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BRAND IN LOTUS BAKERIES WAFELFABRIEK TE MEISE 
 

Omstreeks 11.00 uur vandaag is brand uitgebroken in een productievestiging  van Lotus Bakeries, 
met name te Meise. Alle personen die aanwezig waren in de fabriek werden tijdig geëvacueerd en 
in veiligheid gebracht.  Er zijn geen gewonden onder de medewerkers van Lotus Bakeries. De 
medewerkers werden in de nabijheid van de fabriek opgevangen.  
 
De brandweer is ter plaatse gekomen en heeft er alles aan gedaan om de brand onder controle te 
krijgen. Helaas is de fabriek volledig uitgebrand.  
  
In de fabriek in Meise worden wafels geproduceerd voornamelijk voor de Franse en Engelse 
markt. De wafels voor de Belgische markt worden voornamelijk geproduceerd in de fabriek in 
Courcelles. We zullen al het mogelijke doen om de klanten tijdig te kunnen blijven beleveren. 
 
CEO Jan Boone:  "Wij zijn opgelucht dat er onder onze medewerkers geen gewonden zijn, maar 
het is duidelijk dat dit een zwarte dag is voor Lotus Bakeries. Wij wensen de brandweer 
uitdrukkelijk te bedanken voor hun inzet." 

 
 
 

Lotus Bakeries in een notendop 

Lotus Bakeries focust op authentieke specialiteiten uit de koekjes- en gebakwereld zoals speculoos, 
peperkoek/ontbijtkoek, gebakspecialiteiten, wafels en pepparkakor koekjes. Lotus Bakeries, met hoofdzetel in 
België, is een dynamische en internationaal georiënteerde onderneming met productievestigingen in België, 
Nederland, Frankrijk en Zweden, eigen verkooporganisaties in een 10-tal Europese landen, de Verenigde Staten, 
Hong Kong, China, Zuid-Korea, Chili en werkt samen met commerciële partners voor de overige landen. Met 1.281 
medewerkers produceert en verkoopt Lotus Bakeries onder de merken Lotus, Peijnenburg en Annas kwaliteitsvolle 
en lekkere producten. Door een gezond evenwicht te bewaren tussen traditie en innovatie verwent Lotus Bakeries 
de consument met een uniek productengamma. In 2014 realiseerde Lotus Bakeries een omzet van 347,9 miljoen 
EUR. De aandelen van Lotus Bakeries zijn genoteerd op Euronext Brussels. 

 
 Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:  

 
 Jan Boone - CEO      Sofie Dumarey - Corporate Secretary 
 Tel. + 32 9 376 26 14     Tel. +32 9 376 69 39 

  
 Meer informatie over Lotus Bakeries is terug te vinden op www.lotusbakeries.com 

 


