
 

 

 
 
 
 
 

Persbericht: ’De Prijkels verwelkomt 13 bedrijven’ 
 

Unieke ontwikkeling in de regio 
De vraag naar gronden voor bedrijvigheid in Oost-Vlaanderen is erg groot. Daarom is deze uitbreiding van 
het bestaande bedrijventerrein met een netto verkoopbare oppervlakte van 55 ha een unicum in Oost-
Vlaanderen.  
Het gaat om een uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein. Vroeger werd gesproken over            
‘Groot-Prijkels’, maar er werd gekozen voor eenvoudigweg ‘De Prijkels’ om het volledige terrein aan te 
duiden.   
 
De uitbreiding is in totaliteit 96 ha, waarvan 55 ha netto ingevuld is als bedrijfskavels.   
De overige 41 ha is ingericht met infrastructuur, fietsinfrastructuur en groenvoorzieningen met het oog op 
een duurzame ontwikkeling.  
 
De tewerkstelling die in deze ondernemende regio met bijna 80 % al vrij hoog scoort in vergelijking met de 
rest van Oost-Vlaanderen en zelfs in Vlaanderen (gem. 74 %), krijgt met de ontwikkeling van ‘De Prijkels’ 
opnieuw een boost in de Gentse regio. Met de toewijs van vandaag worden er in ‘De Prijkels’ een 400-tal 
bijkomende jobs gecreëerd.   
 
De realisatie van de uitbreiding van ‘De Prijkels’ is het resultaat van een lange vruchtbare samenwerking 
tussen heel wat partners. Het gaat hierbij om de 3 gemeenten Deinze, Kruisem en Nazareth, de provincie, 
AWV, aannemer Stadsbader, studiebureau Sweco, de nutsmaatschappijen (Farys, Fluvius, Fluxys, 
Proximus en Telenet), Archeologie De Logi & Hoorne en de vzw De Prijkels. 
 
De visie en de volharding van Veneco en andere publieke actoren resulteerden in een duurzaam en 
toekomstgericht bedrijventerrein.  
 

 “Veneco zorgt door de realisatie van bedrijventerreinen mee voor de economische 
ontwikkeling in de regio. Maar kwaliteitseisen op het vlak van ruimtelijke ordening, 

mobiliteit en duurzaamheid zijn daarbij prioritair” 
 

Danny Claeys, voorzitter Veneco & burgemeester gemeente Nazareth 
 

datum 29 augustus 19 contactpersoon 
  Wendy Van Laere 

PR-verantwoordelijke 
T 09 218 99 13 
wendy.vanlaere@veneco.be 

  
  



 

2 
 

 
Een bedrijventerrein is zoveel meer dan wegen en nutsleidingen 
De groenstructuren zijn ontworpen in functie van een homogene beeldkwaliteit. Ter compensatie van het 
gerooide bos op ‘De Prijkels’ werd in totaal 9,14 ha nieuw bos aangeplant. Hiervan werd 5 ha bosplantsoen 
van inheemse struik- en boomsoorten aangeplant in de noordelijke bufferzone. Het gaat o.m. om meidoorn, 
sleedoorn, sporkehout, hondsroos, lijsterbes en hazelaar als struiklaag in combinatie met bomen zoals 
zomereik, beuk, haagbeuk, linde en zoete kers. 
De resterende 4,14 ha werd in samenwerking met Natuurpunt in Vlaanderen gecompenseerd.  
 
De ontsluiting op de N35 kreeg een landschappelijke inkleding.  
De groenas langs de Papelenvijver is verbreed tot 30 meter. Ook rond de woonkernen langs de N494 
wordt een groenbuffer met een breedte van 50 meter aangelegd. Tot slot wordt het ganse gebied 
omzoomd met een dubbel lint van zomereiken.  
 
Aandacht voor het fietsverkeer was één van de uitgangspunten bij het ontwerp. Niet enkel werknemers 
moeten zich op een veilige manier verplaatsen. ‘De Prijkels’ is ook een doorsteek voor heel wat recreatief 
fietsverkeer richting Vlaamse Ardennen. In totaal is 10 kilometer nieuw fietspad aangelegd en zijn er 10 
aansluitpunten om de zone binnen te komen.  
Een belangrijke zichtbare wijziging is het enkelvoudig fietspad aan beide zijden van de centrale as dat met 
hagen van veldesdoorn (Acer campestre) is afgeschermd van de rijweg. Er is een conflictvrije oversteek 
aan de ontsluiting met de N35.  
 
Voor alle verhardingen die worden aangelegd, zowel openbare wegenis als private constructies, geldt een 
verplichting van infiltratie en buffering van hemelwater. Veneco legt daarom een collectieve infiltratie aan 
d.m.v. grachten en infiltratie-bufferbekkens. Op deze manier is het niet nodig om extra ruimte op de 
percelen te voorzien. Bovendien worden de infiltratie-bufferbekkens geïntegreerd in de globale 
beeldvorming van het bedrijventerrein.  
 
Veneco greep met beide handen de opportuniteit aan om één van de grootste duurzame Oost-Vlaamse 
bedrijventerreinen te ontwikkelen. Het streven naar een hoge beeldkwaliteit en duurzame ontwikkeling was 
dan ook een belangrijk criterium bij de toewijs van de percelen.   
 
De Prijkels verwelkomt 13 CO2-neutrale bedrijven 
Veneco is bijzonder fier om samen met de gemeenten Deinze, Kruisem en Nazareth bij te dragen aan de 
economische welvaart in deze regio. Bij de invulling werd rekening gehouden met een gezonde mix tussen 
lokaal verankerde bedrijven en nieuwe bedrijven die spelen op regionaal niveau.  
 
Eind 2018 kochten reeds 3 bedrijven een perceel nl. het bedrijf Renson (95.431 m2 en goed voor een 
toekomstige tewerkstelling van 450 werknemers) uit Waregem, groep Monument (8.680 m2) uit Deinze en 
Spraying Systems (10.654 m2) uit Gent.  
 
De laatste oproep voor het indienen van een dossier eindigde op 31 januari. Op dat moment was er nog 43 
ha beschikbaar. De som van alle aanvragen bedroeg 53,4 ha. We ontvingen enkele grote vragen van 
logistieke spelers waarbij de Raad van Bestuur besliste om zich te beperken tot 1 perceel voor een 
logistiek bedrijf. De reden is om de mobiliteitsdraagkracht van de bedrijvenzone en de capaciteit van het 
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nieuw aangelegde kruispunt niet te overschrijden. Hierdoor kunnen we aan bijna alle vragen tegemoet 
komen.  
 
Volgende 13 bedrijven kopen een perceel aan waarop een aanvraag voor omgevingsvergunning mogelijk 
is. Dit is het geval in de zone ‘De Lob’ en een aantal percelen in de zone ‘Zuidwest’.  

 
Beddeleem, totaal afwerkingsbedrijf, verhuisde in 2002 naar ‘De Prijkels’. Sindsdien is de omzet 
verdubbeld en het personeelsbestand gegroeid naar 180 medewerkers. Om verdere groei te garanderen, is 
een uitbreiding op ‘De Prijkels’ noodzakelijk. Op de nieuwe site, met een oppervlakte van 27.350 m2, bouwt 
Beddeleem de schrijnwerkactiviteiten met maatmeubilair en de productie van binnendeurplaten verder uit. 
“Beddeleem investeert permanent in de ontwikkeling van duurzame producten en productieprocessen door 
o.m. het gebruik van PEFC en FSC gecertificeerd hout, het opwekken van de eigen elektriciteit met een 
fotovoltaïsche zonne-installatie,…. Onze VCA, ISO14001 en ISO9001 certificaten getuigen hierbij van de 
maximale aandacht die Beddeleem besteedt aan veiligheid, milieu en kwaliteit”, Hendrik Daneels – CEO 
Beddeleem.   
 
Het bedrijf BOONS FIS heeft als kernactiviteit het produceren en verdelen van industriële apparatuur voor 
reiniging, handling en hygiëne. Door hun jarenlange aanwezigheid op de E3-laan was de keuze snel 
gemaakt om uit te breiden op ‘De Prijkels’. Het bedrijf kocht een perceel aan van 6.245 m2 en mikt op een 
groei naar 35 medewerkers. Ook zij zetten hun schouders mee onder de uitbouw van een duurzaam 
bedrijventerrein: “Voor ons bedrijf is een toekomstvisie heel belangrijk. Daarom investeren we met het oog 
op langetermijndenken waarbij we veel inspanningen leveren op het vlak van ecologie, economie, welzijn 
en duurzame initiatieven. En dit zowel op eigen perceel als perceelsoverschrijdend”, Freddy Boons – 
Managing Director BOONS FIS.  
 
Ook BX Trade kocht een perceel aan nabij de huidige locatie. Het perceel is 9.534 m2 en situeert zich in 
De Lob. Na overname van het bedrijf JDC is extra ruimte noodzakelijk om de activiteit nl. opslag textiel en 
ritsen en de productie van zitzakken, verder te laten groeien. Xavier Delaere en Marc Bergez – 
zaakvoerders BX Trade - benadrukken het belang van duurzaam ondernemen: “Wij zullen niet enkel 
inzetten op duurzaam bouwen, maar hebben ook aandacht voor socio-economische aspecten door o.a. de 
integratie van langdurig werklozen en jongeren in ons bedrijf.”  
 
Cartonnages Roland is een familiebedrijf uit Nevele (Deinze) en focust zich op de productie van banket-, 
praline- en buchedozen. Om de enorme vraag te kunnen bijhouden, is een grotere bedrijfslocatie nodig. 
“Dankzij de herlocatie naar een perceel van 12.600 m2 op ‘De Prijkels’ kunnen we binnen het jaar een 
nieuw type doos aanbieden, het machinepark verdubbelen en het personeelsbestand laten aangroeien van 
12 naar 26 werknemers”, Filip Schoonaert – zaakvoerder Cartonnages Roland.  
 
Creaplan, een bedrijf met jarenlange specialisatie in het ontwerpen en bouwen van professionele 
beursstanden, breidt uit met een perceel van 25.346 m2 langs de E17. Hiermee wil het bedrijf haar ambities 
waarmaken. “Creaplan heeft als doel te verdubbelen in 5 jaar. Dit betekent een creatie van een 50-tal extra 
arbeidsplaatsen. We willen zoveel als mogelijk medewerkers blijven aantrekken vanuit de buurt met een 
lage impact aan mobiliteit. Bovendien zetten we in op compacte, modulaire en herbruikbare aluminium 
systemen om efficiënt te kunnen bouwen met een lage voetafdruk”, Dirk Deleu – zaakvoerder Creaplan.  
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Wegmarkeringen De Groote is dé specialist op het vlak van wegmarkeringen, belijningen en het 
verwijderen ervan. Bovendien plaatst het bedrijf stalen en houten vangrails. De roots van het bedrijf liggen 
in ‘De Prijkels’, daarom kozen zij ervoor om te verhuizen naar een perceel van 32.180 m2 binnen de zone. 
“De bedoeling is om een state-of-the-art site te ontwikkelen, voorzien van de meest geavanceerde 
duurzame technologieën. Dit komt niet enkel het bedrijventerrein ten goede, maar zorgt er ook voor dat ons 
personeel in de meest optimale omstandigheden zal kunnen werken zowel op het vlak van ergonomie als 
ecologie”, Ann Dessein – Gedelegeerd bestuurder De Groote.  
 
Dematra, nog een gevestigde waarde in ‘De Prijkels’, is een transportbedrijf werkzaam in de fijnmazige 
distributie in de Benelux. Dit gaat van kleine pakketjes tot volle trailers. Tevens beschikken zij vandaag 
over logistieke magazijnen voor opslag van voeding met een capaciteit van 80.000 paletplaatsen. De 
nieuwe site met een oppervlakte van 35.390 m2 is uitsluitend bestemd voor opslag van voeding en 
farmaceutische producten. Het bedrijf streeft naar een extra tewerkstelling van 50 werknemers. Geert De 
Jaeger, gedelegeerd bestuurder van Dematra: “De keuze voor ‘De Prijkels’ is eenvoudig. We zijn al jaren 
actief op de zone waar we op vandaag beschikken over 50.000 m2. De ligging van ‘De Prijkels’ is dan ook 
uniek. Zo dicht bij de E17, op enkele minuten sta je op de autosnelweg”.  
 
Fixatti, in ‘De Prijkels’ gekend als Dakota, is gespecialiseerd in de productie en verkoop van kunststof 
granulaat en poeders die worden gebruikt als lijm en coatings in de bouw, textiel, automobiel en 
metaalcoating industrie. Fixatti breidt uit met een oppervlakte van 13.507 m2 in de zone De Lob, nabij de 
huidige vestiging. “We hopen op termijn 40 extra medewerkers aan te werven om de wereldwijde expansie 
verder te zetten. Fixatti draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. Zo zijn al onze producten 
recycleerbaar”, klinkt het bij Denijs Van de Weghe – voorzitter Raad van Bestuur Dakota NV – Breco bvba.  
 
Fixatti werkt mee aan de uitbouw van een duurzaam bedrijventerrein door een samenwerking met het 
buurbedrijf Rabotvins. Zij bekijken samen de mogelijkheid om o.a. parkeerplaatsen te delen. Rabotvins is 
invoerder en verdeler van een uitgebreid assortiment wijnen en aperitieven. Ze produceren, bottelen en 
verdelen ook een eigen merk van aperitieven. “De Prijkels is een geschikte locatie voor de aan- en afvoer 
van goederen komende uit Frankrijk. En, op de zone is er nog geen wijnbedrijf actief”, vertelt Jacques De 
Schepper – Gedelegeerd bestuurder Rabotvins.  
 
Garden Consulting (Jati & Kebon) is een 100 % familiebedrijf dat actief is in de productie van 
hoogwaardig tuinmeubilair. De producten worden verkocht in meer dan 30 landen wereldwijd, zowel onder 
privaat label als onder de eigen merknaam ‘Jati & Kebon’. “Door de aankoop van een perceel van 15.000 
m2 worden de verschillende activiteiten zoals opslag, distributie, verkoopadministratie en ondersteunende 
diensten,…gecentraliseerd op 1 locatie wat de efficiëntie ten goede komt. We zijn ervan overtuigd dat we 
op die manier een betere service kunnen aanbieden zowel aan bestaande als aan nieuwe klanten. De 
aanwezigheid van andere ondernemingen met internationale uitstraling is natuurlijk mooi meegenomen”, 
Johan Verbeke – Zaakvoerder en Peter Boschmans – General Manager Garden Consulting.   
 
Het hoofdkwartier van het bedrijf Huurland verhuist vanuit Gent naar een perceel van 12.399 m2. Ze 
bouwen er geen rechtstreeks verhuurpunt uit, maar zullen vanuit ‘De Prijkels’ wel de grotere machines 
beleveren. Het bedrijf wenst op de nieuwe site ook het aanbod in opleidingen uit te breiden naar 
heftruckchauffeur en graafkraanmachinist. Pascal Ameloot – Gedelegeerd bestuurder Huurland vult aan: 
“Huurland heeft een groene bedrijfsvisie en wil maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het opwekken 
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van eigen elektriciteit met zonnepanelen, het voorzien van verwarming met geothermie en de recuperatie 
van regenwater om de machines te reinigen, zullen zeker aangewend worden om tot een CO2-neutraal 
terrein te komen.” 
 
New Glass Technology (NGT) is een jong dynamisch glasbedrijf, gespecialiseerd in de toelevering van 
complexe glasproducten zowel voor de bouw als maritieme markt. Zij biedt een breed gamma aan van 
gebogen, kogelwerende, ontspiegelde, verwarmde, brandwerende en veel andere glasproducten. Vooral 
de volglazen balustrades en glazen vloeren kennen de laatste jaren een enorme opmars.  
Door de toenemende activiteiten en de sterke groei van New Glass Technology was het bedrijf 
genoodzaakt op zoek te gaan naar een groter perceel. “De verhuis naar een perceel van 14.253 m2 in    
‘De Prijkels’ zou zowel op het vlak van mobiliteit als op het vlak van ruimte de mogelijkheid bieden de 
sterke groei verder te zetten”, Yano Vankersbilck – zaakvoerder New Glass Technology.  
 
Het montagebedrijf Sadel is al sinds 2000 aanwezig op ‘De Prijkels’. Om verdere groei mogelijk te maken, 
kocht het bedrijf een oppervlakte van 15.387 m2 in de zone ‘De Lob’, op 200 meter van de huidige locatie. 
Johan De Letter – afgevaardigd bestuurder Sadel: “Sadel houdt zich uitsluitend bezig met 
groothandelsactiviteiten en is specialist in de toelevering van roestvaststaal producten. Het bedrijf heeft 
zich ontpopt tot één van de marktleiders in zijn sector met een omzet van ca. 65 miljoen euro.” Ook de 
huidige samenwerking met lokale (transport)bedrijven willen ze graag behouden en zelfs versterken.  
 
Tot slot 
De uitvoering van de infrastructuurwerken is in een eindfase gekomen. De nieuwe wegen in de 
uitbreidingszone Zuidwest zijn in gebruik genomen. Ook de verbinding van de E3-laan met de 
Souverainestraat werd de voorbije maanden gerealiseerd. De fietspaden op de centrale as worden 
eerstdaags geasfalteerd. 
 
De toewijs van de resterende percelen gebeurt gefaseerd en volgens de vrijgave van de terreinen.  
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______________________________________________________________________________ 
 
Veneco  
is een intergemeentelijke vereniging van 21 gemeenten rond Gent: Aalter, Assenede, De Pinte 
Destelbergen, Deinze, Eeklo, Evergem, Gavere, Kaprijke, Kruisem, Lochristi, Lievegem, Maldegem, Melle, 
Merelbeke, Nazareth, Oosterzele, Sint-Laureins, Wachtebeke, Zelzate en Zulte.   
 
Naast de kerntaken inzake gemeentelijke dienstverlening gaat Veneco uit van nieuwe noden van de 
gemeentebesturen door intergemeentelijke samenwerking te stimuleren en het opzetten van een regionale 
werking. Veneco bevordert de samenwerking tussen haar vennoten en realiseert projecten van 
gemeentelijk belang zoals het aanleggen van en de reconversie van bestaande bedrijventerreinen, het 
oprichten van bedrijfsverzamelgebouwen, het realiseren van woningprojecten of herbestemmingsprojecten. 

 


