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Zeven jaar na oprichting loopt 
bedrijventerrein helemaal vol

Brasschaat 

b Toen de overheid op bezoek
was om na te gaan of er een ge-
vangenis kon worden geopend,
waren er juist schietoefeningen
van de militairen bezig. Dat
bracht de overheid meteen op an-
dere gedachten. “Met de Regie
der Gebouwen werd dan al gauw
afgesproken dat de Federale
Overheidsdienst (FOD) Financi-

ën er een onderkomen kon krij-
gen. Onze huidige centrummana-
ger, Marie-Laure Koyen die toen
nog voor IDEA Consult werkte,
hield een behoeftestudie en daar-
uit bleek dat er bij de Brasschaat-
se bedrijven wel degelijk vraag
was naar een goed bereikbare zo-
ne in Brasschaat buiten het cen-
trum.” 

Na een reeks van voorbereiden-
de werkzaamheden werd de zone
dan in 2010 geopend, nog in de
nasleep van een hevige crisisperi-
ode. De bestaande kazerne werd
in een recordtempo gerenoveerd
om er de FOD Financiën in te
plaatsen. Die neemt met 5600
vierkante meter de grootste op-
pervlakte in beslag. De gebouwen
op het huidige bedrijventerrein
werden afgebroken om ruimte

vrij te maken voor nieuwbouw.

Interesse bij bedrijven 
“Uit de bevraging onder de be-

drijven in en rond Brasschaat
bleek al gauw dat er belangstel-
ling was. Zo was er toen interesse

van het bedrijf GRAVO uit Bras-
schaat. Zij zitten hier nu. Ook
chemische bedrijf ACTA vestigde
zich hier voor zijn opleidingen.
Renault Trucks heeft hier een
tijdje gezeten, maar vertrok begin
2015. Die vrijgekomen ruimte is
nog niet ingevuld”, vertelt Dirk de
Kort. 

In een uithoek tegen de Breda-
baan aan zit intussen ook inter-
communale IGEAN dat een ter-
rein van 1,5 hectare beslaat. IGE-
AN beschikt over een loods waar
plaats is voor 16 ophaalwagens.
“Brasschaat is voor ons een ideale
locatie. De gemeente is trouwens
onze grootste klant. We zoeken
momenteel nog naar een locatie
in de Antwerpse zuidrand om als
startlocatie te gebruiken. We
plannen voor de toekomst op de-

Het was dus eerder
toevallig dat er op die
site een andere
invulling kwam.

Brasschaat mocht zelf een 
voorstel doen en omdat er 
geen bedrijventerrein in de 
gemeente was, kwam 
toenmalig burgemeester Dirk 
de Kort (CD&V) met de optie 
kmozone op de proppen.

Belgische en internationale bedrijven, maar ook FOD Financiën en school vinden plekje op kmo-zone aan Sint-Jobsesteenweg
DIRK DE KORT (CD&V)
Eerste schepen Brasschaat

‘‘Uit een 
bevraging bij de
bedrijven in en
rond Brasschaat

bleek dat er nood was 
aan een bereikbare 
zone buiten het 
centrum.”

FOTO JAN BRYS

Met de komst van 
Scapa World wordt het 

sluitstuk van de kmo-
zone aan de Sint-
Jobsesteenweg in 

Maria-ter-Heide nu ook 
ingevuld. In 2010 

kwamen de eerste 
bedrijven zich daar 
vestigen. Vandaag 

zitten er 17 bedrijven 
verspreid over een 

totale oppervlakte van 
6,4 hectare met meer 

dan 700 werknemers. 
Huidig eerste schepen 

Dirk de Kort (CD&V) 
was welgeteld 14 dagen 

burgemeester van 
Brasschaat toen het 

idee om daar een kmo-
zone op te starten vaste 

vorm kreeg. In 2004 
werd door de overheid 

de mogelijkheid 
onderzocht om op die 

site een psychiatrische 
gevangenis in te 

richten. Maar die 
plannen werden 

uiteindelijk 
opgeborgen.

Kmozone
in cijfers

Totale oppervlakte
6,4 hectare

Oppervlakte bedrijfshallen
13.200 vierkante meter

Oppervlakte 
bestaand kantorencomplex
10.500 vierkante meter

Oppervlakte 
nieuw kantorencomplex
 3000 vierkante meter

Oppervlakte transferium
7655 vierkante meter

Aantal bedrijven
17

Totaal aantal werknemers
700

Aantal hotels in de buurt
3

Elektrische laadpalen
voor auto's

1
voor fietsen

6
Aantal zonnepanelen

405
Einde militaire activiteiten

2004
Opening van de campus

2010
(jbr)

Quares garandeert duurzaamheid en CO2neutraliteit

b Het Parkmanagement van de kmo
zone wordt waargenomen door de fir
ma Quares nv. De mensen van Quares 
dragen hier de duurzaamheid en de 
CO2neutraliteit hoog in het vaandel. 
 De gemeente Brasschaat mocht voor 
de hele kmozone in het verleden een 
Vlaamse subsidie van 155.903 euro 
ontvangen. Daarmee wordt het park

management betaald. “Wij regelen 
bijvoorbeeld de afvalophaling voor de 
hele site. Eén vrachtwagen doet op 
één dag de volledige ronde. We ver
zorgen ook een groepsaankoop voor 
de hele site”, zegt Stephanie Van den 
Eynde. Er zijn zonnepanelen en laad
punten voor elektrische wagens en 
wagens op aardgas. (jbr) FOTO JAN BRYS
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De oorspronkelijke plannen
waren om een psychiatrische
gevangenis te bouwen op de

site, maar uiteindelijk is er een
kmozone gekomen. FOTO JAN BRYS

b In het Brasschaatse bedrijventer-
rein ligt de hoofdzetel van Pronails 
waar verzorgingsproducten wor-
den gefabriceerd. Er is nog een 
dochteronderneming in Parijs. Vo-
rige week nog waren er cursisten 
aanwezig uit Marokko, Tunesië, 
Frankrijk, Noorwegen en India. Er 
lopen voortdurend trainingen en 
opleidingen met deelnemers uit de 
hele wereld. De opleidingen duren 
soms een week. De cursisten, die 
aan de meest fantasierijke creaties 
werken, overnachten dan in hotels 
als Het Dennenhof, Het Klokkenhof
en De Kroon. Het gebeurt dat Pro-
nails deze drie hotels uit de onmid-
dellijke omgeving helemaal doet 
vollopen. 

Wie het wil maken als nagelstyliste

kan hier terecht. Er zijn opleidingen
voor beginners en voor gevorder-
den. Pronails creëert ook hand-, na-
gel en voetverzorgingsproducten.

Europees marktleider
Achter de cursusruimte bevindt

zich een labo waar aan research 
wordt gedaan. Bij Pronails wil men 
zelf de mode bepalen. Het bedrijf 
dat Europees marktleider is, werkt 
verder aan internationalisering. 
Het wil nagelstudio's in Europa en 
daarbuiten helpen groeien. 

Er zijn 80 personeelsleden tewerk-
gesteld. Het bedrijf werkt nauw sa-
men met De Ploeg en Aralea, twee 
sociale werkplaatsen. De mensen 
van Aralea doen het groenonder-
houd. Net als de overige bedrijven 
op dit terrein is alles zeer licht en 
ruim. In augustus van dit jaar krijgt 
Pronails Scapa World als buur. Voor
Scapa World wordt alsnog een 
ruimte opgetrokken voor de 36 
werknemers die overkomen uit Wil-
rijk. (jbr)

Pronails levert producten 
aan vijfenvijftig landen

Het bedrijf Pronails bevindt 
zich in het bedrijventerrein en 
verdeelt haar producten over 
55 landen waaronder China.

Brasschaat 

b Het Wachthuisje werd vroeger de
C26 genoemd. Het was jarenlang 
vervallen. De uitbaters hebben ge-
tracht om het authentieke karakter 
te behouden. Ze zijn daar prima in 
geslaagd. Binnenin maken tal van 
oude voorwerpen nog deel uit van 
het interieur. 

In de tijd van de militairen werd
het ‘verkeer’ dat binnenkwam en 
buitenging gecontroleerd. Dat ge-
beurde via een wachtpost met een 
bareel en autoweegschaal om de 
wagens te controleren op hun ge-
wicht. De bareel is intussen verdwe-
nen, maar de autoweegschaal werd 
bewaard.

De werknemers en de scholieren
van de BuSO-school Zonnebos kun-
nen er terecht vanaf 8u. Ze kunnen 

er niet alleen komen ontbijten, 
maar ook eten kopen.

Enquête 
Voor het Wachthuisje opende,

werd er een enquête gehouden on-
der de werknemers van de kmo-zo-
ne. Daaruit kwam de vraag naar 
een lunchzaak naar boven. Er zijn 
gewone broodjes maar ook speciale
zoals de cadet, de generaal, de ma-
joor, de commandant en zo meer. 
Verder kan de bezoeker er ook pas-
ta’s, salades, panini’s en croques 
nuttigen. Met meer dan 700 werk-
nemers in de buurt kon dit natuur-
lijk niet mislukken. Maar het 
Wachthuisje ligt ook op wandel- en 
fietsroutes. Daardoor komen er ook
bezoekers van buiten de kmo-zone. 
In de zomermaanden kan de be-
zoeker gebruikmaken van het ter-
ras. Het Wachthuisje bevindt zich 
tussen de voormalige kazerne en 
het bedrijventerrein. Het is gesloten
tijdens de weekends en op feestda-
gen. Het Wachthuisje sluit de deu-
ren vanaf 16u. (jbr)

Lunchen in militaire 
sfeer in het Wachthuisje

De sfeer van de militairen is 
nog het best voelbaar in het 
Wachthuisje. Dat is een 
lunchzaak die werd geopend 
door Veerle Labeau.

Brasschaat 

ze site in Brasschaat ook een
truckwash”, zegt Wouter Meers-
mans van IGEAN.

Bereikbaarheid
Het zijn niet allemaal Belgische

bedrijven die hun weg naar de
kmo-zone vinden. Zo werd bij-
voorbeeld de interesse gewekt
van Profiltra, een bedrijf uit Al-
mere in Nederland dat meteen
gecharmeerd was door de bereik-
baarheid, de hotels en het aanwe-
zige groen in de buurt. 

De nabijgelegen wijk Maria-ter-
Heide deed ook haar voordeel
met de komst van de kmo-zone.
De werknemers kunnen gaan
winkelen voor en na het werk en
de Brasschaatse hotels noteren
heel wat overnachtingen van
mensen die opleidingen komen

volgen in een bedrijf op de kmo-
zone. ACTA speelt daarbij een be-
langrijke rol. In dat bedrijf wor-
den werknemers verder ge-
schoold in de chemie. Ze krijgen
een praktijkgerichte opleiding in
tal van mini-fabriekjes. De cursis-
ten leren er onder meer toestellen
demonteren. De chemicaliën
worden natuurlijk vervangen
door water.  Ook leerkrachten uit
het technisch onderwijs en de ho-
gescholen komen er zich vervol-
maken en jongeren kunnen er te-
recht op de Summer Challenge.
Daar houden studenten geduren-
de één week een competitie
waarin ze de beste oplossing
moeten bedenken voor een che-
misch probleem. ACTA zag het
aantal deelnemers intussen al
groeien van 22 naar 50. Er zijn 30

mensen tewerkgesteld.

School 
Een aparte gebruiker van de

kmo-zone is de BuSO-school Zon-
nebos. Deze school voor jongeren
met een bijzondere nood maakt
deel uit van het Gemeenschaps-
onderwijs. Voor hen is de bereik-
baarheid met het openbaar ver-
voer een zeer belangrijke factor.
Op dit ogenblik wordt nog onder-
zocht op welke manier het trans-
ferium best kan worden inge-
richt. Dat is de ruimte die zich be-
vindt tussen de voormalige
kazerne en het bedrijventerrein.
Daar zou het openbaar vervoer
haar draai kunnen nemen. Maar
overal waar je komt op de kmo-
zone waart de geest van de mili-
tairen nog rond. 

De Federale
Overheidsdienst

Financiën was
de eerste die

een plaats kreeg
en neemt met
5600 vierkante

meter de groot
ste oppervlakte

in beslag.
FOTO JAN BRYS


