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MEER KANDIDATEN DAN GROND IN LOGISTIEK PARK WAASLAND

250 nieuwe banen op toplocatie

De zaakvoerders van de vier bedrijven namen gisteren met MLSO-voorzitter Boudewijn Vlegels een kijkje op de terreinen. - Kristof Pieters

In de westelijke zone van het Logistiek Park Waasland zijn de eerste vier concessies toegewezen en die creëren samen maar
liefst 250 nieuwe banen. De twee grootste spelers zijn chemiebedrijf Ahlers en de Aertssen Groep, maar met Real en Agrityre
zetten ook lokale bedrijven de stap naar het havengebied.

KRISTOF PIETERS
Het Logistiek Park Waasland is 120 ha groot en zal op termijn een duizendtal banen
opleveren. De eerste twee fasen werden integraal ingenomen door Tabaknatie. Nu staan
vier bedrijven klaar om samen de helft van de derde fase in te palmen. "Het gaat om een
toplocatie", zegt voorzitter Boudewijn Vlegels. "We zitten hier immers vlakbij de E34. Door
het archeologisch onderzoek liep de ontwikkeling van deze fase wel vertraging op.
Momenteel zijn de archeologen trouwens nog aan de slag. Er wordt nu 35 ha toegewezen
en eind volgend jaar nog eens 15 ha. De vraag is in ieder geval groter dan het aanbod.
Het grootste perceel gaat naar de Aertssen Groep uit Stabroek, gekend voor zijn kranen
Het grootste perceel gaat naar de Groep Aertssen dat langs
de E34 zijn nieuw distributiecentrum wil bouwen. - Kristof
en speciaal transport. De groep wil in Verrebroek haar logistieke activiteiten sterk
Pieters
uitbreiden. "We starten hier een distributiecentrum voor constructie- en
landbouwmachines", zegt Sam Aertssen. "De onderdelen komen in stukken toe. We bouwen hier ateliers met rolbruggen zodat ter plaatse
machineonderdelen geassembleerd kunnen worden op maat van de klant. De nabijheid van de roro- en containerterminals maken van het
Logistiek Park Waasland een unieke uitvalsbasis voor verdere distributie naar Europa, Afrika, Rusland en het Midden-Oosten." Aertssen
Logistics zal hiervoor 15 miljoen euro investeren in een terrein van 100.000 m² en mikt op termijn op 100 jobs.
Ook het Belgische familiebedrijf Ahlers mikt op 100 nieuwe banen. Het bedrijf heeft vestigingen in meer dan twintig landen en zocht al lang
een stek in de Waaslandhaven. "We bouwen hier een gespecialiseerd magazijn voor het mengen en herverpakken van fijnchemicaliën",
zegt CEO Roel Vanmaele. "We gaan hier dus geen grote volumes verwerken, maar houden ons bezig met kleinere opdrachten. Onder
meer voor klanten op de Linkerscheldeoever."

Terugkeer
Real is ooit begonnen in Verrebroek, maar verhuisde naar Sint-Gillis-Waas waar het vooral actief is in de verhuur van machines en
containers. "We blijven daar actief, maar keren nu terug naar onze heimat om er een verdeelcentrum te bouwen voor diverse chemische
bedrijven", zegt zaakvoerder Wilfried Moortgat. "Op termijn willen we tot een tewerkstelling van een 30-tal mensen komen."
De vierde speler is het bedrijf Agrityre, een groothandel in landbouw- en industriebanden. "We zitten nu aan de Hazopweg, maar hebben

een gebrek aan ruimte. Hier komt ons distributiecentrum voor heel België", leggen Jef Vermeulen en Bart Antheunis uit. "Intussen zijn we
ook bezig met het ontwikkelen van projecten om banden een tweede leven te geven."
De eerste bedrijven hopen volgend jaar te beginnen bouwen en willen tegen het voorjaar van 2018 operationeel zijn in het Logistiek Park
Waasland.
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