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Goed nieuws uit de West-Vlaamse economie

"Natuurlijk zijn de omstandigheden waarin het Belgische beurs- en ondernemingsklimaat opereert niet gemakkelijk. 
Maar op een gegeven moment moet je kunnen zeggen: stop met zagen en klagen. Zoek naar andere manieren om de 
moeilijke economische omstandigheden het hoofd te bieden. (. ...)Wij hebben nagegaan hoe we de bedrijven waarin we 
investeren nog beter kunnen doen scoren in innovatie."
Koen Dejonckheere, West-Vlaming en gelegeerd bestuurder van de investeringsmaatschappij GIMV in De Tijd van 29 
september 2012.

De economische motor in ons land (en in grote delen van Europa) sputtert. Economisch pessimisme en doemdenken 
steken weer de kop op. De stelling dat de maakwerkindustrie in ons land geen toekomst meer heeft, doet weer de 
ronde. Negatieve signalen worden uitvergroot en extra in de verf gezet. Gunstige indicatoren verdwijnen op het achter
plan, waardoor de perceptie nog negatiever wordt.

Toch is het niet allemaal kommer en kwel. Wat gezegd over bedrijven zoals Picanol, Case New Holland, Soubry of Barco 
die ook in 2012 zwaar inzetten op jobcreatie? Heeft het nieuws u bereikt dat zuivelproducent Belgomilk dit jaar een 
nieuwe kaasfabriek (een investering van 50 miljoen euro) heeft geopend in Moorslede, goed voor 35 extra jobs? Idem 
dito voor IVC dat einde 2011 een nieuwe productie-eenheid voor vinylparket (toch geen hightechproduct) uit de grond 
stampte in Avelgem, met een prijskaartje van 40 miljoen euro en 80 nieuwe arbeidsplaatsen.

Industriële reuzen zoals Daikin in Oostende en Case New Holland in Zedelgem versterken in 2012 hun afdeling product
ontwikkeling (R&D) aanzienlijk, samen goed voor 150 extra topjobs. Wist u dat er vandaag, op het moment dat de 
automobielindustrie door een diepe crisis gaat, in Brugge een toeleveringsbedrijf (BEP Europe) voor deze sector, op 
maximale capaciteit draait en mensen aanwerft om de orders rond te krijgen? Is het fenomeen dat een West-Vlaamse 
KMO zijn intrede maakt op de Chinese markt met "kattenbakken made in Izegem" (ook geen hightechproduct) dan 
geen voorpaginanieuws? Of het feit dat de Japanners die Gryson in Wervik overnamen, zodanig overtuigd zijn van de 
troeven van de roltabakproductie in West-Vlaanderen, dat ze er 24 miljoen euro willen in investeren met daar bovenop 
20 nieuwe jobs. En wat te denken van die Amerikanen van de Pepsicogroep die in 2012 alweer zwaar investeren in 
capaciteitsuitbreiding bij hun dochterbedrijf fruitsappenproducent Tropicana in de haven van Zeebrugge? Zijn dat dan 
roekeloze masochisten?

De economische toestand is duidelijk niet eensluidend zwart of wit. Er zijn altijd diverse en soms paradoxale bewe
gingen en cycli aan het werk.

In dit themanummer onder de noemer 'West-Vlaanderen Investeert', laten we in de donkere dagen rond Kerstmis en 
in het putje van de winter, een licht schijnen op de talrijke positieve ondernemingsverhalen en investeringen die zich in 
onze provincie afspelen. Goed nieuws uit de West-Vlaamse economie. Zonder daarom te verhullen dat de economische 
context en de omstandigheden waarin de bedrijven en de overheid opereren moeilijk blijven.

Maar de West-Vlaamse economie heeft al eerder bewezen taai en flexibel te zijn en karakter te kunnen tonen als een 
ommezwaai nodig is. In de periode na WO II, toen WES vzw en ook dit tijdschrift werden opgericht, was de economi
sche situatie van de kustprovincie structureel zwak met een kwijnende landbouweconomie, een hoge werkloosheid en 
een sterke uitwijking van arbeidskrachten naar Frankrijk en Wallonië. In de daaropvolgende jaren ontvouwde zich een 
economische reconversie naar een nieuw heterogeen spectrum van bedrijven en uiteenlopende sectoren, met daarin 
een aantal spelers die doorgroeiden to t de wereldtop in hun branche.

West-Vlaanderen Werkt heeft het altijd en zeker op vandaag als zijn opdracht aanzien om het brede sociaaleconomische 
middenveld op een positieve, kwalitatieve en onafhankelijke manier te informeren over wat er 
gaande is in de West-Vlaamse economie.

Jan Bart Van In
Publicatieverantwoordelijke West-Vlaanderen Werkt
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Investeringen blijven op hoog peil
Jan Bart Van In

Onze economische con junctuur gaat gebukt onder de nasleep van de bankencrisis, de eurocrisis en de kreunende economie 
in Zuid-Europa. Maar da t be le t n ie t dat de investeringsdynamiek van de West-Vlaamse ondernem ingen zich doorze t op 
een hoog niveau.

Grafiek 1 toont de evolutie van de inves- 
teringsinspanningen van de West-Vlaamse 
bedrijven in de periode 2005-2011 in 
relatie met de cijfers voor het ganse 
Vlaamse Gewest. De cijfers zijn afkomstig 
van de Federale Overheidsdienst Economie 
en zijn gebaseerd op de btw-registratie 
van de bedrijven. Dit met uitsluiting van 
de quartaire (overheids)sector.

Grafiek 1
Evolutie investeringen (x 1.000 euro) in West-Vlaanderen en het Vlaamse Gewest, 2005-2011

x 1 OOO euro 
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De cijfers tonen dat het investeringsvo
lume in de kustprovincie een piek kende 
in 2008 (3,5 miljard euro investeringen), 
het jaar waarin de economische crisis 
als gevolg van het financiële debacle 
van sommige banken pas vanaf oktober 
losbarstte. Na een hevig crisisjaar in 2009 
herstelde het niveau van de investeringen 
in West-Vlaanderen zich reeds manifest in 
2010 met een investeringsbedrag van 3,42 
miljard. Terwijl dat voor gans Vlaanderen 
nog achterop bleef. De investeringsin- 
spanning van de West-Vlaamse bedrijven 
voor 2011 ligt met 3,37 m iljard iets onder 
het peil van het voorafgaande jaar. In het 
Vlaamse Gewest daarentegen is er sprake 
van een stevige opvering.

Voor het jaar 2012 waren er bij de afslui
ting van deze editie nog geen volledige 
cijfers bekend. De cijfers voor de eerste 
jaarhelft 2012 tonen alvast (tegen alle 
perceptie en economisch pessimisme in) 
een verdere groei van de West-Vlaamse 
investeringen. Het betreft 1,228 miljard 
euro in de eertse zes maanden van 2012. 
Dat is een toename met 7,9 % in vergelij
king met dezelfde periode in 2011.

Een belangrijke vaststelling is dat het 
investeringspeil van de West-Vlaamse 
ondernemingen, in de jaren die volgden 
op de bankencrisis, nog steeds een stuk 
hoger ligt dan in de jaren (= 2005-2007) 
die daaraan voorafgingen.

5.000.000

West-VI a a n d e re n
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BRON: FOD Economie (ADSEI), Verwerking: Afdeling DSA, POM West-Vlaanderen.

AZ Damiaan: nieuwe campus in Oostende opende in 2012
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400 miljoen investeringen in openbare 
werken en mobiliteit
In func tie  van d it them anum m er polste W est-Vlaanderen W erkt ook naar de evo lu tie  van investeringen van de Vlaamse 
overheid in onze provincie, in func tie  van openbare werken en m o b ilite it. De cijfers zijn vrijgegeven door minister van 
Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits.

In West-Vlaanderen is er in 2011 en 2012 
samen circa 400 m iljoen euro in open
bare werken en mobiliteit geïnvesteerd. 
De Vlaamse regering heeft beslist niet te 
besparen op infrastructuurwerken omdat 
een goede infrastructuur belangrijk is voor 
de economie en voor de verkeersveiligheid.

Heel wat inspanningen gingen naar 
de vernieuwing en het onderhoud van 
het wegennet en het waterwegennet 
in West-Vlaanderen, maar ook naar de 
bescherming van de kust tegen zware 
stormen.

Belangrijke werken in 2012
In het kader van een meer optimale mobi
liteit en een verhoogde verkeersveiligheid 
ging in 2012 veel aandacht naar wegen- 
werken en nieuwe fietsinfrastructuur. De 
aanpassing van de N31, beter bekend 
als de Expresweg in Brugge, is daar één 
duidelijk voorbeeld van. De Expresweg 
wordt stap per stap ondertunneld en 
tegelijkertijd komt er een nieuwe veilige 
infrastructuur voor de fietsers met fiets
paden en fietsbruggen. Minister Crevits 
heeft eind november 2012 nog eens voor 
10,5 miljoen euro aan fietsprojecten voor 
de komende jaren voor Brugge goedge
keurd. In 2012 is er ook geïnvesteerd in 
het structurele onderhoud van de auto
snelwegen met onder meer het wegvak 
van Aalbeke to t Roeselare op de A17 en 
op de El7 tussen Waregem en de Franse 
grens.

Andere belangrijke werken: de ophoging 
van het strand in Wenduine De Haan 
in het kader van de kustbescherming 
en de aanleg van het Zeeheldenplein in 
Oostende, de Leiewerken in Kortrijk.

Aandacht ook voor de kusttram met de 
spoorvernieuwing in Blankenberge en 
Bredene, en de vernieuwing van de door
tocht van Blankenberge.

Belangrijke werven voor 2013
De werken aan de Expresweg in Brugge 
N31 gaan verder met de bouw van 
een nieuw complex ter hoogte van 
Zwankendamme. Nog in Brugge is er de 
aanleg van een balkonrotonde in de buurt 
van het station.

In 2013 volgt er ook weer structureel 
onderhoud op de autosnelweg A17 en 
investeert minister Crevits verder in de 
Ring om Kortrijk en er is de aanpak van de 
grensovergang in Rekkem.

Er is ook aandacht voor de vernieuwing 
van de treinstations met het aandeel van 
De Lijn, onder meer in Roeselare (zie 
verder in d it themanummer).

In de haven van Zeebrugge worden de 
sluisdeuren gerenoveerd, in Oostende 
zijn er zandophogingen in het kader van 
de kustverdediging en de zeedijk van 
Wenduine wordt vernieuwd.

In Kortrijk is er de bouw van de Budabrug 
in het kader van de Leiewerken, terwijl 
de oude stuw in Kerkhove op de Schelde 
wordt vervangen. ■

De ombouw van de Expresweg N31 in Brugge loopt samen met de realisatie van de langste fietsbrug in 
Vlaanderen

6 WES
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Haven van Zeebrugge is vitale investeringspool voor West-Vlaanderen

Nieuwe cruiseterminal als kers op de 
investeringstaart
Een pro ject als de haven van Zeebrugge is n o o it helemaal af. Nieuwe on tw ikke lingen  en noodzakelijke investeringen zijn 
een constante fac to r in w a t één van de belangrijkste  hefbom en is voor de West-Vlaamse economie.

Jan Bart Van In

Havenbeheerder MBZ nv investeerde 
in het jaar 2011, 33,5 m iljoen euro in 
een brede waaier van havenwerken. Dat 
was het hoogste investeringsbedrag in 
5 jaar tijd. Daarnaast fungeert MBZ ook 
als regisseur en opdrachtgever van een 
ganse reeks werken die worden gesub
sidieerd door het Vlaamse Gewest. Dat 
pakket aan opgestarte en lopende infra
structuurwerken in de voorhaven en in de 
achterhaven vertegenwoordigt een inves- 
teringsinput van 115,5 m iljoen euro. De 
grootste lopende projecten zijn de werken 
voor de verdieping van de oostelijke kaai
muur van het westelijke schiereiland van 
de CHZ-kaai, de bouw van een tweede 
aanlegsteiger in het LNG-dok, de verlen
ging van de Bastenakenkade met 700 m 
in de zuidelijke achterhaven en bagger- 
werken in het Zuidelijke Kanaaldok in de 
achterhaven.
Het meest opvallende en visibele toekomst
project voor de haven is de geplande 
realisatie van een nieuw cruisegebouw. 
De architectuurwedstrijd die in het voor
jaar 2012 hiervoor werd uitgeschreven, 
resulteerde in oktober in een gunning aan 
Salens Architecten uit Brugge. De nieuwe 
cruiseterminal moet een comfortabel en 
esthetisch aantrekkelijk onthaal bieden 
aan het bloeiende cruisetoerisme en de 
toevloed van passagiers die in Zeebrugge 
arriveren. In 2012 was het cruiseseizoen 
in Zeebrugge goed voor maar liefst 92 
aanlopen met samen circa 280.000 passa
giers. In 2011 brachten de 75 aanlopen 
reeds 245.000 aangelanden mee.
De blikvanger van deze nieuwe 'landmark' 
voor de haven van Zeebrugge wordt een 
toren van 40 meter hoog. Het project 
voorziet ook een centrale verzamelplaats 
voor bussen en taxi's, een ontvangstzaal 
voor bezoekers, kantoorruimtes, douane- 
lokalen voor bagagecontrole en fysieke 
controle, sanitaire voorzieningen, ruimte

voor kleine winkels en ook een uitkijk
punt met een horecafunctie. Het project is 
begroot tussen de 5 en 10 miljoen euro en 
de realisatie is voorzien voor 2014.

Europees kiwidistributiecentrum
Zeebrugge bevestigde recent ook zijn 
positie als Europese draaischijf van 
kiwifruit. Zespri, de marktleider in 
kiw ifruit vernieuwde zijn engagement 
voor de komende vijfjaar.
In het contract stelt havenoperator 
SEA-Invest in Zeebrugge haar infra
structuur ter beschikking aan Zespri voor 
het behandelen, opslaan, verpakken 
en verdelen van kiw ifruit uit Nieuw- 
Zeeland. Vanuit de haven vertrekken de 
kiwivruchten naar 25 markten over heel 
Europa.
Zeebrugge werd al in 1984 door Nieuw- 
Zeeland uitgekozen als dé invoerhaven van 
kiwi's voor Europa. De 'Kiwiweg' en de 
'Nieuwe Zeelandkaai' in de achterhaven 
van Zeebrugge werden in die periode

door de gouverneur van Nieuw-Zeeland 
officieel ingehuldigd.
Joachim Coens, voorz itte r-gede le - 
geerd bestuurder Port o f Zeebrugge.
"Als Food Port zijn wij een belangrijke 
importhaven voor de Europese distri
butie van voeding. Wij zijn de draaischijf 
voor foodproducten uit Nieuw-Zeeland. 
Dankzij onze geografische ligging en 
opgebouwde expertise zijn wij ook het 
officiële Europese verdeelcentrum voor 
Zespri kiwi's geworden. Met de Belgian 
New Fruit Wharf beschikken we tevens 
over de juiste infrastructuur, specifiek 
gericht op het behandelen van kiwi's. Die 
is goed voor de tewerkstelling van 250 
mensen."
In 2011 bedroeg de totale kiwi-overslag 
in Zeebrugge 140.000 ton, dat staat 
gelijk met 1,2 miljard kiwi's. De kiwi's uit 
Nieuw-Zeeland zijn goed voor 120.000 
ton. De andere 20.000 ton Zespri kiwi's 
zijn afkomstig uit Italië. ■

> www.portofzeebrugge.be

In 2011 opende het havenbestuur van Zeebrugge een exporuimte met vaste uitkijkpost ten noorden 
van de Pierre Vandammesluis, aan de voet van de Zweedse kaai. Dit initiatief brengt mens en haven 
dichter bij elkaar. Een haven is immers fascinerend en biedt vaak unieke en verrassende uitzichten. 
Bezoekers kunnen vanop het terras bovenop de uitkijkpost genieten van een uniek zicht. Het uitzicht
punt is immers gelegen op het scharnierpunt tussen de voor- en achterhaven.

http://www.portofzeebrugge.be
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35 extra jobs in hoogtechnologische kaasfabriek 
Belgomilk Moorslede

Kazen van de bovenste (hightech)plank
Jan Bart Van In

M elkverw erker Belgom ilk (Groep M ilcobel) opende in Moorslede een vernieuwde en u itgebre ide s ta te-o f-the-artkaasfa- 
briek. Die is goed voor een investering van 50 m iljoen euro en de creatie van 35 extra jobs voor de West-Vlaamse economie. 
De am bitie  is om tegen 2020, 25% van de huidige melkaanvoer van de M ilcobel Groep op deze site te verwerken.

Belgomilk finaliseerde in Moorslede (bij 
Roeselare) één van de meest markante 
investeringen uit de West-Vlaamse indus
trie van de jongste jaren. In de periode 
2008-2012 werd 50 miljoen euro geïnves
teerd in een grondige hoogtechnologische 
vernieuwing en uitbreiding (+18.000 
m2) van de fabriek. De totale site in de 
Stationstraat telt 50 ha oppervlakte.

Luc Van Hoe, gedelegeerd bestuur
der van Belgom ilk: "De bestaande 
installaties zijn intensief gerenoveerd 
en verder ontwikkeld in functie van een 
optimale productkwaliteit en voedselvei
ligheid. Het resultaat is een innovatieve en 
hoogtechnologische fabriek waar de kaas- 
specialiteiten toch nog op een klassieke 
wijze in allerlei vormen en smaakvarianten 
kunnen geproduceerd worden.
Tegelijk is er werk gemaakt van een signi
ficante capaciteitsuitbreiding. In 2011 
verwerkten we in Moorslede 95 miljoen 
liter melk in onze kazen, goed voor een 
productie van 9.500 ton. Voor 2012 ligt de 
prognose op 14.000 ton. Onze capaciteit 
is gestegen van 1,8 miljoen liter verwerkte 
melk naar drie miljoen liter per week."

Kaasmekka West-Vlaanderen
De forse productietoename in Moorslede 
heeft grotendeels te maken met de slui
ting van een kaasproductieplant in Gierle 
in de Kempen (ex-Kempico) in april 2012. 
Deze activiteit werd door Milcobel over
geheveld naar de West-Vlaamse fabriek, 
waar de tewerkstelling toenam met 35 
jobs. Het totale aantal werknemers (in 
voltijdse eguivalenten) daar bedraagt nu 
115 arbeiders en 40 bedienden.
Luc Van Hoe: "Belgomilk spitst zijn 
binnenlandse kaasproductie toe op twee 
locaties die beiden in West-Vlaanderen 
gevestigd zijn. Langemark legt zich toe 
op industriële kazen zoals mozzarella 
en cheddar. De vernieuwde fabriek in 
Moorslede produceert een breed gamma 
van consumentenkazen (merkkazen) via 
60 recepten. Onze nationale toppers zijn 
Brugge Kaas, Grimbergen en Affligem. 
Bekende regionale merken zijn onder meer 
Watou, Brigand en Ename. 45% van onze 
productie verkopen we over de grens, 
met Italië, Frankrijk, Duitsland, Spanje en 
Nederland als grootste exportmarkten."

Pekelinnovatie
De vernieuwde fabriek in Moorslede 
kent een grote graad van automatisatie 
en robotisering en introduceert ook een 
aantal innovaties.
Luc Van Hoe: "Dankzij een nieuw revo
lutionair pekelsysteem kunnen we het 
zoutgehalte van onze kazen nauwkeuriger 
doseren en uiteindelijk stapsgewijs redu
ceren. Daarmee komen we tegemoet aan 
een belangrijke vraag van de consument. 
Er is ook zwaar geïnvesteerd in installaties 
voor het rijpen en affineren van de kazen. 
De hoogbouw voor opslag en de auto
matische aan- en afvoersystemen van de 
kaasbollen zijn gekoppeld aan energiere- 
cuperatie uit zwaartekracht."
W at is de commerciële strategie achter 
deze imposante investering?
Luc Van Hoe: "Het gehele concept laat 
toe om een groot assortiment van diverse 
kazen te produceren met aangepaste 
modellen. Die flexibiliteit is belangrijk om 
de productontwikkeling van onze kaas- 
specialiteiten te ondersteunen.
Het management van onze overkoepel
ende zuivelcoöperatie Milcobel besliste 
ruim 10 jaar geleden om de ontwikkeling en 
commercialisering van consumentenkazen 
in eigen handen te nemen, zelf merken 
te ontwikkelen of deze te verwerven. Dit 
vanuit het besef dat het niet voldoende is 
om alleen het productieproces in handen 
te hebben, maar ook de commercialisering 
van onze producten. De overname van 
kaasgroothandel Jan Dupont uit Brugge in 
1998 was de eerste stap in die richting." ■

l www.belgomilk.be 
) U kunt dit artikel lezen op tablet en 

downloaden via: 
www.westvlaanderenwerkt.be
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Nichebedrijf zet voet aan wal op Indische markt

Atcomex slaat zijn
(vliegtuig)vleugels wijd uit 'JO M EX
Jan Bart Van In

Vastb ijten in een technologische niche, daarin excelleren en doorgroe ien to t  een in te rna tiona le  speler. Die strategie zet 
Atcomex u it Gullegem m et succes door als producent van v lieg tu igbetankers voor luchthavens waar ook te r w ereld. In India 
s ta rt een strategisch productiepartnersh ip .

Fabrikanten van tank- en bulkwagens zijn 
er meerdere in ons land en in Europa, maar 
een specialist de zich toelegt op speciale 
toepassingen voor brandstofbevoorrading 
van vliegtuigen, zo telt België er maar 
één. De ganse wereldmarkt omvat in deze 
niche slechts een vijftal grote spelers. 
Atcomex met thuisbasis in Gullegem en 
met een tweede productiefiliaal in het 
Oost-Vlaamse Hamme, opereert steeds 
meer op deze internationale markt.

Bedrijfs le ider Fernand Hollevoet, een
geboren Oostendenaar en voormalig

rijkswachter, verwierf het bedrijf (na een 
periode van felle crisis) in de lente van 
2011 samen met enkele mede-investeer- 
ders. Zijn strategie luidt: "Onze hoge 
loonlasten maken de productie in 
België moeilijk. Dus moet je  specialis
tenmaatwerk maken waarvoor veel 
kennis en engineering nodig is en 
met een hogere kw a lite it dan in de 
lagelonenregio's."
Deze focus werpt in 2012 zijn vruchten 
af. Terwijl onze economie in de ban is 
van de signalen van een nieuwe crisis, 
stevent Atcomex af op een topjaar. De

tewerkstelling steeg van 80 naar circa 
100 medewerkers en in de loop van 2012 
waren er nog 11 openstaande vacatures. 
De bedrijfsleiding is ambitieus en wil de 
omzet laten doorgroeien van 15 miljoen 
euro in 2011 naar 50 miljoen euro in 2018. 
M arketingm anager Stijn Decock: "In 
februari haalden we een contract binnen 
van twee miljoen euro voor de levering van 
13 vliegtuigbetankers (hydrant dispensers) 
met als klant SLCA, de grootste verdeler 
van brandstoffen op de Spaanse luchtha
vens. In mei sloten we drie contracten af 
met een gezamenlijke waarde van meer 
dan vijf miljoen euro voor het leveren van 
in totaal zestien tankwagens aan interna
tionale luchthavens in Angola, Frankrijk 
en Groot-Brittannië. We opereren met 
deze afdeling in een niche met een 
250-tal klanten (petroleummaatschappij 
en onafhankelijke branstoffenverdelers) 
wereldwijd. Onze internationale door
braak compenseert ruim de verzwakking 
op onze thuismarkt. Onze divisie tank
en bulkwagens voor wegtransport van 
gevaarlijke stoffen mikt op de Belgische 
transportmarkt en die heeft momen
teel af te rekenen met de economische 
onzekerheid."

W at zijn de generatoren van de groei? 
Stijn Decock: "Atcomex b lijft vasthouden 
aan kwaliteit en laat zich niet verleiden tot 
een prijzenoorlog. De prijs speelt een rol 
tijdens de offertefase maar is zeker en vast 
niet het belangrijkste criterium. Ergonomie 
en veiligheid, gefundeerd op kwaliteits
volle onderdelen, haalt de bovenhand in 
het lastenboek. We houden vast aan onze
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eigen waarden en visie, zeker wanneer er 
een ongunstig economisch klimaat heerst. 
Bovendien blijven we Belgisch en opereren 
we hier met twee productie-eenheden. 
In Gullegem (65 mensen) gebeurt de 
productie van de mantel, alsook het over
grote deel van de productie van tank- en 
bulkwagens, drukcontainers, opleggers en 
aanhangers en diverse nicheproducten. 
De productieplant in Hamme (35 mensen) 
legt zich meer toe op vliegtuigbetankers, 
dispensers en hydrant en pitcleaners voor 
de luchthavens. We streven naar een maxi
male flexibiliteit tussen de beide ateliers. 
We investeren veel in interne opleiding 
van onze medewerkers."

Duurzaamheid in de praktijk
Atcomex w o rd t gedreven door inno 
vatie. Hoe ve rta a lt zich dat in de 
praktijk?
Stijn Decock: "Innovatie is verweven 
doorheen onze bedrijfsprocessen en 
cultuur. Innovatie is één van onze drie 
USP's: '100% productie in eigen beheer, 
innovatief tankconcept en modulaire 
opbouw'. Het innovatieve tankconcept

bevat een automatisch lasproces en de 
productie van eigen bodems. Dit zijn stro- 
mingsbrekers die ervoor zorgen dat de 
vloeistof geen tollende beweging maakt 
tijdens het transport. De opbouw van 
de dispenser verloopt modulair om de 
lange productietijden en de hoge kosten 
te reduceren. Dat levert bovendien een 
lager gewicht op en dus minder belasting 
van het materiaal, wat dan resulteert in 
minder onderhoudswerken. Dat verhoogt 
de levensduurte van het voertuig gevoelig. 
Een praktisch voorbeeld: een dispenser 
kan tot 4.000 liter per minuut in een vlieg
tuig overbrengen. Recent ontwikkelden 
we een nieuw type dispenser met hoog 
efficiënte brandstoftransporttechnologie, 
die geschikt is voor het betanken van 
verschillende types vliegtuigen, inclusief 
de 'Airbus A380'."

A passage to India...
Atcomex startte recent een productie- 
partnership in New Delhi met de Paruthi 
Group, een van de grootste metaalcon- 
structeurs in India. Daarmee versterkt het 
bedrijf haar expertise in één van de snelst

groeiende economieën in de wereld.

Stijn Decock: "We doen daar aan toll 
manufacturing. Dat houdt in dat wij de 
grondstoffen en sommige onderdelen 
aanleveren en dat Paruhi deze verwerkt tot 
een eindproduct. De tanks die zij in India 
gaan fabriceren, worden aangedreven 
door onze knowhow. We bouwen er aan 
een eigen verkoopteam, maar ook aan een 
volwaardige afdeling design en enginee
ring, die binnen het jaar moet groeien tot 
een tiental medewerkers.

De luchtvaart b lijft sowieso een groei
markt. Niet in België of zelfs Europa, 
maar in Azië en het Midden-Oosten. We 
trekken naar India omdat de luchtvaart, 
met onder meer 127 luchthavens, in dat 
land zo belangrijk is. Bovendien bouwt 
India in de komende jaren tw intig nieuwe 
luchthavens." ■

) www.atcomex.be 
1 U kunt dit artikel lezen op tablet en 

downloaden via: 
www.westvlaanderenwerkt.be
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Nieuwe ziekenhuiscampus pakt uit met hightechinnovaties

AZ Damiaan zet kroon op 
investering van 200 miljoen

Az Damiaan
Dicht bij he t leven

Jan Bart Van In

M et zijn nieuwe ziekenhuiscomplex, goed voor een gespreide investering van 200 m iljoen euro, levert AZ Damiaan in 
Oostende een prom inente b ijd rage aan een hedendaagse, hoogtechnologische maar ook pa tiën tvriende lijke  gezondheids
in fras truc tuu r in W est-Vlaanderen. M et plaats voor m oderne kunst.

Algemeen Ziekenhuis Damiaan vzw 
ontstond in 1999 uit de fusie van de 
Oostendse ziekenhuizen Sint-Jozef en 
Heilig Hart. Toen reeds was er de intentie 
om alle activiteiten op één campus 
te bundelen. De ingebruikname van 
het volledig nieuwe ziekenhuis in de 
Gouwelozestraat is sinds oktober 2012 
een feit.

De nieuwbouw is opgetrokken rond de 
gebouwen van de bestaande campus 
Heilig Hart, die in een volgende fase deels 
worden afgebroken en deels gerenoveerd. 
Het totale terrein heeft een oppervlakte 
van 47.121 m2 met daarop een gebouw 
met een maximale lengte van 192 meter 
en een maximale breedte van 136 meter. 
Voor de ruwbouw werd ongeveer 6.300 
m3 beton gebruikt. De verschillende 
bouwlagen samen tellen 225.000 m3 
bouwvolume en 54.000 m2 vloeren.

Levensduur en energiebesparing
Directeur Peter Verhuist: "De indeling 
van de gebouwen in functionele zones is 
een nieuw concept. Ze creëert een schei
ding van de patiëntenstromen maar ook 
van de logistieke en goederenstromen. 
Een flexibele bouw met maximale beton- 
overspanningen laat toe om waar nodig 
de verdeling van een vloer vlot aan te 
passen. Dat verlengt de levensduur van 
het gebouw. Via een boorgat-energieveld 
wordt de bodemtemperatuur gebruikt 
om het ziekenhuis in de winter bij te 
verwarmen en koel te houden in de zomer.

Dat levert een manifeste energiebesparing 
op. De nieuwe infrastructuur wordt tussen 
nu en 2016 verder aangevuld met een 
tweede parkeertoren voor de artsen en de 
medewerkers en een nieuwe vleugel voor 
nierdialyse, revalidatiediensten, psychiatri
sche diensten, labo anatomo-pathologie, 
dienst palliatieve zorgen, administra
tieve diensten en met kamers voor de 
wachtartsen.

Welke capacite it b ied t he t nieuwe 
ziekenhuis?
Peter Verhuist: "Ons nieuwbouwzieken- 
huis telt 523 bedden voor hospitalisatie 
en 81 bedden voor de verschillende

Tewerkstellingsvolume naar aard op 31 -12-2011

dagziekenhuizen. De kamers zijn lichtrijk 
en comfortabel, met moderne sanitaire 
cellen, draadloos internet en individuele 
flatscreen-tv.

Alles samen wil AZ Damiaan zich via deze 
infrastructuur en diensten meten met de 
allerbeste ziekenhuizen van het land en 
vormen wij meer dan ooit het referentie- 
centrum voor de gezondheidszorg in de 
kustregio."

Tewerkstelling in de lift
AZ Damiaan telde einde 2011 1.388 
medewerkers in loondienst (waarvan 890 
bij het departement Patiëntenzorg) en dat

Verplegend en verzorgend 

Paramedisch 

Facilitaire diensten 

Administratief 

Andere

BRON: Jaarverslag 2011 AZ Damiaan Oostende
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Zicht op de nieuwe gerobotiseerde ziekenhuisapotheek De nieuwe cafetaria

zijn er 120 meer dan in 2010. Het artsen
team bestaat uit 100 zelfstandige dokters. 
Het ziekenhuis realiseerde in 2011 een 
omzet van 117,5 miljoen euro (+5,4% in 
vergelijking met 2010). De resultatencijfers 
zijn positief.

Innovaties in de kijker
Het ziekenhuisproject in Oostende intro
duceert ook een aantal innovaties.
Peter Verhuist: "We nemen als eerste in

België drie recent ontwikkelde röntgenap- 
paraten in gebruik, die zich onderscheiden 
door de combinatie van een opti
male performantie met een verlaagde 
scralingsdosis.

Een andere innovatie is de installatie 
van een geautomatiseerd distributie
systeem voor de individuele afgifte van 
geneesmiddelen. Een investering van 3,3 
miljoen euro. In de plaats van telkens een

verpakking aan te bieden bij elk nieuw of 
gewijzigd voorschrift, krijgt de patiënt nu 
dagelijks (of per medicijnronde) het aantal 
pillen of doses die hij die dag nodig heeft. 
Dit soort technologische hulpmiddelen 
draagt bij to t een verhoogd(e) patiënten- 
comfort en -veiligheid."

De West-Vlaamse bedrijven IHC-group 
uit Oostkamp (software) en Hict uit 
Brugge (consultancy) waren betrokken 
partij bij de realisatie van dit vooruitstre
vende concept van een gerobotiseerde 
medicatiedistributie.

Kunst verzacht de zorg
AZ Damiaan realiseert zijn nieuwe zieken
huis met betoelaging van het Vlaams 
Infrastructuurfonds VIPA en dat laat toe 
om een bepaald percentage van de bouw
kost te besteden aan kunstwerken die in 
het complex zijn geïntegreerd. ■

I  www.azdamiaan.be

1 U kunt dit artikel lezen op tablet en 
downloaden via: 
www.westvlaanderenwerkt.be
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Investering van 3 miljoen euro in pvc-recyclingfabriek in 
Diksmuide

Deceuninck sluit cirkel van productie, 
gebruik en hergebruik.
Jan Bart Van In

De beursgenoteerde West-Vlaamse producent van PVC-profielen Deceuninck opende ha lfw eg ok tobe r 2012 een nieuwe 
recyclingfabriek in Diksmuide. Die hee ft een capacite it van 20.000 ton  en w o rd t zo de grootste  herw inn ingseenheid  van 
harde PVC-kunststof in de Benelux. De nieuwe p lan t b ied t w erk aan 9 medewerkers en dat kan op lopen to t  13 in func tie  
van het gerealiseerde volume.

Oude PVC-ramen met enkel glas worden 
de jongste jaren in snel tempo vervangen 
door beter isolerende ramen met dubbel 
of driedubbel glas.
PVC (Polyvinylchloride, een the rm o 
plastische kunststof) is een waardevol 
materiaal en hoort niet thuis op het 
stort of in de verbrandingsoven. Oude, 
gedemonteerde ramen lenen zich 
perfect tot recyclage. De West-Vlaamse 
PVC-producent Deceuninck werkt voor 
de inzameling en het transport van 
gedemonteerde PVC-producten zoals 
ramen, rolluiken en gevelbekleding 
samen met openbare en privéafvalver- 
werkingsbedrijven, bouwondernemingen, 
raamfabrikanten en -plaatsers. Dit in een 
radius van 500 km, met inbegrip van 
Noord-Frankrijk en West-Duitsland.

Tom Debusschere, CEO van 
Deceuninck: "Voorheen deden derden 
dit voor ons, maar nu hebben we een 
eigen recyclage-competentiecentrum 
opgericht op de terreinen van onze PVC 
compoundfabriek in Diksmuide. We zijn 
ervan overtuigd dat dit de juiste aanpak 
is en dat deze investering van € 3 miljoen 
binnen 3 jaar winstgevend zal zijn. Deze 
nieuwe activiteit past binnen de globale 
strategische visie die we in 2009 hebben 
vastgelegd. We noemen het: "Building 
a sustainable home" op basis van de 3 
pijlers: Innovation, Ecology en Design.

In dit opzicht vonden we het onze plicht 
om te beginnen met recyclage. We 
nodigen alle partners uit om hun harde 
PVC-restant naar Diksmuide te sturen. 
Volgens ons plan zou tegen 2016 de capa
citeit van 20.000 ton volledig benut zijn."

Duurzame innovatie
Deceuninck werd opgericht in 1937 en 
vierde in 2012 haar 75e verjaardag. Als 
één van de pioniers in Europa begon 
het bedrijf in 1960 met de productie 
van rolluikprofielen en in 1967 met het 
ontwerpen en extruderen van raam
profielen. Al bij het prille begin was het 
recycleren van het PVC-productieafval 
onderdeel van het businessmodel. In de 
jaren '80 begon Deceuninck samen met 
externe partners PVC-zaagafval uit de 
raamproductie op te halen en te recy
cleren. De voorbije 25 jaar ontwikkelde 
Deceuninck producten en processen die 
toelaten iedere beschikbare kilo gerecy
cleerde PVC te verwerken. Vensterbanken 
en wandbekledingsprofielen worden voor
zien van een decoratieve folie. In 2004 
lanceerde Deceuninck het Beebo-gamma 
voor muurbekleding. Dat is een exclusieve 
decoratieve folie op gerecycleerd basis
materiaal. In 2004 ontwierp en lanceerde 
Deceuninck de Cyclefoam geluidswand, 
nu te zien langs heel wat snelwegen, 
TGV-lijnen en luchthavens in Europa.

Glenn Feys, manager Deceuninck 
Recycling: "PVC is een duurzaam mate
riaal dat weinig onderhoud vergt. Ramen 
die vandaag geplaatst worden, zullen naar 
verwachting meer dan 50 jaren gebruikt 
worden. Voor isolatie zijn PVC-ramen de 
meest economische oplossing. Voor zijn 
innovaties streeft Deceuninck naar de best 
mogelijke isolatie bij het laagst mogelijke 
materiaalverbruik.

De nieuwe pvc-recyclingplant in Diksmuide
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Onlangs lanceerden we Zendow#neo 
met glasvezelversterkte profielen die 
passiefhuis-isolatiewaardes haalt bij 40% 
minder gewicht. De recyclingfabriek in 
Diksmuide beschikt over de technologie 
om Deceuninck's glasvezelversterkte PVC 
volledig te recycleren."

700 West-Vlaamse medewerkers
Deceuninck is in West-Vlaanderen actief op 
twee sites: vanuit Gits opereert het hoofd
kantoor en de oudste productieplant en 
in Diksmuide heeft de onderneming sinds 
1989 een compoundfabriek op een site 
van 3 ha (ex-tennisraketten Snauwaert). 
Daar wordt PVC-hars gemengd met 
andere poedervormige additieven om zo 
de optimale basisgrondstof te bekomen 
voor de profielproducten. In de fabriek in 
Diksmuide werken vandaag 40 mensen 
waarvan 9 voor de recyclage-eenheid.

Deceuninck realiseerde in 2011 een omzet 
van 536 miljoen euro met de inzet van 
2.800 medewerkers in 25 landen waarvan 
700 in West-Vlaanderen. ■

I  www.deceuninck.com 
» U kunt dit artikel lezen op tablet en 

downloaden via: 
www.westvlaanderenwerkt.be
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Groeibedrijf Moderna Products investeert fors en werft aan

Kattenbakken 'made in Izegem' 
voor de Chinese markt
Jan Bart Van in

Doemdenkers en zw artk ijkers die n ie t geloven in een toekom st voor maakeconomie in onze contreien, moeten dringend 
eens op bezoek bij Moderna Product in Izegem. Deze kmo produceert m et toenem end succes accessoires in kunststo f voor 
honden en ka tten . Die vinden nu al hun a fzet in 55 landen w aaronder China...!

Reconversie (= flexibel omschakelen) is 
een sleutelwoord in de dynamiek van de 
(vooral Zuid-West-Vlaamse) economie. Bij 
Moderna Products in Kachtem (Izegem) 
fabriceerden de eerste en de tweede 
generatie van de familie Saelen bijna 
uitsluitend knopen. Later gevolgd door 
wat spuitgietwerk voor andere bedrijven. 
Bart Bonte en Chantal Saelen, het echt
paar van de derde generatie, schakelde 
vanaf het midden van de jaren 90 geleide
lijk over op het ontwerp en de productie 
van plastieken uitrusting voor kleine 
huisdieren, zoals kattenbakken, voeder
bakken, toiletten en transportkooien. 
Daarbij kozen ze bewust om het verschil te 
maken met het bestaande aanbod op de 
markt, door in te zetten op meer gesofisti
ceerde producten met veel aandacht voor 
design.
De 'Lucky Cat', een gesloten kattenbak 
met een ronde vorm en een uitgekiende 
aankleding betekende de grote door
braak in 1996. Sindsdien werkt Moderna 
Products aan een internationale opmars in 
deze sector. De jongste zeven jaar groeide 
de kmo aan een tempo van 17 procent 
per jaar. In 2012 wordt afgestevend op

een omzet van 15 miljoen euro met een 
team van 43 eigen medewerkers en nog 
eens 18 arbeidskrachten in de sociale 
werkplaats Le Trait d'Union in Moeskroen. 
Dat de petproducten van Moderna gretig 
hun afzet vinden in nu al 55 landen, to t in 
China, is het resultaat van een keuze voor 
permanente innovatie, flexibiliteit en een 
opgedreven automatisatie. Daardoor blijft 
het aandeel van de loonkost in de totale 
productiekost beheersbaar.
In de periode 2010-2011 investeerde 
de voortvarende onderneming circa 3,3 
miljoen in de uitbreiding van de productie- 
en opslagcapaciteit van 3.000 naar 10.000 
m2. Een naburig bedrijfsgebouw werd 
aangekocht en geïntegreerd in de ganse 
lay-out.
M arketing manager Stefaan Dewulf:
"Deze uitbreiding was noodzakelijk om 
een afdoend antwoord te bieden aan 
de groeiende logistieke verwachtingen 
van onze klanten, zijnde grote wereld
wijde distributieketens. Recent hebben 
we nog twee nieuwe spuitgietmachines 
aangekocht (800 ton en 600 ton) plus 
geïnvesteerd in bijhorende automatisatie."

Innovatie in de praktijk
Het team van Moderna kreeg voor zijn 
uitmuntende bedrijfsprestaties en zijn 
opmerkelijk groeiparcours recent de 
prijs van KMO-laureaat uitgereikt door 
Unizo en POM West-Vlaanderen. De 
bedrijfsstructuur evolueert mee met de 
intrede van twee ervaren nieuwe actieve 
vennoten: Stefaan D ew ulf en Anthony 
Geerinckx, die voorheen als managers 
aan de slag waren bij trailerbouwer Stas 
in Waregem en bij wasmachineproducent 
Lapauw in Heule.
Hoe ve rtaa lt innovatie  zich bij 
M oderna in de praktijk?
Stefaan Dewulf: "Innovatie zit in het 
DNA van Moderna Products en gebeurt 
zowel intern als extern (open innovatie). 
Wij hebben een specifieke innovatie-cel 
uitgebouwd, die structureel met product
vernieuwing bezig is, maar ook met 
proces- en organisatievernieuwing." ■

) www.modernaproducts.be

» U kunt dit artikel lezen op tablet en 
downloaden via: 
www.westvlaanderenwerkt.be
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Kredietproductie BKCP Bank kent 
in 2012 een sterke boost
Interview met Koen Spinoy, commercieel directeur BKCP

Veel West-Vlaamse ondernemers en zelfstandigen laten zich niet ontmoe
digen door de conjunctuurverzwakking en blijven investeren in hun zaak 
of in een nieuw project. Ze vinden een luisterend oor en een deskundige 
lange termijn partner in BKCP Bank. "In een kleine bank zijn de klanten 
groter", poneert Koen Spinoy, commercieel directeur van BKCP. Koen Spinoy

Het pessimisme en doemdenken over onze economie, steekt de 
jongste maanden weer de kop op. Manifesteert er zich binnen 
het kredieten-departement van BKCP ook een groeivertraging 
en/of een terugvai?
Koen Spinoy: "Ook wij merken dat de globale economische 
context waarin de bedrijven opereren, niet gunstig evolueert. 
Bovendien stuiten de ondernemingen op hogere drempels om 
aan kredieten te geraken.
Specifiek voor BKCP stellen we echter geen terugval in ons 
kredietvolume vast. Integendeel, in de eerste 10 maanden van 
2012 hebben we een derde meer kredieten toegekend dan in het 
voorafgaande jaar. Hier is dus geen sprake van een crisistendens 
maar wel van een substantiële groei.
Ruim twee derden van ons kredietvolume situeert zich bij profes
sionele klanten: ondernemers en zelfstandigen."

De banksector gaat door een felle crisis die het imago van heel 
wat grootbanken heeft aangetast. Hoe profileert BKCP Bank zich 
binnen het nieuwe bankenlandschap?
Koen Spinoy: "De financiële crisis, die in 2008 losbrak, heeft 
de geloofwaardigheid van sommige actoren onderuit gehaald 
en sindsdien blijft de bankensector kampen met een ongunstig 
imago. Anderzijds hebben een aantal solide spelers zoals BKCP 
en onze referentieaandeelhouder, het Franse Credit Mutuel Nord 
Europe (CMNE) zich versterkt. We onderscheiden ons als een bank 
op mensenmaat. 'In een kleine bank zijn de klanten groter...' is 
dan ook bewust ons devies. Wij staan dichter bij de klant in een 
meer proactieve relatie. Dat heeft onder meer te maken met 
onze focus: wij richten ons grotendeels op het segment van de 
zelfstandigen en ondernemingen. We doen dat met een lokaal 
sterk verankerd team van mensen die de taal van onze doelgroep 
spreekt en met specifieke producten en diensten op maat van 
onze klanten. Wij zijn bovendien niet beursgenoteerd.

CMNE, met zetel in Rijsel, is een coöperatieve bank met tien
duizenden aandeelhouders. Wij worden niet opgejaagd door 
de waan van de kwartaalrapportering en van het korte termijn- 
rendement. We kunnen een langetermijnvisie uitbouwen en 
aanhouden. BKCP Bank is verbonden met een stevige en stabiele 
Europese bankgroep die de beste ratings haalt. CMNE beschikt 
over een sterk eigen vermogen en heeft dus geen financiering uit 
de markt nodig."

Wat is het belang van het luik West-Vlaanderen in de werking 
van BKCP?
Koen Spinoy: "We hebben in West-Vlaanderen 9 eigen kantoren 
(met mensen in loondienst) op een Belgisch totaal van 48 
kantoren. Bijna 20% van onze regionale capaciteit situeert zich 
dus in één van de tien Belgische provincies. Dat fijnmazig West- 
Vlaams kantorennetwerk is een duidelijke indicatie van het belang 
van de kustprovincie in onze structuur. Dat heeft uiteraard veel 
te maken met de spreekwoordelijke ondernemingsdynamiek in 
West-Vlaanderen. Die bovendien steunt op een brede waaier van 
vooral familiebedrijven die in zeer uiteenlopende sectoren actief 
zijn. Dat maakt deze provincie dan ook meer crisisbestendig. Het 
is geen toeval dat de werkloosheid hier het laagst is. Dat belet 
niet dat de sputterende conjunctuur zich ook in West-Vlaanderen 
manifesteert, zoals blijkt uit sommige indicatoren. Maar in 2012 
blijft ons kredietvolume in West-Vlaanderen, net zoals in het 
ganse land, vrij hoog.

Drie vierden van onze West-Vlaamse klanten zijn zelfstandigen 
en ondernemers en hun aandeel in onze portefeuille ligt dus nog 
hoger dan in het ganse land. Ook het innovatiegehalte van de 
West-Vlaamse bedrijven blijft op een hoog peil.

BKCP Bank speelt daar op in met een team van medewerkers 
die dicht bij de klanten staat en opereert met korte communi
catielijnen. Gesprekken met West-Vlaamse zelfstandigen en 
ondernemers, die soms de reputatie hebben van introvert en 
koppig te zijn, verlopen in het begin niet altijd gemakkelijk. Maar 
eenmaal het vertrouwen van deze klanten gewonnen is, is de 
basis gelegd voor een dynamische lange termijnrelatie.

BKCP Bank blijft zelf investeren in de verdere professionalisering 
van onze kredietafdeling als wissel op de toekomst."

1 www.bkcp.be

b k A c p
_____Bank_____

Gelukkig niet de grootste.

http://www.bkcp.be
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West-Vlaamse bedrijven investeren in recuperatie van 
energie uit industriële processen

Duurzame (rest)warmte voor 
de West-Vlaamse industrie

Lid van de Associatie universiteit Gent
Jan Bart Van In
Een Amerikaanse studie u it 2006 lee rt dat er in de industrie  meer restwarm te beschikbaar is dan alle a lternatieve energieën 
samen. Die restwarm te on ts taa t bij een verbrandingsproces van b ijvoorbeeld  m otoren o f stookketels. Deze energiebron 
w o rd t vooralsnog w e in ig  aangeboord in onze industrie, te rw ijl er steeds meer perfo rm ante  technolog ie  aanwezig is om deze 
te benutten  als a lternatieve energiebron. Hogeschool Howest sensibiliseert via haar onderzoeksgroep Thermodynamica 
de bedrijven voor deze innovatie  en opereert ook als techno log iepartner. Mirom in Roeselare en Proviron in Oostende, 
maar ook Vanheede u it W ervik, sprongen alvast op deze groene kar.

Op 13 en 14 september 2012 had binnen 
de campus Karei de Goedelaan van de 
hogeschool Howest te Kortrijk een goed 
gestoffeerd en internationaal gekleurd 
symposium plaats rond het thema 
'restwarmte.'

De 230 deelnemers waren afkomstig 
uit 25 landen en de sprekers hadden 6 
verschillende nationaliteiten.

Ingenieur Bruno Vanslambrouck is
de spilfiguur achter de onderzoeks
groep Thermodynamica van Howest en 
opereerde als coördinator van het event.

W at is het belang van restwarmte voor 
onze industrie?
Bruno Vanslambrouck: "Restwarmte 
wordt binnen industriële processen heel 
vaak, als onoverkomelijk geacht bijpro
duct, weggekoeld. Wanneer de "klassieke"

recuperatiemogelijkheden, via bijvoor
beeld warmtewisselaars, uitgeput of niet 
toepasselijk zijn, dienen er zich vandaag 
nochtans reeds commercieel beschikbare 
technologieën aan. Die produceren rest
warmte uit elektriciteit of waarderen ze 
op to t bruikbare proceswarmte.
Het eerste kan bijvoorbeeld via een 
Organische Rankine Cyclus (ORC), het 
tweede met behulp van een (hoge tempe
ratuur) industriële warmtepomp. Concrete 
toepassingen zijn in Vlaanderen echter 
nog heel zeldzaam. Howest beschikt zelf 
over een ORC-testinstallatie, een uniek 
schaalmodel van 11 kW, dat ons werd 
geleverd door de Brugse producent BEP 
Europe."

Wat is de rol van Howest in deze ecolo
gische technologische innovatie? 
Bruno Vanslambrouck: "Sinds 2003 
voeren we onderzoek uit naar de ORC

-technologie, dit in nauwe samenwerking 
met Universiteit Gent. De leemtes in het 
marktaanbod en de mogelijkheden tot 
technologische verbetering werden gede
tecteerd en dit leidde to t een ambitieus 
nieuw project (ORCNext) dat deze onder
werpen in detail bestudeert en oplossingen 
aanreikt via strategisch onderzoek. Recent 
werden ook hoge temperatuur warmte
pompen toegevoegd aan ons onderzoek 
naar restwarmtevalorisatie.
Het symposium in Kortrijk werd dan 
ook georganiseerd binnen het kader 
van drie lopende projecten rond 
restwarmtevalorisatie."

West-Vlaanderen pioniert
Waar staat de toepassing van restwarm- 
terecuperatie in West-Vlaanderen? 
Bruno Vanslambrouck: "West-
Vlaanderen telde in september 2012 twee 
werkende ORC-installaties en voor zover 
wij weten waren deze op dat moment ook 
de enige die binnen de ganse Vlaamse 
industrie operationeel zijn. Bij de afval- 
intercommunale MIROM in Roeselare 
functioneert een ORC-installatie die werkt 
op de warmteoverschotten van de afval
verbrandingsinstallatie. Uit heet water op 
180°C wordt zodoende 2,5 MW netto 
elektrisch vermogen geproduceerd. Dat is 
op jaarbasis voldoende om in het verbruik 
van meer dan 4.000 gezinnen te voorzien. 
Deze ORC-module werd geleverd door de 
Italiaanse fabrikant Turboden die momen
teel als marktleider voor deze technologie 
wordt beschouwd. Dit bedrijf was ook 
vertegenwoordigd op ons symposium."

Restwarmterecuperatie in de praktijk
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BEP Europe en Proviron
Bruno Vanslambrouck: "Een tweede 
West-Vlaamse toepassing rond recupe
ratie van restwarmte situeert zich in het 
chemiebedrijf Proviron Basic Chemicals 
in Oostende. Daar werd begin 2012 
een ORC van 250 kW geïnstalleerd die 
opereert met restwarmte onder de vorm 
van stoom op lage druk. Deze prototype 
ORC werd geproduceerd door het bedrijf 
BEP Europe uit Brugge, momenteel de 
enige Belgische producent van machines 
voor restwarmterecuperatie (zie kader- 
stuk hieronder). De installatie in Oostende 
levert 1.500 megawatt uur groene elektri
citeit op, een equivalent van het jaarlijkse 
stroomverbruik van 425 gezinnen.
BEP Europe doorliep met Howest een 
gezamenlijk ontwikkelingstraject, dat 
bij hen heeft geleid tot de productie van 
dergelijke machines."

West-Vlaanderen investeert

Vanheede doet mee
BEP Europe installeerde midden september 
2012 een tweede ORC-installatie in 
ons land, meer bepaald op de site van 
Vanheede Biomass Solutions (dochter van 
de West-Vlaamse Vanheede Environment 
Group met hoofdkwartier in Wervik) in 
het Waalse Quevy nabij Mons.

Ingenieur Dieter Verhaeghe, marke
ting manager van Vanheede Group:
"In Quevy zijn we onder meer actief in 
de valorisatie van organisch-biologische 
afvalstoffen zoals (verpakt) voedingsafval 
en keukenafval, die we verwerken in een 
scheidings- en vergistingsinstallatie. We 
verwerken er ook groenafval to t compost 
of brandstof voor houtgestookte energie
centrales. De gassen die daar vrijkomen 
door de vergisting van organisch afval 
drijven een biogasmotor aan. Vroeger 
'verdween' de rook uit de motoren van

West-Vlaanderen Werkt 4, 2012

450° zonder dat we met deze restwarmte 
iets deden. Dankzij de ORC-installatie van 
BEP Europe recupereren we nu ook deze 
warmte en produceren we hiermee elek
triciteit. Het energierendement dat we zo 
genereren is ongeveer 400 megawatt uur. 
Dat komt overeen met de energiebehoefte 
van circa 125 gezinnen."

Howest-U-Gent lanceerde op het 
symposium in Kortrijk ook een 
Kenniscentrum voor restwarmte- 

valorisatie dat openstaat voor alle 
belangstellende bedrijven. ■

I  www.howest.be 
) www.orcnext.be 
I  bruno.vanslambrouck@howest.be

I  U kunt dit artikel lezen op tablet en 
downloaden via: 
www.westvlaanderenwerkt.be

BEP Europe nv draait op volle kracht (tewerkstelling piekt)
BEP Europe uit Brugge, producent van testmachines voor de automobielindustrie, bouwt een tweede innovatieve 
bedrijfstak uit rond installaties die restwarmte in industriële processen omzetten in elektriciteit.

De Europese auto-industrie worstelt met een felle crisis maar BEP Europe, toeleveringsbedrijf voor de autoconstructeurs, roeit 
tegen de stroom in. Het orderboek zit vol to t midden 2013 en de tewerkstelling zit op het hoogste peil sinds 2008.
BEP Europe is één van die te weinig bekende parels van de West-Vlaamse kennisgedreven industrie. Het bedrijf dat een erfgenaam 
is van het vroegere FN-Brugge (later Fabricom), is sinds 1996 actief in de Brugse industriezone Ten Briele aan de rand van het 
fameuze Lappersfortbos.
Al die jaren lag de focus van de machinebouwer op de auto-industrie. Voordat auto's op het einde van het productieproces de 
autofabriek uitrijden, worden ze ter plaatse getest op wieluitlijning, lichtafregeling, remkracht, vermogen van de motor e.a. Die 
handelingen gebeuren via een eindelijn testinstallatie en in die niche is Burke E. Porter (het Amerikaanse familiale moederbedrijf 
van BEP Europe) een wereldspeler. De fabriek in Brugge (één van de drie productiecentra van de groep in de wereld) fabriceerde 
en installeerde de jongste 20 jaar honderden testmachines in autofabrieken in gans Europa en ver daarbuiten voor de Europese 
autoconstructeurs.

Topjaren 2011 en 2012
Directeur Dannie Van Holm: "De auto-industrie is echter zeer cyclisch en ook wij hebben de 
crisis van 2008-2009 zwaar gevoeld. 2011 was echter opnieuw een topjaar met een omzet van 
circa 27 miljoen euro (een nieuw record), een groei van 80% in vergelijking met 2010. Ook in 
2012 produceren we op datzelfde hoge peil. We leveren vooral aan Duitse autoconstructeurs 
die op diverse plaatsen in de wereld hun fabrieken vernieuwen. We hebben dit jaar heel wat 
mensen aangeworven (van 80 naar 95 vaste medewerkers), interimkrachten ingeschakeld en 
we krijgen ook tijdelijk versterking van technici van onderaannemers.

GROENE DIVERSIFICATIE
Dannie Van Holm: "Om in de toekomst minder afhankelijk te zijn van één sector en van één 
een diversificatieproject opgestart met steun van het IWT en van Howest in de sector van de groene energie. We ontwerpen 
en produceren installaties die restwarmte in industriële processen omzetten in elektriciteit. Dit zonder emissies of bijkomende 
verbranding van fossiele brandstof. Deze nieuwe afdeling hebben we E-rational gedoopt.
Na een eerste installatie bij Proviron Basic Chemicals in Oostende en een tweede order voor Vanheede groep in Quevy, zijn we 
momenteel in onderhandeling voor diverse mooie ORC-projecten in het buitenland."

E-RATiONAL
VALUE FOR HEAT

producttype, hebben we in 2009
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Een economische hefboom van 
190 miljoen euro!
Jan Bart Van In

Leiedal
De tw ee  West-Vlaamse intercom m unales voor economische streekon tw ikke ling  wvi en Leiedal investeren in de periode 
2011-2014 samen 190 m iljoen euro in de aankoop en u itrus ting  van bedrijfs te rre inen en bed rijfs in fras truc tuu r en in diverse 
pro jecten van betaalbare huisvesting. Hiermee geven ze een sign ificante in jectie in de West-Vlaamse economie.

De West-Vlaamse Intercom m unale
(wvi), met zetel in Brugge, is in 54 
West-Vlaamse gemeenten actief in het 
ontwikkelen van bedrijventerreinen, 
bedrijfsverzamelgebouwen, sociale 
woonprojecten en in ruimtelijke plan
ning, mobiliteit en milieu. Haar evenknie 
Leiedal, met zetel in Kortrijk, vervult 
grotendeels dezelfde maatschappelijke 
opdracht in 11 gemeenten in de regio 
Kortrijk-Waregem.
Tabel 1 toont een overzicht van de 
globale investeringsinspanningen die de 
beide actoren doen ter bevordering van

de West-Vlaamse economie in de periode 
2011-2014. Voor het luik 'bedrijfshuis
vesting' gaat het samengeteld over een 
besteding van ruim 148 miljoen euro, 
terwijl de woonprojecten goed zijn voor 
een injectie van bijna 42 miljoen euro. De 
cijfers voor 2012 zijn indicatief en dus nog 
niet definitief bij het verschijnen van dit 
artikel. De cijfers voor de periode 2013- 
2014 zijn uiteraard ramingen.

Blikvanger suikerfabriek Veurne
De grootste investeringsprojecten van wvi 
in 2012 waren de aankoop van gronden

Tabel 1
Investeringen door de intercommunales W V I en Leiedal in de periode 2011-2014

Bed rijfshu isvesting W o o n p ro je c te n

Ja a r W V I Le ied a l W V I Le iedal
2011 24.563.000 12.512.000 3.857.000 203.000
2012 "> 23.000.000 7.300.000 5.000.000 50.000
2013-2014®

2013 ®

75.000.000

6.000.000

30.000.000

2.500.000

T otaal 122.563.000 25.812.000 38.857.000 2.753.000 =189.985.000

(1) de cijfers voor 2012 zijn indicatief maar nog niet definitief
(2) de cijfers voor 2013-2014 zijn ramingen 
BRON: wvi en Leiedal

JL 2 . ^  -..K t -

Digitale foto van de toekomstplannen voor de verlaten site Suikerfabriek van Veurne (project wvi)

voor toekomstige bedrijfshuisvesting in 
de zone Roeselare-Beveren, infrastruc
tuurwerken voor de ambachtelijk zone 
De Gouden Appel in Oostrozebeke en 
een uitbreiding van de bedrijvenzone 
Tielt Noord. De blikvangers binnen het 
luik 'woonprojecten' zijn de realisatie van 
meergezinswoningen in De Haan en de 
aankoop van nieuwe bouwgronden in de 
Hellestraat in Wervik.
Opmerkelijk is dat de wvi in de periode 
2013-2014, na enkele luwe jaren, een 
recordinvestering van circa 75 miljoen 
euro plant in de aankoop van gronden (40 
miljoen) en de aanleg van infrastructuur 
(35 miljoen) voor haar luik bedrijfshuis
vesting. De topics zijn de eerste fase van 
het veelomvattende reconversieproject 
'Suikerfabriek Veurne', de aankoop van 
een bedrijventerrein in Roeselare-Beveren, 
de realisatie van De Plus in Waregem, 
een bedrijfsgebouw voor het OCMW- 
Waregem en de oplevering van een 
bedrijfsverzamelgebouw in de Pannestraat 
in Veurne.

Bedrijvenzone Esserstraat in Zwevegem

WES20
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Leiedal: Evolis en co
De grootste investeringsprojecten van 
Leiedal in 2012 waren de start van 
het kantorenproject Concept op het 
Beneluxpark in Kortrijk, de voorberei
dende werken voor de realisatie van een 
bedrijfsverzamelgebouw op het bedrijfs
terrein Esserstraat in Zwevegem en een 
nieuwe fase van de invulling van het duur
zame bedrijvenpark Evolis in Kortrijk.
De belangrijkste toekomstprojecten 
in de pijplijn van Leiedal zijn qua 
bedrijfshuisvesting: de sloping- en de 
infrastructuurwerken voor de reconver-

sieprojecten te Waregem (site Bekaert 
Textiles), te Lendelede (site Nelca) en te 
Bellegem (site Emdeka). Verder ook infra
structuurwerken voor de uitbreiding van 
de bedrijventerreinen Kortrijk Noord en 
Wevelgem Zuid. Nieuwe woonprojecten 
zijn op til in Heule, Deerlijk en Zwevegem. 
Dus ook de bouwsector kan blijven 
rekenen op de input van wvi en Leiedal. ■  
) www.wvi.be 
) www.leiedal.be
) U kunt dit artikel lezen op tablet en 

downloaden via: 
www.westvlaanderenwerkt.be

Bedrijvenzone Esserstraat in Zwevegem

m SCHENKERPerspectief op 40 extra jobs binnen drie jaar

DB Schenker Logistics bouwt 
nieuwe vestiging op Bekaertsite in Zwevegem
Jan Bart Van In

De wegvervoerafdeling van Schenker 
nv in Waregem is gestart met de bouw
werken van een nieuwe vestiging op een 
nieuwe site (industriezone De Blokken) 
van 36.000 m2 in Zwevegem. Daar stelt de 
Intercommunale Leiedal op de voormalige 
productiesite van Bekaert, C02-neutrale 
bedrijventerreinen ter beschikking. DB 
Schenker (kleindochter van de Duitse 
Spoorwegen) realiseert er een crossdoc- 
kingmagazijn van 5.000 m2 en 2.900 m2 
kantoorruimte. De nieuwe infrastructuur 
zal wellicht in de zomer van 2013 opera

tioneel zijn. Ze moet toelaten om binnen 
een drietal jaar zo'n 30% uit te breiden 
met de mogelijke creatie van een 40-tal 
extra jobs, bovenop het huidige aantal van 
120 medewerkers.
Schenker investeert in Zwevegem circa 
13 miljoen euro in een state-of-the-artge- 
bouw met alle mogelijke milieuvriendelijke 
en energiezuinige middelen zoals zonnepa
nelen, lichtsensoren en waterrecuperatie. 
Lieven Vandoorne, branchemanager 
Schenker nv in Waregem. "D it bete
kent niet enkel een uitbreiding van onze

magazijncapaciteit met 25%, maar biedt 
ons ook de mogelijkheid onze bedienden 
samen te brengen in één gebouw. In 
Waregem waren we immers genoodzaakt 
om op twee locaties te werken. Het maga
zijn zal over circa 60 los- en laadkaaien 
beschikken voor bestelwagens, stan
daardvrachtwagens en jumbo's. Om onze 
bestaande en toekomstige exportklanten 
de beste kwaliteit te bieden, was het van 
primordiaal belang dat we in de streek 
bleven."
Schenker nv, met hoofdkantoor in 
Antwerpen, is de Belgische vestiging 
van DB Schenker Logistics (dochter van 
Deutsche Bahn AG) en stelt in ons land 
655 mensen tewerk in zeven vestigingen. 
Het West-Vlaamse filiaal opereert in 
wegvervoer en luchtvrachtactiviteiten. In 
de haven van Zeebrugge is er een antenne 
voor de zeevrachtactiviteiten. Schenker 
is in West-Vlaanderen actief sinds 1998 
na de overname van het toenmalige 
Bilspedition met vestiging in Waregem. ■

I  www.dbschenker.com/be 
1 U kunt dit artikel lezen op tablet en 

downloaden via: 
www.westvlaanderenwerkt.be
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70-jarige REO Veiling investeert in de toekomst
De REO Veiling vierde op zaterdag 1 december haar 70-jarig bestaan. Wat klein begon in het stads
centrum van Roeselare is in 70 jaar uitgegroeid tot een modern en efficiënt afzetapparaat voor 
groenten en fruit op de Europese versmarkt. Deze opvallende schaalvergroting werd gerealiseerd 
op basis van een bedrijfsmanagement waarin onberispelijke kwaliteit, continue verbetering en 
duurzame ontwikkelingen centraal stonden. De belangrijke investeringen die vandaag op de REO 
Veiling aan de gang zijn, bevestigen dat het daarbij niét gaat om eenmalige innovaties, maar een 
permanent proces dat getuigt van een sterk vertrouwen in de toekomst van onze tuinbouw.

Site Vuylsteke
Tijdens de voorbije zomer werd symbolisch gestart met de afbraak 
en de sanering van de site Vuylsteke naast de REO Veiling. In 2011 
verwierf de REO Veiling de terreinen van de leegstaande ijzer
gieterij Vuylsteke langs de Oostnieuwkerksesteenweg. Met de 
nodige zorg en aandacht voor het sorteren van de afbraakmate- 
rialen wordt vandaag gebouw na gebouw op de oude industriële 
site afgebroken en afgevoerd. In nauw overleg met de Openbare 
Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) werden ook de eerste 
grondsaneringswerken opgestart. De bestemmingsplannen, die 
werden opgemaakt in het kader van het afbraakdossier, worden 
op dit ogenblik getoetst aan de actuele noden van de REO Veiling. 
In een eerste fase wordt gekeken naar een optimalisatie van de 
logistieke stromen binnen de verpakkingsafdeling. De integratie 
van de dozenopzet binnen de verpakkingsafdeling kan niet alleen 
voor een behoorlijke arbeidsefficiëntie zorgen, het moet ook een 
verhoogde service betekenen voor de producenten en de kopers 
van de REO Veiling.

Daarnaast worden samen met Euro Pool System (EPS) de toekom
stige noden aan was- en stockagecapaciteit op de REO Veiling 
in kaart gebracht. Deze eerste aanpassingen kunnen starten 
op de delen van de site Vuylsteke waar geen bodemvervuiling 
aanwezig is. Eens de sanering van de site volledig achter de rug is, 
wordt nagedacht over het inplannen van kopersaccommodatie. 
Deze nieuwe toekomst voor de site Vuylsteke wordt bewust 
gerealiseerd met een stedelijk inbreidingsproject in plaats van 
het aansnijden van open ruimte. Deze doordachte strategie ligt 
duidelijk in het verlengde van de duurzame ontwikkelingen die 
de sector verse groenten nastreeft.

De sanering van de site Vuylsteke is volop bezig

Affichezeil ontworpen voor het 70-jarig bestaan in het Internationaal Jaar 
van de Coöperaties

Keurtafels
Naast de eerder spectaculaire afbraakwerken op de site Vuylsteke 
worden op dit ogenblik ook een aantal kleinere aanpassings- 
werken uitgevoerd in de neerzetloods van de REO Veiling. De 
facelift van de keurtafels gaat in een vrij snel tempo vooruit. De 
vernieuwde keurtafels moeten meer werkcomfort bieden aan de 
keurmeesters. Ze worden allen uitgerust met vloerverwarming. 
Dit moet het koude gevoel op het natte beton tijdens de winter
maanden voor een groot deel wegnemen. Na de bouwkundige 
werken worden ook een aantal elektronische voorzieningen 
op de keurtafel geïnstalleerd zodat communicatie met produ
centen, ook als zij niet zelf naar de veiling komen, op een vlottere 
manier verloopt. De verbouwingen, vooral het vergroten van de 
lengte van de keurtafels, zorgen ervoor dat de keurtafels terug 
in verhouding staan tot de aanhangwagens en de vrachtwagens 
waarmee de REO-producenten aanleveren op de REO Veiling. 
Het tellen en keuren van de aangevoerde kwaliteitsgroenten en 
-fruit moeten hierdoor een stuk efficiënter verlopen.
Al deze inspanningen voor een verhoogd werkcomfort en een 
vlotte keuring sluiten nauw aan bij het aspect welzijn (people) 
van duurzame ontwikkelingen. Op die manier zet de REO Veiling 
een stap in de richting van een doorgedreven verduurzaming van 
haar bedrijfsvoering.

Koelruimten
Hetzelfde kan gezegd worden bij de huidige realisatie van een 
aantal bijkomende individuele frigo's in de grote geconditio
neerde ruimte vooraan in de neerzetloods van de REO Veiling. 
De nood aan bijkomende individueel geklimatiseerde ruimten is 
vooral voelbaar tijdens de winter en dat heeft drie belangrijke 
redenen:
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Luchtfoto van de REO-site met aanduiding van de site Vuylsteke

► Gedurende de voorbije jaren werd een sterke stijging van de 
productie van vruchtgroenten tijdens de wintermaanden vast
gesteld. Het betreft enerzijds de teelt van belichte tomaat en 
anderzijds de uitbreiding van de komkommerproductie. In 
beide gevallen dienen de geoogste producten tijdens de winter
maanden opgeslagen te worden in verwarmde ruimten. Om 
over voldoende opslagcapaciteit te beschikken was een bijko
mende individuele ruimte, die zowel gekoeld als verwarmd kan 
worden, nodig. In het kader van duurzame ontwikkeling wordt 
voor het verwarmen van deze ruimte gebruikgemaakt van de 
recuperatiewarmte die vrijkomt bij het inkoelen van de andere 
groenten.

> Ook de uitbreiding van de preiteelt vereist bijkomende koelca- 
paciteit. Vooral van begin januari to t eind april is de huidige 
koelcapaciteit te krap. Dus ook voor de preiteelt is bijkomende 
koelcapaciteit meer dan noodzakelijk.

> In het kader van de reconversie 
van de jaarrond aardbeienteelt in 
West-Vlaanderen werden tijdens 
de voorbije twee jaar twee bijko
mende frigo's voor de stockage 
van aardbeiplanten voorzien in 
Afcowest, het aanvoerplatform 
in Poperinge. Deze aardbei
planten worden immers meer en 
meer op het eigen bedrijf van de 
producenten opgekweekt. De 
nood aan koelcapaciteit neemt 
echter ook naar de komende 
jaren verder toe. Vandaar dat 
een frigo voor het bewaren van 
aardbeiplanten op de REO Veiling 
noodzakelijk werd. De opkweek 
van eigen aardbeiplanten op de 
bedrijven en de spreiding van de 
teelt over een langer productie- 
seizoen verantwoorden de bouw 
van een derde frigo die boven
dien kan inkoelen tot net onder 
0° C.

Deze investeringen komen duidelijk tegemoet aan de nood die 
de reconversie van de tuinbouwbedrijven in West-Vlaanderen 
meebrengt. Ze tonen dat de REO Veiling, samen met haar 
producenten, blijft geloven in de toekomst van een rendabele 
tuinbouwsector in West-Vlaanderen.

Dit geloof in de toekomst was ook voelbaar op de viering van '70 
jaar REO Veiling'. Deze positieve, maar realistische houding wenst 
de REO Veiling haar producenten voor 2013 toe op hun indivi
dueel bedrijf en wil de REO Veiling ook in 2013 meenemen in de 
verdere uitbouw van haar kernwaarden en missie: samen zorgen 
voor een rendabele tuinbouw.

> www.reo.be

De REO Veiling
West-Vlaanderen wordt de moestuin van Europa genoemd. De REO Veiling speelt een belangrijke ambassadeursrol in de ontwikke
ling en profilering van die streekidentiteit. Want de REO Veiling vermarkt met een sterke betrokkenheid meer dan 60 verschillende 
groente- en fruitsoorten van bij ons. Prei, witloof, aardbeien, kropsla, tomaten en paddenstoelen zijn de belangrijkste producten 
in een gevarieerd assortiment met een breed palet aan glasgroenten en een groot aanbod van vollegrondproducten.
De REO Veiling werd op 12 juli 1942 officieel opgericht als een telersvereniging onder de vorm van een coöperatieve vennoot
schap. Twintig pioniers stonden aan de wieg. Op 21 november 1944 werd de eerste veildag gehouden in een magazijn aan de 
Sint-Amandsstraat te Roeselare, gelegen in het hart van West-Vlaanderen. Op deze eerste veildag, kort na de bevrijding, werd 21 
ton groenten aangevoerd. Vandaag telt de vennootschap meer dan 2.900 aandeelhouders. Ruim 1.200 vennoten leveren dagelijks 
verse groenten en fruit. Samen zorgen ze voor een aanvoer van ongeveer 40 miljoen verpakkingen op 
jaarbasis. Dat staat voor een jaarlijkse aanvoer van meer dan 200 miljoen kg verse groenten en fruit. De 
REO Veiling realiseerde in de voorbije vijf jaar (2007-2011) een gemiddelde jaaromzet van 146 miljoen euro 
met 147 medewerkers. V  J

http://www.reo.be


West-Vlaanderen Werkt 4, 2012 West-Vlaanderen investeert

Multifunctionele stationsprojecten 
herscheppen het gelaat van de 
West-Vlaamse steden

Geert Dierckx • woordvoerder NMBS-Holding

Geert Dierckx

De he rin rich ting  en herinvu lling  van de stationssites zijn o f worden voor de meeste gro te  West-Vlaamse steden een speer
pun t van stadsontw ikke ling . NMBS-Holding en diverse overheidspartners investeren in de periode 2005-2018 circa 400 
m iljoen euro in de transfo rm atie  van de tre insta tions to t  m u ltifunc tione le  knooppunten van m o b ilite it en nieuwe stede
lijke evoluties. Men kom t er n ie t alleen meer om de tre in  te  nemen, maar ook om te w inke len en te ontspannen. Tegelijk 
vers te rk t het s ta tion zijn v ita le  rol als de draaischijf waar de re iziger v lo t overschakelt van de ene vervoersmodus op een 
andere.

De stations maken een heropleving mee. Omdat het openbaar vervoer en de trein een duurzamere oplossing bieden voor de mobili
teitsproblemen, wordt er opnieuw meer belang gehecht aan de stations als stedelijke knooppunten van mobiliteit en diensten. En dit 
vertaalt zich in de vernieuwing van verschillende grote stations en de herinrichting van stationsomgevingen. In dit artikel overlopen we
de zes grootste transformatieprojecten voor 
Station Brugge: 40.000 m2 
kantoren
Het station Brugge is met dagelijks meer 
dan 15.000 instappende reizigers het 
belangrijkste station van West-Vlaanderen. 
Het station is sinds 2009 volledig 
vernieuwd. Er is een comfortabele onder
doorgang met winkels en horecazaken en 
nieuwe meer toegankelijke perrons.
Maar ook de voor- en achterzijde van 
het station ondergaan een grondige 
gedaanteverandering. De stationsingang 
aan de kant Sint-Michiels heeft een

Vest-Vlaanderen.
volledig nieuw gezicht met de impo
sante tweede stationshal. Ondergronds 
is er een parkeergarage voor 800 auto's 
en een parking voor 1.750 fietsen. Aan 
beide zijden van de stationshal is er 
een kamvormig kantorencomplex met 
41.000 m2 vloeroppervlakte. Dat biedt 
onderdak aan 430 federale en 800 Vlaamse 
ambtenaren. Ook aan de voorzijde van 
het Brugse station staat er heel wat te 
gebeuren. Er is al een nieuwe overdekte 
fietsenstalling met 1.800 plaatsen en een 
fietspunt. Verder zijn er winkels, horeca
zaken, appartementen en een hotel. De 
NMBS-Groep investeerde alles samen 
100 m iljoen euro in het nieuwe station 
van Brugge. Een volgend project is de 
renovatie van het historische stationsge

bouw dat sinds 17 juli 2012 beschermd is 
ais monument. De werkzaamheden hier
voor starten in 2013. Ook het stationsplein 
wordt vernieuwd met onder andere de 
bouw van een nieuw busstation.

Station Oostende: poort naar de 
zee
Het station Oostende is met dagelijks 
meer dan 6.500 instappende reizigers het 
belangrijkste kuststation. En dat aantal 
neemt de jongste jaren toe.

Het stationsproject van Oostende startte 
in 2011 en reikt veel verder dan het stati
onsgebouw en de aanpalende perrons. 
Niet alleen wordt het treinstation gere
noveerd en heringericht, er komt ook een

Station Brugge kreeg er 41.000 m2 kantoren bij Zicht op het toekomstige stationsplein in Oostende
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nieuw bus- en tramstation. Ook de ferry- 
terminal wordt vervangen en in de haven 
verrijst een nieuwe bus- en tramstelplaats. 
Dit alles omvat de herwaardering van een 
stadsdeel met een oppervlakte van meer 
dan 100.000 m2.

In het vernieuwde station zullen alle 
perrons naast elkaar liggen in een open 
plein. Onder dat plein komt een parking 
voor meer dan 1.300 fietsen. En op de 
rand van dat plein wordt een parkeer- 
gebouw voor 680 auto's gebouwd dat 
via een loopbrug is verbonden met de 
perrons. Zo kunnen reizigers makkelijk en 
snel van het ene op het andere vervoer
middel overstappen.

Een hoge luifel zal de perrons overdekken 
en beschutting bieden aan de reizigers. 
De perrons worden ook verhoogd wat 
het in- en uitstappen zal vergemakke
lijken. Het vernieuwde station zal zich ook 
naar de achterliggende haven openen. De 
vroegere ferryterminal wordt vervangen 
door een maritieme hal waarvan de grote 
glazen wanden een spectaculair uitzicht 
zullen bieden op de haven. Het station 
wordt een poort naar stad en zee.

Door de vele gebouwen die vandaag 
naast het treinstation staan, te vervangen 
door een enkel bouwvolume en door de 
ernaast gelegen bus- en tramstelplaats 
te verplaatsen, wordt een verkeersluw 
open plein gecreëerd. De projectpart
ners NMBS-Holding, Infrabel, De Lijn 
en de stad Oostende investeren samen 
150 miljoen euro in een project dat loopt 
to t midden 2017.

Grote plannen voor ontwikkeling rond station 
Blankenberge

Doorkijkstation Roeselare
In het station Roeselare stappen dage
lijks meer dan 3.000 reizigers op de 
trein. Het stationscomplex wordt volledig 
vernieuwd. Sinds 2011 zijn de gloed
nieuwe perrons klaar met glazen liften en 
nieuwe roltrappen. Ook de perrons zijn 
opgehoogd.

De NMBS-Holding bouwt een nieuw 
transparant stationsgebouw en een onder
grondse parking voor 668 auto's. Het 
stationsgebouw schuift meer dan tw intig 
meter op. Zo komt er op het stations
plein meer ruimte vrij voor ontspanning 
en ontmoeting. Het nieuwe station 
wordt een doorkijkstation met kantoren 
en winkels. Het licht zal overdag rijkelijk 
binnenstromen langs het vele glas dat de 
stationshal omkleedt.

Het stationsplein wordt verkeersluw met 
ruime zitbanken. Voetgangers en fiet
sers krijgen alle ruimte. Auto's stoppen 
op een kortparkeerzone. Het trans
parante stationsgebouw en het open 
stationsplein maken van de stationsom
geving een aangename ontmoetingsplaats 
en verbinden de wijk Krottegem opnieuw 
met het stadscentrum.

De Lijn bouwt een nieuw comfortabel 
busstation met vlot toegankelijke busper- 
rons en schuilhuisjes. De NMBS-Holding, 
Infrabel, de stad Roeselare en De Lijn 
investeren samen bijna 37 miljoen euro 
in de vernieuwing van de stationsomge
ving Roeselare. Afronding van het project 
is voorzien in 2015.

Station Kortrijk: nieuw levendig 
stadsdeel
Ook in Kortrijk wordt de stationsomgeving 
drastisch vernieuwd. Sinds 2009 is er aan 
de Minister Pieter Tacklaan een nieuwe, 
ruime stationshal met toegangshelling 
to t de onderdoorgang. In de overdekte 
toegangshelling staan 300 fietsenrekken. 
Voor de vernieuwing van de Kortrijkse 
stationsomgeving is een Masterplan opge
maakt dat momenteel wordt verfijnd. De 
NMBS-Holding, Infrabel, de stad Kortrijk, 
De Lijn en het Agentschap Wegen en 
Verkeer van de Vlaamse overheid tekenden 
samen een visie uit die verder reikt dan de 
bouw van een nieuw station.

Er wordt optimaal ingezet op openbaar 
vervoer met extra inspanningen voor de 
kwetsbare weggebruiker. Dat resulteert 
in het ondergronds brengen van het auto
verkeer op de noord-zuidverbinding die 
de stationsbuurt doorkruist. Dit maakt 
het mogelijk om tussen Leie en station 
een zachte, groene boulevard voor fiet
sers en voetgangers uit te rollen. Deze 
biedt tegelijk ook een makkelijke toegang 
to t de nieuw te bouwen ondergrondse 
stationsparking.

Een nieuw busstation krijgt vorm op mini
male loopafstand van de perrons. Het 
huidige stationsgebouw wordt omhoog 
gebracht en als een verbindend element 
over de sporen heengelegd. Het vormt 
daarbij niet alleen een levendige brug, 
maar ook een uitnodigende toegang to t 
de perrons. De uitgekiende vormgeving 
van dit gebouw oogt erg esthetisch, 
maar zal tegelijk ook het comfort van de

Toekomstzicht op achterkant stationssite Roeselare
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reiziger gevoelig verhogen. De stationssite 
wordt uitgewerkt to t levendig stadsdeel 
met één enkele identiteit, waarbij de 
publieke ruimte wordt omgevormd tot een 
verblijfsomgeving die zich (over de sporen 
heen) aan beide zijden van het station 
uitstrekt. Het 'opgetilde' station interfe
reert met het stadsweefsel. De kostprijs 
van het project wordt geraamd op 100 
miljoen euro.

Station Blankenberge: ook hotels 
en woningen
De NMBS-Holding en de stad Blankenberge 
gaan samen de stationsomgeving van 
Blankenberge omvormen tot een moderne 
en hippe buurt. Het wordt een nieuwe 
stationsomgeving op maat van de stad. 
Dagelijks stappen in Blankenberge meer 
dan 1.300 reizigers op de trein en tijdens 
de zomermaanden is dit op piekdagen 
vaak x10.

De stationsomgeving is erg bepalend voor 
het beeld, het imago en het karakter van 
Blankenberge. Het station wordt zo een 
sterkere pool in het stedelijke weefsel. Het 
is een plek waar verschillende publieke 
functies zichtbaar worden en op elkaar 
zijn afgestemd.

NMBS-Holding vervangt het oude stati
onsgebouw uit 1937 door een modern 
en multifunctioneel gebouw dat een 
sleutelpositie inneemt binnen de stati
onsomgeving als 'stadslobby', een nieuw 
visitekaartje voor Blankenberge.

Op de transparante gelijkvloerse verdie
ping komen de stationsfuncties en een 
buffet. Op de eerste verdieping komen 
kantoren voor het personeel. Boven het 
stationsgebouw en in een tweede gebouw 
realiseert de private partner Gromabel 
(groep Debucquoy) twee hotels.

Alle vervoermiddelen krijgen een plaats 
in de nieuwe stationsomgeving. Zo komt 
er in het stationsgebouw een stalling 
voor 280 fietsen en aanpalend een nieuw 
parkeergebouw voor 420 auto's met op de 
gelijkvloerse verdieping allerlei winkels en 
een taxizone. De private partner realiseert 
op de site van de huidige stationsparking 
een 400-tal nieuwe woningen met ook 
een nieuw plein en veel aandacht voor 
groen.

De werken voor het stationsproject 
Blankenberge starten in het voorjaar van 
2013 en worden einde 2015 afgerond.

Station Izegem: 
ontmoetingsplaats
De NMBS-Holding, Infrabel, destad Izegem 
en De Lijn gaan de stationsomgeving van 
Izegem samen opwaarderen. Het station 
Izegem heeft elke dag meer dan 1.300 
instappende reizigers. Ook hier wordt de 
stationsomgeving een ontmoetingsplaats 
van alle vervoermodi. Voetgangers, fie t
sers, treinen, bussen en auto's zullen nog 
nauwer bij elkaar aansluiten. Het comfort 
voor de reiziger en het voor- en natrans
port worden sterk verbeterd.

Dit toekomstproject voor Izegem 
(2013-2018) en ook de andere grote 
stationsoperaties volgen we verder op in 
West-Vlaanderen Werkt. ■

1 U kunt dit artikel lezen op tablet en 
downloaden via: 
www.westvlaanderenwerkt.be

Een digitale impressie van het futuristische station in Kortrijk

http://www.westvlaanderenwerkt.be


Uw toekomst uitbouwen met advies op maat

ALASKA
Bij Alaska zijn we gepassioneerd door ACCOUNTANCY, AUDIT en ADVIES. 
Dat zijn we vanuit verschillende kantoren in België. Alaska is hét Belgisch sa
menwerkingsverband van accountants- en advieskantoren waar persoonlijke 
aanpak en kwalitatieve dienstverlening geen holle slogans zijn.

Wij adviseren zowel KMO’s als VZW’s betreffende:

Kantoren West-Vlaanderen

Alaska Brugge
Koningin Astridlaan 200 
B-8200 Brugge 
T. +32 (0)50 38 80 04 
info.brugge@alaska-group.eu

• Boekhouding en accountancy
• Fiscaliteit
• Familiale opvolging

• Overnames en herstructureringen
• Juridische aangelegenheden

• Subsidies
• Persoonlijke Financiële Strategie

Alaska leper
R. Colaertplein 27 
B-8900 leper 
T. +32 (0)57 21 23 31 
info. ieper@alaska-group. eu

Alaska Kortrijk
Engelse Wandeling 76 
B-8510 Kortrijk - Marke 
T. +32 (0)56 22 26 02 
info.kortrijk@alaska-group.eu

www.alaska-group.eu

mailto:info.brugge@alaska-group.eu
mailto:info.kortrijk@alaska-group.eu
http://www.alaska-group.eu
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Nieuwe stofafzuiginstallatie realiseert energiebesparing van 50%

Innovatietaifoen bij Typhoon nv

« a
F ENG INEERS OF C LEA N  A IR

W U m L llh M
Een nieuwe generatie ontstoffingsinstallaties, leveringen tot in China, 50% omzetgroei, 20 extra medewerkers en een 
nieuw zusterbedrijf. Bij Typhoon, specialist in industriële ventilatie, waait een frisse nieuwe wind na de crisis van 2009-2010.

Typhoon nv uit Beveren-Leie (Waregem) 
plaatste recent een volledig nieuwe 
ontstoffingsinstallatie bij D'hondt nv uit 
Zingent, de grootste Belgische deuren-, 
trappen- en parketproducent. Door de 
nieuwe stofafzuiginstallatie daalt het 
verbruikte vermogen met 50% (van 400 
kw to t 200 kw). Tevens wordt het afzuig- 
debiet variabel gemaakt door middel van 
een frequentiegestuurde ventilator, goed 
voor een extra besparing van 20%.

Typhoon productmanager en gede
legeerd bestuurder Kris Devidt: "We
realiseren die besparingen door verschil
lende ingrepen in de lay-out van de fabriek 
van de klant. Een bijkomende stoffilter 
van Typhoon werkt in onderdruk naast de 
bestaande filter. Voor de afzuiging van de 
ganse fabriek wordt gebruikgemaakt van 
1 hoog rendementventilator in plaats van 
voorheen 14 ventilatoren. Onze installatie

is volledig frequentiegestuurd waardoor 
we de capaciteit continu aanpassen aan 
het aantal werkende machines. Daarnaast 
werd het buisleidingsnet van de klant 
geoptimaliseerd en vernieuwd zodat er 
nu 2 grote hoofdleidingen doorheen het 
productieatelier lopen. Dit laatste had het 
aangename bijeffect dat ook de lichtinval 
sterk verbeterde in het atelier."

Energievreter terugschroeven
Door de aard van zijn activiteiten profi
leert Typhoon zich steeds meer als een 
milieutechnologiebedrijf. De firma instal
leert sleutel-op-de-deur oplossingen voor 
industriële stofafzuiging en pneumatisch 
transport. De industriële ontstoffingsop- 
lossingen zorgen ervoor dat de last door 
de stofuitstoot in productieprocessen voor 
de werknemers van fabrieken en omwo
nenden van fabrieken to t een absoluut 
minimum wordt beperkt. De laatste 10 
jaar is Typhoon er tevens in geslaagd om 
door innovatieaanpassingen het ener
gieverbruik van ontstoffingsinstallaties, 
traditioneel één van de grootste energie
verslinders in industriële omgevingen, te 
reduceren met gemiddeld 30 tot 40%.

Afgevaardigd bestuurder Frederic 
Bulcaen: "Innovatieve en duurzame 
oplossingen brengen voor onze klanten, is 
wat ons drijft. Weinig bedrijven beseffen 
dat hun stofafzuiging een hele grote 
energievreter is en dat het aanpassen of 
vernieuwen van een installatie kan terug
verdiend worden op enkele jaren en dit 
zonder subsidies."

Wind in de zeilen...
Typhoon is opgericht in 1959 door onder
nemer Lucien Van Groeneweghe (die

het in 1998 verkocht) en was één van de 
eerste Belgische bedrijven actief in lucht- 
afzuiging voor industriële toepassingen. 
Dat was aanvankelijk vooral gericht op 
de spaanplatenindustrie. Na een contra
productieve periode 2007-2009, met 
verkeerde beslissingen, de zware nasleep 
van een verhuizing in volle crisisperiode 
en finaal een gerechtelijke reorganisatie, 
kwam het bedrijf begin 2010 via een MBO 
in handen van het management. Dat zijn 
CEO Frederic Bulcaen en product- en 
innovatiemanager Kris Devidt.

Hoe isTyphoon sindsdien geëvolueerd? 
Frederic Bulcaen: "Er is een hernieuwde 
dynamiek en focus bij ons team waardoor 
we ruim voorliggen op de objectieven 
van ons vijfjarenplan. Onze groepsomzet 
bedroeg in 2011, 7,5 mio, dat is 50% 
meer dan in 2010! In 2012 verwachten 
we 10% groei. Op het moment van de 
MBO telden we 33 medewerkers (in VTE). 
Vorige maand hebben we de kaap van de 
50 medewerkers overschreden.

Ondertussen hebben we een nieuw bedrijf 
opgericht, My Maintenance Engineer nv, 
dat uitsluitend gericht is op industrieel 
onderhoud met toegevoegde waarde. 
We zijn uniek in België voor wat betreft 
onderhoud van ventilatoren op de locatie 
van de klant. Als producent van onze 
eigen ventilatoren (jaarlijks goed voor 
een omzet van 1 mio euro) hebben we 
een stap voor op andere spelers die enkel 
onderhoud doen of enkel distributie. We 
willen geen verkoper zijn van uren van 
onderhoudstechniekers maar wel op een 
projectmatige manier onderhoudsuitda- 
gingen aanpakken."

28 M/ES



Tot in China...
Typhoon onderscheidt zich van zijn 
concurrenten door zijn verticale inte
gratie waarbij ook aan engineering 
wordt gedaan. Wat houdt die engi
neering nu concreet in?
Frederic Bulcaen: "Typhoon heeft twee 
redenen van bestaan. Ten eerste de kwali
teit van onze producten, installaties en 
dienstverlening. Wij zullen nooit toegeven 
op kwaliteit, zelfs al moeten we daarvoor 
eens diep gaan in een verkoopnegoti- 
atie. Ten tweede kiezen we steeds voor 
de meest vooruitstrevende oplossing voor 
onze klanten, zonder evenwel risico te 
nemen inzake een goede werking. Goede 
"engineers of clean air" zijn dus onont
beerlijk. De keerzijde van deze focus is dat 
we eigenlijk maar traag kunnen groeien 
want het opleiden van onze specialisten is 
een lang proces.

West-Vlaanderen investeert

De groei van de voorbije periode is er 
gekomen doordat verschillende ervaren 
mensen zijn teruggekeerd, die eerder 
vertrokken waren uit onvrede met het 
vorige beleid. Een team van 10 mensen 
'sleutelt' bij ons aan projecten en compo
nenten. Maar eigenlijk wordt er van alle 
mensen die betrokken zijn bij een project 
verwacht dat ze helpen meedenken met 
de klant en met het project."

Heeft Typhoon nog nieuwe stappen 
gezet op de exportmarkt?
Frederic Bulcaen: "Onze projectbusiness 
is sowieso geografisch beperkt, als we niet 
beschikken over lokale vertegenwoordi
ging. In dit opzicht hebben we, ondanks de 
crisis ginder, toch beslist om in Nederland 
een verkoopkantoor op te richten. Naast 
de projectbusiness exporteren we al 
jaren industriële ventilatoren over heel de

West-Vlaanderen Werkt 4, 2012

wereld. Het lijkt ongelooflijk maar vorig 
jaar hebben we nog ventilatoren verkocht 
in China. De meeste van onze ventilatoren 
worden afgezet bij enkele multinatio
nals en bij ondernemingen actief in het 
Midden-Oosten en in Afrika." ■

) www.typhoon.be.
) U kunt dit artikel lezen op tablet en 

downloaden via: 
www.westvlaanderenwerkt.be

Het management van Typhoon (links CEO Frederic Bulcaen en rechts innovatiemanager Chris Devidt) gaat voor energiezuinige innovatie
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Facebook wedstrijden: spel mèt grenzen
Vaak zie je bedrijven een wedstrijd op Facebook organiseren in de hoop hiermee meer fans op 
hun pagina aan te trekken. Weinigen weten dat wedstrijden op Facebook - waarbij iets waardevols 
wordt weggegeven - aan strikte regels zijn gebonden. Volg je deze regels niet, dan dreigt Facebook 
een bedrijfs- of fan pagina definitief te sluiten.

VOOR JE BEGINT

Een wedstrijd is een interessant middel om mensen naar 
een Facebook pagina te lokken. Denk eerst na waarom je 
een wedstrijd wil organiseren. Doe het zeker niet omdat 
een ander het doet. Misschien doe je het om meer fans te 
krijgen, om beter en gerichter met bepaalde doelgroepen te 
converseren of om een nieuw product of dienst te lanceren...

sturen, verwijst naar een actie...Er bestaan op de markt een 
aantal oplossingen om zgn. ‘custom tabs’ te bouwen, de 
meest gekende zijn Wildfire (nu Google Wildfire, http://www. 
wildfireapp.com/) of Shortstack (http://www.shortstack.com/) 
Op de eigen tab of pagina kan je extra informatie als naam, 
adres, mailadres etc...verzamelen op voorwaarde dat je 
aangeeft dat niet Facebook, maar jouw organisatie deze 
gegevens inzamelt.
Ten slotte mag je de winnaar niet via een Facebook bericht 
benaderen of iets op zijn Facebook wall posten. Je  mag wel 
de winnaar vermelden op de eigen pagina.

EENVOUD
Maak de wedstrijd niet te moeilijk, de wedstrijd is best 
laagdrempelig en eenvoudig. Vraag geen ingewikkelde 
opdrachten of laat niemand ellenlange vragenlijsten onder
gaan, ook een video uploaden is voor velen een stap te ver.

WAT ZIJN DIE REGELS?

De Facebook regels voor wedstrijden kan je via deze link 
nalezen - https://www.facebook.com/page_guidelines.php 
#promotionsguidelines - we vatten deze even samen:
Het is verboden iets waardevols ‘zomaar’ weg te geven, de 
winnaar moet een ‘inspanning’ leveren, anders val je onder 
de Belgische wet van tombola’s. Je  kan dit oplossen door 
bijvoorbeeld een schiftingsvraag te stellen. Zo wordt de 
winnaar niet willekeurig gekozen, maar op basis van een 
inschatting. Promotie voor wapens, medicatie, kansspelen, 
tabak & benzine is uit den boze.

WEDSTRIJDREGLEMENT
Je  stelt best een wedstrijdreglement op, dit om achteraf 
discussies te vermijden. Wat er zeker in moet staan is dat 
Facebook niet geassocieerd kan worden met jouw wedstrijd 
of promotie. Wees duidelijk met het tijdstip, de manier van 
winnen en de aankondiging van een winnaar. Geef aan 
welke privacy regels je zal hanteren bij het gebruik van 
persoonsgegevens.
Promoot de wedstrijd niet als een ‘Facebook-wedstrijd’. Het 
is ook niet toegestaan logo en merknaam van Facebook te 
gebruiken in jouw communicatie.

GEEN BASISFUNCTIES VAN FACEBOOK GEBRUIKEN

‘De eerste 10 die het juiste antwoord geven, winnen’, 'De 
500ste like wint een prijs’, ‘De 5 leukste foto’s die worden 
geüpload, winnen’...zijn formules die je vaker ziet, maar 
eigenlijk in strijd zijn met de regels. Meer nog, wedstrijden 
mogen zich enkel richten tot ‘leden’ van een pagina, m.a.w. 
een ‘like’ kan geen voorwaarde zijn om een prijs te winnen. 
Je  dient een aparte ‘tab’ of ‘applicatie’ aan te maken waarop 
je een prijsvraag kan plaatsen, vragen om een e-mail te

Volg deze tips en je  bent zeker dat de wedstrijd conform de 
Facebook regels verloopt. Zoek je  een origineel Facebook 
wedstrijd concept of wil je  weten of jouw wedstrijd conform 
de regels loopt, vraag ons vrijblijvend om meer advies: 
info@vandenbroele.be

Vanden Broele
GRAPHIC COMMUNICATIONS

http://www
http://www.shortstack.com/
https://www.facebook.com/page_guidelines.php
mailto:info@vandenbroele.be
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Nieuwe beroepsorganisatie wil kusttoerisme meer 
slagkracht geven

Kusthotels investeren om de dalende 
trend te keren
Jan Bart Van In

De kust blijft veruit de grootste toeristische trekpleister in ons land maar slechts 2,6% van de totale logiescapaciteit in 
de kustzone wordt ingevuld door hotels. Het aantal hotelbedden daalde in de periode 2005-2011 drastisch met meer dan 
3.000. Dit onder druk van de vastgoedmarkt en zijn appartementenkoorts en ook omdat vele kleine hoteliers de grote 
investeringen in renovatie niet kunnen ophoesten. Een aantal ondernemers blijft niet bij de pakken zitten en zet de schou
ders onder de nieuwe beroepsorganisatie Kusthotels vzw. Zij investeren ook fors in productinnovatie.

Kusthotels vzw is einde augustus 2012 
opgericht door een aantal ervaren hote
liers uit de middenkust, die ook al actief 
zijn in de sectororganisatie Horeca 
Middenkust.
W at is de doelstelling van de nieuwe 
organisatie? Was er nood aan een 
nieuwe belangenvereniging naast de 
reeds bestaande horecaorganisaties? 
Bart Boelens, voorzitter van de nieuwe

vzw en uitbater van Hotel Europe in 
Oostende: "Kusthotels is een vereniging 
voor en door de professionele hoteliers en 
uitbaters van bed & breakfastzaken aan de 
kust.

Wij willen van de kust een nog sterkere 
toeristische bestemming maken, niet 
alleen als vakantiebestemming maar ook 
in functie van het hedendaagse congres-

toerisme. Er was in de kustregio geen 
duidelijk aanspreekpunt als het specifiek 
om hotellerie gaat.

Diverse hotels willen vaak dezelfde acties 
ondernemen om hun service te verbeteren 
en wisselen reeds kennis en ervaringen 
uit, maar dat gebeurde niet structureel of 
op vaste basis. Naar analogie met steden 
zoals Brugge, Gent, Antwerpen en Brussel, 
waar reeds dergelijke hotelverenigingen 
bestaan, hebben we Kusthotels vzw opge
richt om onze sector te verenigen in één 
organisatie. We gaan voor een professio
nele uitstraling en we willen de hotels zo 
op korte termijn meer slagkracht geven. 
Méér toeristen of zakenreizigers bete
kent niet alleen meer inkomsten voor de 
hotelier maar ook voor de gemeenten. 
De ganse kusteconomie zal er beter mee 
varen.
Kusthotels vzw wil de hotels ook promoten 
als duurzame werkgevers en de knel- 
puntberoepen in de sector beter in kaart 
brengen."

De nieuwe vzw mikt op alle vergunde 
hotels en B&B's die in de kustge- 
meenten gelegen zijn. Maar bij de 
oprichters en huidige bestuurders 
vinden we alleen hotelondernemers 
terug uit de middenkust?
Bart Boelens: "Dat klopt, maar het is 
de bedoeling om ons team verder uit te 
breiden met een bestuurder uit iedere 
kustgemeente.

Bart Boelens, voorzitter van Kusthotels vzw en uitbater van Hotel Europe
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Kusthotels vzw wil een representatieve en 
betrouwbare partner zijn voor de steden 
en gemeenten, maar ook voor Westtoer 
die bezig is met een promotie Horeca Kust 
met website en reserveringsmodule."

Markante investeringsprojecten
De hotelinfrastructuur aan de kust is in 
het jongste decennium zwaar afgebrok
keld en veel, vooral kleinere hotels, sloten 
de deuren. Een aantal dynamische hotel- 
uitbaters gaat in tegen deze defaitistische 
trend. Zij investeren krachtig in product
vernieuwing en in diversificatie (zoals 
seminarie- en wellnessfaciliteiten) om 
minder seizoensafhankelijk te zijn.
Zo realiseerde Hotel Europe in Oostende 
(de zaak van Bart Boelens en zijn eega 
Ann Van Haverbeke) vijf jaar geleden 
een uitbreiding met een nieuwbouw waar
door de capaciteit opklom van 40 naar 82 
kamers. In 2011 investeerde het vierster- 
renhotel (via de nv Hotel Services) nog 
eens 680.000 euro in een complete reno
vatie van alle kamers. Het logiesbedrijf 
stelt 5 mensen (in voltijdse equivalenten) 
tewerk en in het hoogseizoen loopt dat op 
tot 11 medewerkers.

Hotel Bero
Nog in Oostende pakt Hotel Bero in de 
Hofstraat, onder leiding van hotelvete- 
raan Michel Bero en zijn zonen Geert 
en Kris, uit met een imposante investe
ring van 5 miljoen euro. Twee aanpalende 
oude panden werden gesloopt en maken

nu plaats voor een nieuwbouwuitbrei- 
ding met een topklasse wellnesscenter, 
extra seminarieruimtes, een vernieuwd 
zwembad, een fitnessruimte en 20 nieuwe 
hotelkamers.

Afgevaardigd bestuurder Geert Bero:
"Strikt genomen is ons aantal hotelka
mers gedaald van 72 naar 70. Dat komt 
omdat we kiezen voor ruimere en meer 
comfortabele kamers. Deze opwaarde
ring heeft ons recent een vierde hotelster 
opgeleverd. We investeerden ook in ener
giezuinige ingrepen zoals driedubbel glas, 
ledverlichting en een dynamo die in de lift 
elektriciteit genereert."
Hotel Bero bestaat 90 jaar en opereert 
met een team van 4 zaakvoerders en 15 
vaste medewerkers (10 VTE).

Royal Astrid wordt de grootste...
We detecteren nog meer hotelkoorts in 
Oostende want driesterren Hotel Royal 
Astrid in de Wellingtonstraat, stevent in 
de lente van 2013 af op een uitbreiding 
van 120 naar 176 kamers (+56) waardoor 
het logiesbedrijf aanspraak maakt op de 
status van grootste hotel aan de Vlaamse 
kust. Hoteleigenaar Benny Callon die ook 
het tophotel Sandeshoved in Nieuwpoort 
onder zijn vleugels heeft, zet bij Royal 
Astrid eveneens in op een vernieuwd en 
verruimd wellnesscentrum. De uitbrei
ding van het hotel genereert ook extra 
tewerkstelling. Het huidige team van 
18 vaste medewerkers (in VTE) en 12

interimkrachten (op jaarbasis), onder 
leiding van manager Koen Van de 
Wiele, wordt versterkt met tien extra 
personeelsleden.

Ibis Styles in Zeebrugge
Ook op andere plaatsen aan de kust roert 
er iets in de sector. Zo opende begin 
juni 2012 het eerste West-Vlaamse Ibis 
Styles hotel (groep Accor) zijn deuren in 
Zeebrugge en dat op 1 km afstand van 
de zeedijk. Het budgethotel biedt 60 
kamers, twee vergaderzalen met ieder 
een capaciteit to t 35 personen en twee 
verwarmde buitenzwembaden. Het hotel 
werd gebouwd en wordt uitgebaat door 
vennootschappen uit de groep Industrie 
Hötelière en Chateau Residenties (familie 
Debucquoy). Deze biedt de hotelinfra
structuur in Zeebrugge aan via, een voor 
ons land, nieuwe formule, waarbij de 
kamers eigendom zijn van particuliere 
investeerders die ze via de uitbater ter 
beschikking stellen van de hotelgasten. 
Chateau Residenties en groep Accor 
mikken op de opening van nog meer Ibis 
Styles hotels aan de kust, onder meer in 
De Panne. ■

) www.ishotelzeebrugge.be 
) www.hotelbero.com 
) www.europehotel.be 
) www.royalastrid.com 
) U kunt dit artikel lezen op tablet en 

downloaden via: 
www.westvlaanderenwerkt.be

Binnenzicht van het nieuwe zwembad van Hotel Bero te Oostende Buitenzicht Hotel Bero Oostende
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Watermaatschappij TMVW opent nieuwe 
West-Vlaamse uitvalsbasis

Waterbedrijf TMVW investeerde 3,5 miljoen euro in de opening 
van een nieuw kantoor- en dienstengebouw aan de Peraltastraat 
op het industrieterrein Blauwe Toren in Brugge.

TMVW was circa een halve eeuw gevestigd in de site Schaakstraat 
in Sint-Kruis-Brugge, waar de maatschappij ook een watertoren 
in beheer heeft. Een renovatiestudie wees uit dat het beter was 
om een nieuwbouw te zetten dan de oude site te renoveren.

Het nieuwe kantoorgebouw is een ontwerp van het architec
tenbureau Signum uit Gent. Het heeft 2 niveaus met een totale 
oppervlakte van 1.300 m2. Op het gelijkvloers zijn er een refter, 
vergaderruimtes, sanitair, technische ruimtes en een archief. 
Ongeveer 60 medewerkers, onder leiding van regiomanager Mare 
Floor, hebben op het tweede niveau een nieuwe werkplek. Naast 
het gebouw staat een multifunctioneel magazijn met laad- en 
loszones.

water opgevangen en gerecupereerd zodat het kan gebruikt 
worden voor het sanitair en de wasplaats.

TMVW is samen met collega AWW uit Antwerpen partner in 
de koepel van waterbedrijven Water-Link. Deze levert jaarlijks 
bijna 190 miljoen m3 water aan ruim 700.000 klanten in 
Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen en Vlaams Brabant

) www.water-link.be

Tmvuu
integraal waterbedrijf

Conform aan de milieu-engagementen van TMVW werd speciale 
aandacht besteed aan een doorgedreven energie- en lichtbeheer. 
De ontwerpers kregen de opdracht om de ecologische voetafdruk 
zo klein mogelijk te houden. Dit is gelukt want dankzij een zeer 
goede thermische isolatie heeft het nieuwe kantoor een E-peil 
van 66 en een K-peil van 27. Bovendien wordt ook het hemel-

water* link
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Als bedrijfsleider 
verdient u een 

investeringskrediet 
dat net zo dynamisch is

alsu.
Wilt u een nieuwe vennootschap oprichten, een zaak overnemen, 
vastgoed verwerven of renoveren, machines of nieuwe voertuigen 
kopen? Met de verschillende formules van het BKCP Investeringskrediet 
helpen wij dynamische bedrijfsleiders hun doelstellingen te realiseren.

Uw projecten zijn gevarieerd? Onze oplossingen ook!

W e n s t u m e e r m f o r m a t i e ^  

AarZt f& :v a n ° o - e CtJ to re n .

BKCP Bank, thuis in West-Vlaanderen

B K C P  B rugge Adriaan W illaertstraa t 9 8000 Brugge BK C P_b ru g ge@ b kcp .b e 050/44.59.00
B K C P  Knokke-Heist Lippenslaan 115 8300 Knokke-Heist BK C P_Knokke@ b kcp .b e 050/60.37.01
B K C P  Kortrijk Veem arkt 20 8500 Kortrijk kortrijk@ bkcp.be 056/23.18.12
B K C P  O ostend e H endrik  Serruyslaan 34 8400 O o sten d e BKC P_oo sten d e@ b k cp .b e 059/70.52.89
B K C P  Tielt M arkt 35 8700 Tielt BKC P_tie lt@ bkcp .b e 051/40.23.76
B K C P  W areg em Stationsstraat 75 8790 W areg em w aregem @ bkcp .be 056 61 26 76
B K C P  leper Rijselstraat 7 8900 leper BK C P_ iep er@ bkcp .b e 057/20.33.01
B K C P  M enen G ro te  Markt 22 8930 M enen m enen@ bkcp .be 056/22.78.14
B K C P  Roeselare N oordstraat 41 8800 Roeselare roese lare@ bkcp .be 051/25.22.73

BK&CP
______B a n k ______

Gelukkig niet de grootste.

G e lie ve  con tact op  te nem en m et een BKCP-kantoor voo r e lke concrete  inlichting, d e  vo lled ige  tarifaire- en con tractue le  voorw aarden  
voo r d it product. M e e r inform atie is ook besch ikbaar op  w w w .b kcp lae . O p g e le t: G e ld  lenen kost ook geld.

BKCP cvba -  Waterloolaan 16, 1000 Brussel, België - BTW BE 0403 256 813-RPR Brussel -  IBAN: BE30 1141 1111 1511 -  BIC BKCP BE B1 BKB - FSMA016758A

mailto:BKCP_brugge@bkcp.be
mailto:BKCP_Knokke@bkcp.be
mailto:kortrijk@bkcp.be
mailto:BKCP_oostende@bkcp.be
mailto:BKCP_tielt@bkcp.be
mailto:waregem@bkcp.be
mailto:BKCP_ieper@bkcp.be
mailto:menen@bkcp.be
mailto:roeselare@bkcp.be
http://www.bkcplae
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Vanheede Group investeert mee in natuurontwikkeling in 
Roeselare

De gefaseerde reconversie van een site voor kleiontginning draagt 
bij to t de creatie van het stadsrandbos Bergmolenbos aan de 
Moorseelsesteenweg in Rumbeke, deelgemeente van Roeselare. 
De site is eigendom van Vanheede Landfill Solutions, een 
dochter van het geïntegreerde West-Vlaamse afvalverwerkings- 
en milieubedrijf Vanheede Environment Group uit Geluwe-Wervik. 
Naast Vanheede Landfill Solutions, die er een kleiontginning en 
stortplaats uitbaat, zijn op de site Rumbeke ook nog de volgende 
zusterbedrijven actief:
> Vanheede Glass Recycling: actief in glassortering;
> Vanheede Environmental Logistics nv: actief in de sortering van 

niet-gevaarlijke afvalstoffen (o.a. PMD, papier en karton);
> Vanheede Environmental Services: actief in de opslag en sorte

ring van gevaarlijke afvalstoffen.
De kleiontginning werd op die plaats in de jaren 60 en 70 door 
de firma Ostyn opgestart. De eerste ontginningsactiviteiten van 
Vanheede dateren van 1994. Ze bereiken een maximale diepte 
van 35 meter en beslaan in totaal een terrein van circa 40 ha. De 
ontginning vandaag gebeurt in de vorm van een tijdelijke handels
vereniging Vanheede Landfill Solutions-Wienerberger België. 
De klei wordt dan ook grotendeels aangewend in de steenbak
kerijen van Wienerber Aalbeke en Wienerberger Zonnebeke. 
Na de ontginning wordt de kleiput systematisch opgevuld met 
afvalstoffen.
Voor de heropvulling van de oude ontginningsgebieden werd 
in 1994 een landschapsplan opgesteld, dat resulteerde in een 
publiek toegankelijk stuk streekeigen groenzone.

Dit wordt volledig ingekapseld in het ganse Bergmolenbos (120 
ha) onder auspiciën van het stadsbestuur Roeselare. De zones 
die volledig gevuld en afgedekt zijn, worden stap voor stap vrij
gegeven en voor een symbolisch bedrag verhuurd aan de stad 
Roeselare en opengesteld voor het publiek. Het beheer wordt 
verzorgd door de werkgroep Kleiputten. Dat is een partnership 
tussen de stad Roeselare, ANB, Natuurpunt en Vanheede. 
Vanheede Environment Group is actief in de afvalophaling en 
-verwerking in België en Noord-Frankrijk.

1 www.vanheede.com c
VflNHEEDE
ENVIRONMENT GROUP

Alstom creëert 40 jobs op de Reboterminal in Oostende
Renewable Energy Base Oostende (REBO) en het Franse energie- 
en transportconcern Alstom gaan samen in zee voor de bouw van 
Alstom windmolens op de Belgische windmolenparken.
Alstom dat ook actief is als producent van windturbines, huurt, 
in eerste instantie, voor 10 jaar 95 m2 bureauruimte en 58 m2 
opslagruimte in Oostende. Daarnaast huren ze voor een kortere 
termijn 2.778 m2 terrein op de Reboterminal. De activiteiten zijn 
gestart op 15 november 2012 met 10 mensen en zullen op termijn 
opklimmen to t 40 medewerkers. Het is de bedoeling de activi
teiten gradueel uit te breiden naar meer windmolenparken.
De eerste activiteit is de bouw van de Haliade van op de Rebosite 
in de haven van Oostende. De Haliade is een direct drive w ind
turbine van 6 MW die in het w indm olenpark Belwind II 
geïnstalleerd wordt als onderdeel van een demoproject voor haar 
offshorecertificatie. Met een rotordiameter van 150 meter is de 
Haliade één van de grootste offshorewindmolens ter wereld. 
De installatie, aansluiting en het onderhoud van deze machine 
brengen heel wat uitdagingen met zich mee. De Reboterminal 
is de geschikte logistieke hub voor dit ingewikkelde proces en

daarom ondertekenen Rebo en Alstom een samenwerkingsover
eenkomst op lange termijn. De Belgische ondernemingen Deme, 
GeoSea, Saerens en CMI zijn ook partners in dit project. Ze tonen 
de expertise van een industrie die duidelijk zijn plaats heeft op de 
Europese markt.
I  www.reboostende.be
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Vanden Broele pakt uit met originele duurzaamheidsverslagen
Grafische en m ediagroep Vanden Broele u it Brugge neemt 
m aatschappelijk verantw oord  ondernem en au sérieux 
en presenteert jaarlijks een duurzaamheidsverslag met 
actiepunten voor de drie bedrijven van de groep. Een 
insp ira tiebron voor andere bedrijven en organisaties.

De Vanden Broele Group bestaat uit het reclame- en pr-bureau 
Cayman, Vanden Broele Grafische Groep en Vanden Broele 
Uitgevers. "We streven ernaar om zo duurzaam mogelijk te 
ondernemen met respect voor mens, maatschappij en milieu", 
vertelt CEO Tom Van den Broele. Al sinds het oprichtingsjaar 
1957 staat de waarde 'respect' voorop. Respect voor de mensen 
in het bedrijf, de klanten en leveranciers, het materiaal en de 
omgeving.

Toekomst
Via een drievoudig duurzaamheidsverslag toont Vanden Broele 
aan de buitenwereld de ambitie om een duurzaam bedrijf te zijn 
en dit ook willen uitbreiden naar de toekomst. In de sectoren 
waarin Vanden Broele opereert (uitgeverij, grafische sector, 
reclame en IT), bestaat er een bikkelharde concurrentie. Door te 
focussen op kwaliteit, creativiteit en bewust duurzaam onder
nemen, kunnen wij het verschil maken", argumenteert CEO Tom 
Van den Broele.

Duurzaamheidsversbg 2.001-2.011

cayman ,l
^advcrtisirg & pr _ .. /

T

Serieuze inhoud/lud ieke presentatie
De duurzaamheidsverslagen van de Vanden Broelegroep zijn 
enkel online te bekijken. "We kozen bewust voor een milieu
vriendelijke, onlinepresentatie. Met een klik op de link wordt het 
verslag verspreid en gedeeld.
De integratie van toffe filmpjes en illustraties maken van de 
verslagen van de Vanden Broele Group een fris en levendig docu
ment. "Het zijn inderdaad allesbehalve saaie verslagen," besluit 
de grote baas van de groep, "maar dat we dit wel degelijk au 
sérieux nemen, kan je zien aan de cijfers!"

Laat u ook inspireren to t duurzaam ondernemen via:
) http://duurzaamheidsverslag.cayman.be 
I  http://duurzaamheidsverslag.vandenbroele.be 
I  http://duurzaamheidsverslag.uitgeverij.vandenbroele.be

West-Vlaamse mechatronica is goed voor ruim 12.000 arbeidsplaatsen
POM West-Vlaanderen bracht de West-Vlaamse mechatroni- 
casector in kaart. De studie toont aan dat onze provincie ook op 
dit vlak een voorloper is.
De studie is ook een eerste stap in een proces dat kadert in het 
concept van de Fabrieken voor de Toekomst.

In het Nieuw Industrieel Beleid wordt in West-Vlaanderen gefo
cust op drie clusters: (1) nieuwe en intelligente materialen en 
producten/industrial design, (2) voeding en (3) cleantech -  blue 
energy. Het bleek al snel dat de metaalsector, in het bijzonder 
mechatronica, intuïtief werd gemist en dat het interessant was 
deze sector in kaartte brengen omwille van het interdisciplinaire 
karakter ervan.
De afbakening van de mechatronicasector bleek geen eenvou
dige opdracht en niet eenduidig. Na consultatie van Agoria 
Mechatronica en Flanders' Mechatronics Technology Centre 
(FMTC), kwam de POM to t volgende afbakening: 'elektrische 
onderdelen en printplaten', 'meet-, controle- en navigatie- 
instrumenten', 'bestralingsapparatuur en elektromedische en 
-therapeutische apparatuur' en 'vervaardiging van machines, 
apparaten en werktuigen'.
Uit de studie blijkt dat de West-Vlaamse mechatronicasector in 
2010 zorgde voor een loontrekkende tewerkstelling van 12.074 
personen, dit komt neer op 40,5% van de West-Vlaamse me 
taalsector. De West-Vlaamse bedrijven waren tevens goed voor

ruim 40% van de totale loontrekkende tewerkstelling in de totale 
Vlaamse mechatronica.
West-Vlaanderen én alle West-Vlaamse regio's zijn - in vergelijking 
met het Vlaamse Gewest - gespecialiseerd in de mechatronica. 
In Oostende en Brugge wordt quasi de volledige tewerkstelling 
gecreëerd door één tot drie grote bedrijven; in Zuid- en Midden- 
West-Vlaanderen bepalen dan weer een groot aantal kleine en 
middelgrote ondernemingen de mechatronica.
Verder bleek ook dat de toegevoegde waarde die de West- 
Vlaamse mechatronicabedrijven realiseren goed is voor 40% van 
de toegevoegde waarde die in de West-Vlaamse metaalbedrijven 
wordt gerealiseerd.
In de top 100 van West-Vlaamse metaalbedrijven komen er 37 
mechatronicabedrijven voor. De twee grootste West-Vlaamse 
metaalbedrijven zijn tevens bedrijven uit de mechatronica, name
lijk CNH (Zedelgem) en Daikin (Oostende). Daarnaast vinden we 
in de top 10 Tyco (Oostkamp), Michel Van de Wiele (Kortrijk) en 
Spicer Off Highway (Brugge).

) U vindt de volledige studie terug op www.pomwvl.be (bij Data, 
Studie en Advies).

POM7
m a a k t  w e r k  v a n  W e s t -V l a a n d e r e n
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Nog geen 'lichtmis' voor de 
West-Vlaamse conjunctuur
Analyse van het verloop van de sociaaleconomische 
indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen1

Nele Depestel • POM West-Vlaanderen
Nele Depestel

Het vertrouwen van de West-Vlaamse 
ondernemers is momenteel zoek. De 
daling van de brutowaarden van de 
synthetische conjunctuurcurve voor 
West-Vlaanderen illustreert dit. Vooral de 
verwerkende nijverheid en de dienstverle
ning aan bedrijven delen het wantrouwen.
In de ruwbouwsector en in de handel zijn 
de toekomstverwachtingen momenteel 
nog iets beter.

Dat de West-Vlaamse conjunctuur blijft 
slabakken komt ook to t uiting in de 
evolutie van de diverse geanalyseerde soci
aaleconomische indicatoren. Alhoewel de 
evoluties niet uitgesproken negatief zijn, 
kan ook geen eensluidend positief verhaal 
gebracht worden.

Figuur 1
Synthetische conjunctuurcurve voor West-Vlaanderen

De West-Vlaamse arbeidsmarktindica-
toren evolueren niet gunstig. Het aantal 
mannelijke werklozen en het aantal jeugd- 
werklozen stijgen het meest op jaarbasis2. 
Enkel het aantal werklozen van 50 jaar en 
ouder neemt af. Ook de tijdelijke werk
loosheid blijft toenemen op jaarbasis. 
Positief is dat de VDAB in oktober voor het 
eerst sinds januari 2012 meer vacatures 
ontving op jaarbasis en dat de krapte op 
de arbeidsmarkt in de loop van 2012 iets 
kleiner werd dan in 2011.

Ook de indicatoren die het producenten- 
vertrouwen weerspiegelen, bevestigen 
de twijfel. Zoals al aangegeven wordt in 
2012 meer gebruikgemaakt van de tijde
lijke werkloosheidsmaatregel. De omzet

van de grote ondernemingen met zetel 
in West-Vlaanderen steeg bruto wel met 
1,4%, maar onvoldoende om ook in 
nettotermen van een toename te kunnen 
spreken. De investeringen doen het nog 
beter met een groei van 7,9% in vergelij
king met dezelfde periode van 2011. De 
nominale waarde van de uitvoer daalde. 
Vanaf maart 2012 daalde het aantal star
ters. Het aantal faillissementen ligt to t nu 
toe hoger in 2012 dan in dezelfde periode 
in 2011. De impact van de faillissementen 
en de collectieve sluitingen in termen van 
verloren jobs is to t nu toe in 2012 evenwel 
niet groter dan in 2011.

Bij de indicatoren van het consumen
tenvertrouwen zien we een lichtpuntje.

BRON: NBB, verwerking: afdeling DSA, POM West-Vlaanderen.



Eerder in de analyse zagen we al dat de 
ondernemers in de ruwbouwsector in 
West-Vlaanderen nog relatief hoopvol 
gestemd zijn. De West-Vlaamse bouw 
m arkt boerde in 2012 beter dan in 2011. 
Er waren tot nu toe in 2012 aanzienlijk 
meer vergunde nieuwbouwwoningen 
en ook het aantal effectief begonnen 
nieuwbouwwoningen is duidelijk groter. 
Het aantal vergunde renovatiewoningen 
bleef op hetzelfde peil. De omzet in de 
kleinhandel steeg iets meer dan de totale 
omzet in West-Vlaanderen. Het aantal 
inschrijvingen van nieuwe personenwa
gens viel in 2012 wel heel sterk terug.

In deze conjunctuuranalyse vergeleken 
we de West-Vlaamse evolutie ook met 
de evolutie in Vlaanderen. Samengevat

Conjunctuurnota

bleek dat de evolutie van de West- 
Vlaamse sociaaleconomische indicatoren 
niet systematisch beter of slechter is 
dan in het Vlaamse Gewest. Zo was de 
evolutie van de totale werkloosheid en 
het aantal werklozen 50-plussers duide
lijk gunstiger in West-Vlaanderen, net als 
de evolutie van de tijdelijke werkloos
heid, het aantal vergunde en begonnen 
nieuwbouwwoningen en het aantal fail
lissementen en verloren gegane jobs. De 
nominale waarde van de uitvoer daalde 
in West-Vlaanderen iets minder sterk dan 
in Vlaanderen. Andere indicatoren zoals 
de jeugdwerkloosheid, de investeringen, 
de omzet in de kleinhandel en het aantal 
inschrijvingen van nieuwe personenwa
gens evolueerden dan weer een stuk 
gunstiger in het Vlaamse Gewest. Inzake

West-Vlaanderen Werkt 4, 2012

het aantal openstaande en ontvangen 
vacatures, het aantal vergunde renovatie
woningen, de omzet en het aantal starters 
deed het Vlaamse Gewest het iets beter 
dan West-Vlaanderen. ■

1 Opmaak november 2012.
2 Weliswaar deels door een gewijzigde registratie 

van interimarbeid, zie uitgebreide conjunctuur
nota.

) De volledige analyse kunt u terugvinden 
op de website : www.pomwvl.be 

) Meer info:
Afdeling Data, Studie en Advies 
nele.depestel@pomwvl.be of 
050 40 73 51

burocenter.
orgonising your office

print & copy furniture informaties 

uuuü uu.burocenter.be
Lieven Bauwenz/traat 15 • Ö200 Brugge • Tel. 05 0  32 04 08 • Fan 05 0  311912 

toonzaal e lke  uuerkdag open van 8u45 tot 12uOO & van 13u30 tot 17u30 (vrijdag tot 17uOO)
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’ lmago-onderzoek voor de Zwitserse regio Graubünden

In het voorjaar van 2012 heeft WES een imago-onderzoek 
uitgevoerd in opdracht van Toerisme Graubünden (in België 
vertegenwoordigd door Glenaki Tourism Industry Consultancy, 
met zetel in Brugge). Graubünden profileert zich als vakantieregio 
nummer 1 van Zwitserland.

Voor deze toeristische Zwitserse regio werd eerst en vooral een 
marktanalyse uitgevoerd op basis van het databestand van het 
WES-onderzoek naar het reisgedrag van de Belgen om de (reis)

kenmerken van de huidige Alpenreizigers in kaart te brengen. 
Daarnaast werden de kennis en het imago van Zwitserland en 
Graubünden gemeten aan de hand van een onlinemarktonderzoek 
bij 900 potentiële vakantiegangers. Onder deze vakantiegangers 
behoorden zowel bergliefhebbers als vakantiegangers die de 
bergen eerder vermijden.

I  Voor meer informatie, contacteer Anne Verhaeghe, 
anne.verhaeghe@wes.be, 050 36 71 42

»Toerisme als hefboom voor duurzame ontwikkeling in 
Zuid-Afrika

Voor de tweede maal trekt het WES-team naar Zuid-Afrika 
in uitvoering van het project 'Strategie Tourism Destination 
Management' in opdracht van Internationaal Vlaanderen, 
Vlaamse Gemeenschap. Net zoals vorig jaar betreft het twee 
workshops van telkens twee weken. De eerste workshop greep 
plaats in Kynsna, West-Kaapprovincie, in de eerste helft van 
oktober, de tweede workshop heeft plaats in Johannesburg in de 
eerste helft van december 2012.

In deze workshops gaan de deelnemers doorheen het gehele 
strategische planningsproces voor hun toeristische bestemming.

Drie centrale lijnen worden hierbij gevolgd: productontwikkeling, 
marketing en communicatie en institutionele ontwikkeling. Aan 
de hand van een uitgewerkt handboek wordt een strategisch plan 
voor de toeristische bestemming opgemaakt.
Hierbij worden niet alleen concepten aangereikt maar tegelijk in 
de praktijk omgezet.

IV oo r meer informatie, contacteer Christiane Gunst 
christiane.gunst@wes.be, 050 36 71 41

42 WES
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>Het economisch belang van het agrocomplex Euregio 
Scheldemond

In opdracht van de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen 
en Zeeland werd de positie van het agrocomplex in de Euregio 
Scheldemond in beeld gebracht. De Euregio Scheldemond is een 
regio waar er sinds oudsher veel land- en tuinbouw voorkomt. Er 
is dan ook heel veel bedrijvigheid ontstaan rondom deze primaire 
sector: toeleveranciers, verwerkers, handel en distributie, ... Het 
geheel van deze met de land- en tuinbouw samenhangende acti
viteiten noemen we het agrocomplex. Het economisch belang 
van dit agrocomplex binnen de Euregio Scheldemond is groot. 
Meer dan 100.000 personen zijn er tewerkgesteld in bedrijven 
die direct of indirect in verband staan met de sector van de land
en tuinbouw. Dit komt neer op naar schatting ongeveer 10% van 
de totale werkgelegenheid in de Euregio Scheldemond.

De studie werpt ook een licht op de huidige grensoverschrijdende 
samenwerkingsverbanden tussen de diverse actoren binnen het 
agrocomplex in de Euregio Scheldemond. Daarnaast werd ook 
een SWOT-analyse voor dit agrocomplex opgemaakt. Deze 
SWOT-analyse moet als basis dienen voor verdere bespreking 
en uitbreiding tijdens de overlegtafels met overheid, onderwijs 
en onderzoek en ondernemers, die na dit onderzoek binnen de 
Euregio Scheldemondregio worden gepland.
IV oo r meer informatie, contacteer Tanja Termote, 

tanja.termote@wes.be, 050 36 71 35

Door mensen gedreven
Oost-Vlaanderen Provincie Zeeland Scheldemond

»60ste editie van Facetten van West-Vlaanderen 
"Shoppingcentra in de weegschaal"

In de zestigste editie van Facetten van West-Vlaanderen "Shoppingcentra in de 
weegschaal" gaat WES dieper in op de "omzendbrief Muyters" die een ruimtelijk 
afwegingskader biedt voor grootschalige detailhandel.

Aan de hand van twee West-Vlaamse casestudies, K in Kortrijk en B-Park in Brugge, 
wordt het afwegingskader uitvoerig geillustreerd.

De publicatie dient als inspiratiegids om ook zelf aan de slag te gaan met het afwegings
kader bij uw eigen projecten of vergunningsaanvragen in verband met grootschalige 
detailhandel.

Facetten van West-Vlaanderen verschijnt in december 2012.

IV oo r meer informatie, contacteer Lien Vanden Broucke, 
lien.vandenbroucke@wes.be, 050 36 67 72
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KORTOM: West-Vlaanderen, een provincie gemaakt voor en door 

ondernemers, groot en klein.

www.west-vlaanderen.be 

0800 20 021

viktor Verhelst
anno 2009: logistiek manager

ONDERNEMEN. HET ZIT IN ONS
Ondernem en zit in ons. Van kindsbeen af. Geen wonder: we groeiden op 

in W est-Vlaanderen, een provincie die steeds vooruit w il. Die innoveert en 

investeert in kennis. En die elke ondernem er groeikansen biedt door een 

gunstig bedrijfsk lim aat te creëren. Een regio met unieke troeven zoals 

een uitm untende infrastructuur en een ligging in hartje Europa.

Ondernemen. Het zit in ons.

http://www.west-vlaanderen.be
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In deze rubriek stellen we telkens enkele titels uit de collectie 
van de WES-bibliotheek voor. Meestal hebben de publicaties iets 
te maken met het dossiernummer, maar ook nieuwe aanwinsten 
worden even in de kijker geplaatst.

Doing business in a more transparent world: compa- 
ring regulation for domestic firms in 183 economies

In het jaarlijkse Doing Business-rapport van 
de Wereldbank wordt het ondernemers
klimaat in 183 landen doorgelicht en met 
elkaar vergeleken. België zakt in die rang
schikking van plaats 27 naar 28. Ons land 
laat Frankrijk en Nederland achter zich. 
Duitsland staat op plaats 19. Voor het zesde 
jaar op rij is Singapore het land waar het het 
meest eenvoudig is om een zaak te runnen.

Uitgave: copublicatie van International Bank 
for Reconstruction and Development en de World Bank, 2012 
Te downloaden op de site van World Bank of via 
www.kennisplatformeconomie.be

De 1-pagina strategie voor kmo-ondernemers met 
groeiambitie

De auteurs reiken de lezers een eenvou
dige strategieoefening aan, ontwikkeld op 
maat en met hulp van kmo-ondernemers. 
Concreet:

> een overzichtelijk 1-pagina strategieplan
> een 10-stappenplan-strategieont- 

wikkelingsproces, haalbaar voor elke 
onderneming

Dit alles aangevuld met praktische tips, adviezen en getuigenissen

Auteurs: Vic Wouters, Guy Vercauteren en Erik De Schutter 
Uitgave: Die Keure, 2012 
ISBN 978-90-4861-398-4

We kunnen winnen: Pieter Timmermans optimistisch 
over onze welvaart

Timmermans doorbreekt het heersende 
discours over onze toekomst. Wars van 
alle scepticisme en cynisme biedt hij een 
genuanceerd optimistisch perspectief: We 
kunnen winnen. Waarom? Omdat er tal 
van ingrediënten aanwezig zijn die kunnen 
leiden to t een welvarend land in een geglo- 
baliseerde wereld. Hoe? Door in debat te 
treden over uitdagingen waar we vandaag 
misschien nog niet echt wakker van liggen, 
maar die met een grote snelheid op ons 

afkomen en onze leef- en werkwereld grondig zullen beroeren

Auteur: Pieter Timmermans 
Uitgave: LannooCampus, 2012 
ISBN 978-94-014-0328-3

De samenleving in beweging: België op weg naar 
duurzame ontwikkeling

Beweegt de Belgische samenleving tw intig 
jaar na de Aardetop (1992) in de richting 
van duurzame ontwikkeling? Of bevinden 
we ons op een hellend vlak.
Twee redacteurs, beiden van de 
'Rio-generatie' en afkomstig uit twee 
gemeenschappen van dit land, gingen 
de uitdaging aan om in het eerste deel 
die vraag van beweging te onderzoeken. 
Dezelfde vraag werd in het tweede deel 
ook gesteld aan sleutelfiguren uit de maat
schappij. In het derde deel vragen experten 

zich af of wij de huidige ontwikkeling terdege met indicatoren 
opvolgen en hoe de jeugd via educatie wordt voorbereid op de 
toekomst die hen wacht. De titel van het laatste deel spreekt voor 
zich: 'Oproep tot dringende actie om de transitie te versnellen'!

Auteurs: Bernard Mazijn en Nadine Gouzée (red.)
Uitgave: ASP Academie & Scientific Publishers, 2012 
ISBN 978-90-5718-168-9

Gastronomisch toerisme en globalisering bij de 
beroemde (rode) Michelin-gidsen

(■astronomisch toerisme en 
globalisering hij de beroemde 

(rode) Michelin-gidsen

Deze publicatie laat u kennismaken met 
de historische ontwikkeling van de u welbe
kende rode Michelin-gidsen.

Auteur: Patrick De Groote
Uitgave: Academie voor de Streekgebonden
Gastronomie, 2011
ISBN: 978-90-818-3890-0

N ie u w s g ie r ig  n a a r  m e e r?
Onze vo lled ige catalogus en zelfs meer v ind t u op 
w w w .kenn isp la tfo rm econom ie .be

Mensen maken de stad: bouwstenen voor een 
sociaalecologische toekomst

Wat is de huidige stad? Wat zijn de 
belangrijkste uitdagingen? Wat kunnen de 
krachtlijnen zijn voor een toekomstgericht 
stedelijk beleid. Vier kernwoorden komen 
in de antwoorden op deze vragen naar 
boven: wonen, solidariteit, superdiversiteit 
en klimaatneutraal. Dit is een boek over en 
voor stadsbewoners die hun toekomst in 
handen willen nemen.

Auteur: Dirk Holemans (red.)
Uitgave: EPO, 2012 
ISBN 978-94-91297-28-1
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Investeren in innovatie is fiscaal 
geen Mission Impossible
Stefaan KINDT • zaakvoerder ALASKA KORTRIJK - IEPER 
Peter HACKE • zaakvoerder ALASKA BRUGGE

Investeren vandaag, het lijkt wel 
gekkenwerk, een soort 'Mission 
Impossible' met de bedrijfsleider- 
investeerder in de rol van Tom 
Cruise. Maar Mission Impossible 
loopt goed af, weliswaar na 
veel kleer- en andere scheuren. 
Als de vergelijking opgaat 
dan is er nog hoop voor de 
ondernemer-investeerder.
De positieve boodschap luidt 
dat er voor investerende 
bedrijven toch wel een paar 
fiscale tegemoetkomingen zijn 
die kunnen tellen en die de 
investering financieel draaglijk(er) 
maken. In die mate zelfs dat je je 
kan afvragen of België in bepaalde 
opzichten geen fiscaal paradijs is. 
U hoort het in Keulen donderen ? 
Laat u verrassen...

We gaan uit van een onderneming die 
1.000.000 euro investeert in een modern 
en bijzonder ecovriendelijk gebouw in 
Vlaanderen. Het bedrijf is voortdurend 
bezig met innovatie, ontwikkelt dus eigen 
producten en beschikt over een eigen, 
weliswaar bescheiden O & O-afdeling, 
fysisch ondergebracht in dat nieuwe 
gebouw.
In deze case focussen we op het 
federale niveau en staan we niet stil 
bij de mogelijke subsidies die er op 
gemeentelijk, provinciaal, gewestelijk en 
Europees niveau eventueel te rapen zijn. 
Ook deze geven uiteraard een financiële 
duw in de rug.

Degressief afschrijven
Iedere rechtgeaarde economist weet 
wat afschrijven is: de kostprijs van de 
investering spreiden over de gebruiksduur 
van de investering. In eerste instantie een 
boekhoudkundige notie dus. De fiscus 
laat echter toe dat een onderneming 
degressief afschrijft: het afschrijvings
percentage dat u normaliter zou toepassen 
- ingeval van een industriegebouw is

dat 5% -mag u verdubbelen, zonder 
dat u boven de 40% uitkomt. In ons 
geval wordt dat dus 10%. Daarenboven 
moet u dat verhoogde percentage 
toepassen op de restwaarde en niet op de 
aanschafwaarde.
5% meer mogen afschrijven in het eerste 
jaar betekent in dit geval een belastingbe- 
sparing van € 17.000. Stel dat het eerste 
boekjaar dan nog eens 18 maanden zou 
duren, dan mag u rekenen op een belas- 
tingbesparing van 25.500 euro, in jaar 1 
weliswaar.
De notie 'afschrijven' krijgt hier dus een 
ferme fiscale betekenis en wordt volledig 
losgerukt van zijn economische betekenis: 
een nieuw gebouw vermindert meestal 
niet met 10% in waarde na één jaar 
gebruik. Voor de fiscus wel en wij zeggen 
natuurlijk - beleefd als we zijn - dank u 
wel.

De aftrek voor octrooi-inkomsten
Als u na het lezen van hetgeen volgt nog 
niet overtuigd bent dat België eigenlijk de 
titel "Monaco aan de Noordzee" verdient, 
dan zal u het nooit zijn. Wat gebeurt er 
namelijk? Mits de nodige voorwaarden 
zijn vervuld, mag de winst van het 
belastbare tijdperk zo maar even met 
80% van de inkomsten uit octrooien 
verminderd worden. Is de winst 
onvoldoende dan mag het overschot niet 
worden overgedragen. Maar met reeds 
een aftrek van 80% op zak zal u dat 
natuurlijk worst wezen. Het kan gaan om 
zelf ontwikkelde octrooien of gekochte 
octrooien.
De fiscale wet vereist ook dat de 
ontwikkeling of verbetering van de 
octrooien geheel of gedeeltelijk 
plaatsvindt in een onderzoekscentrum 
dat een bedrijfsafdeling of een tak van 
werkzaamheid vormt. Deze vereiste 
betekent dat het onderzoekscentrum een 
minimale substantie moet hebben. In onze 
casus is dat het geval.
Kortom : iedere 100 € die kan worden 
toegewezen aan een octrooi is vrijgesteld

Stefaan Kindt Peter Hacke

ten belope van 80%, hetgeen een effec
tieve belastingvoet impliceert van 6,8%.

Investeringen in 
energiebesparende technieken 
en/of beveiliging
De zeer populaire 'investeringsaftrek' 
verdween een paar jaar geleden bij de 
invoering van de evenzeer populaire maar 
al evenzeer verguisde maatregel genaamd 
'notionele intrestaftrek'.
Enkel voor een paar heel speciale inves
teringen bleef de aftrek wel bestaan, 
namelijk voor investeringen in:
► activa die gebruikt worden ter bevor

dering van het onderzoek en de 
ontwikkeling van nieuwe producten en 
toekomstgerichte technologieën die 
geen effect hebben op het leefmilieu of 
die beogen het negatieve effect op het 
leefmilieu zoveel mogelijk te beperken 
(verder steeds aangeduid als «milieu
vriendelijke investeringen in onderzoek 
en ontwikkeling»);

> activa die dienen voor een rationeler 
energieverbruik, voor de verbetering van 
de industriële processen uit energeti
sche overwegingen en, in het bijzonder, 
voor de terugwinning van energie in de 
industrie (verder steeds aangeduid als 
«energiebesparende investeringen»);

► octrooien (daar zijn ze terug !)
► investeringen in beveiliging van beroeps

lokalen en bedrijfsvoertuigen;
> rookafzuiging- en verluchtingssystemen;
> oplaadstations voor elektrische 

voertuigen.
Deze aftrek bedraagt 13,5% voor de 
'milieuvriendelijke investeringen in onder
zoek en ontwikkeling' en zomaar even 
20,5% voor investeringen in beveiliging. 
Stel: een uitgave van 500.000 € in milieu
vriendelijke investeringen in onderzoek en 
ontwikkeling. Dat geeft 500.000 x 13,5% 
= 67.500 x 34% = een belastingbesparing 
van 22.950 euro.
Geef toe: als u dat allemaal leest, wil u 
toch ook de Tom Cruise gaan uithangen. ■
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In het vorige nummer 2012-03 rond kinderopvang is een foutje geslopen in de rubriek regioscan, pagina 18: "gemeentelijk aanbod 
aan kinderopvang". Bij de voorschoolse kinderopvang werden alle onthaalouders die behoren tot de "diensten voor onthaalouders" 
gerekend to t de gemeente waarin de hoofdzetel van de dienst zich bevindt en niet to t de gemeente waarin de onthaalouder zelf woont. 
In onderstaande tabel en kaarten worden de opvangplaatsen toegerekend aan de gemeente waarin de onthaalouder opvang voorziet. 
U kunt de correcte versie van het artikel downloaden via www.westvlaanderenwerkt.be

Kinderopvang in West-Vlaanderen: ERRATUM

Tabel 1
Aantal opvangplaatsen voor voorschoolse opvang in de 
West-Vlaamse gemeenten, in absolute aantallen en in 
relatie tot het aantal kinderen jonger dan drie jaar, situatie 
op 1 januari 2012

Vestig ings A an ta l Aanta l A an ta l
plaats erkende

plaatsen
kinderen 
to t 3 jaar

p laatsen 
per 100 

kinderen
Alveringem 96 182 52,7
Anzegem 215 474 45,3
Ardooie 187 277 67,6
Avelgem 156 316 49,2
Beernem 307 509 60,3
Blankenberge 184 476 38,7
Bredene 147 508 28,9
Brugge 1.981 3.217 61,6
Damme 106 274 38,7
De Haan 112 237 47,1
De Panne 94 238 39,7
Deerlijk 219 358 61,1
Dentergem 129 261 49,5
Diksmuide 236 537 43,9
Gistel 142 345 41,0
Harelbeke 425 924 46,0
Heuvelland 126 248 50,9
Hooglede 182 293 62,1
Houthulst 97 376 25,7
Ichtegem 182 507 35,9
leper 478 1.003 47,7
Ingelmunster 170 311 54,8
Izegem 488 892 54,7
Jabbeke 169 401 42,1
Knokke-Heist 293 557 52,6
Koekelare 119 314 38,0
Koksijde 161 364 44,2
Kortemark 157 400 39,3
Kortrijk 1.190 2.511 47,4
Kuurne
Langemark-

214 409 52,4

Poelkapelle 103 303 34,1
Ledegem 176 309 57,1
Lendelede 124 183 67,9
Lichtervelde 118 300 39,2
Lo-Reninge 55 110 49,6
Menen 449 1.106 40,6
Mesen 15 42 35,1
Meulebeke 186 333 55,9
Middelkerke 151 406 37,2
Moorslede 157 377 41,7
Nieuwpoort 123 234 52,7
Oostende 591 1.810 32,7
Oostkamp 313 758 41,3
Oostrozebeke 92 231 39,6
Oudenburg 139 279 49,8
Pittem 85 203 41,9
Poperinge 279 675 41,4
Roeselare 1.167 1.977 59,0
Ruiselede 80 160 50,2
Spiere-Helkijn 25 87 28,7
Staden 195 349 55,8
Tielt 374 627 59,6
Torhout 371 684 54,2
Veurne 181 283 64,0
Vleteren 61 142 43,0
Waregem 544 1.161 46,8
Wervik 297 678 43,7
Wevelgem 536 1.008 53,1
Wielsbeke 145 316 46,0
Wingene 255 479 53,3
Zedelgem 402 743 54,1
Zonnebeke 149 470 31,6
Zuienkerke 30 66 45,3
Zwevegem 240 775 31,0
W est-vlaanderen 16.968 35.383 48,0

BRON: Kind & Gezin en Rijksregister (bewerking Steunpunt Sociale 
Planning Provincie West-Vlaanderen), verwerking WES

Kaart 1
Aantal plaatsen in de voorschoolse opvang in de West-Vlaamse gemeenten, situatie op 
1 januari 2012
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Kaart 3
Aantal voorschoolse opvangplaatsen per 100 kinderen van 0 tot 3 jaar in de West-Vlaamse 
gemeenten, situatie op 1 januari 2012

Gemiddelde voor de provincie West-Vlaanderen: 
48 voorschoolse opvangplaatsen per 100 kinderen
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VEILING

www.reo.be
REO I Oostnieuwkerksesteenweg 101
B-8800 Roeselare
Tel. 051 23 12 11 I Fax 051 23 12 89
info@reo.be

Proef al onze sm aken
600 ton verse en gezonde groenten en fruit. Dat is de 
dagelijkse aanvoer op de REO Veiling Roeselare, een 
grote Belgische telerscoöperatie. De REO Veiling 
verhandelt meer dan 60 verschillende groente- en fruit- 
soorten die met passie en vakkennis geteeld worden 
door bijna 3.000 ledenvennoten. Deze producten met een 
onberispelijke kwaliteit vinden in optimale omstan
digheden hun weg naar de consument. Transparante 
voedselveiligheid, smaakvolle versheid en duurzame 
ontwikkelingen komen daarbij op de eerste plaats.

http://www.reo.be
mailto:info@reo.be


! barst je 
bedrijf uit 
zijn voegen?

turner
& dewaele

/  Op zoek naar bedrijfsvastgoed in jouw streek?

Ontdek ons ruim aanbod op turner-dewaele.be

/  experts in bedrijfsvastgoed

dewaele kantorennetwerk in oost-en west-vlaanderen
g r o e p www.turner-dewaele.be

http://www.turner-dewaele.be

