ AGRISTO 

• “case” Energierecuperatie op kranen 
 

• Alle potentiële energie wordt geconverteerd naar kinetische energie 

 

• Alle kinetische energie die vrijkomt (vb bij remmen) wordt geconverteerd 

in elektrische energie ipv warmte (+ koeling!) 

 

• FEM-model => besparing van 0,2853 kWh/palet (in+uit) 

• 300.000 palets/jaar => 85.000 kWh 

• Bijkomende besparing koeling (eliminatie warmte) => 42.500 kWh 

• Totale besparing 127.500 kWh => 12.750 €/jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• 40 % van de opgenomen energie wordt teruggegeven…. 



EGEMIN WAREHOUSE @ AGRISTO 

• Duurzaamheid blijft een aandachtspunt… 

 
• Luchtmessen op doorgangen ? 

 

• Timing koeling versus aanbod energie ? 

 

• Rekbenuttingsmodaliteiten: trade off  

     benodigde reshuffling versus energieverbruik ? 

 

• Sturing kranen : snelle reactietijden versus  

     energieverbruik ? 

 

• …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vragen? 

Carmen Wallays 

 
Carmen.wallays@agristo.com 

0032 56 73 50 63 
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