
 

 

 
 
 
 
 

Persbericht: Al 30 nieuwe bedrijven in De Prijkels  
 

In de zomer van 2018 verwelkomden we het eerste bedrijf in de uitbreiding van De Prijkels. In 2019 waren 
dat er al 13. En vandaag komen er nog eens 12 bedrijven bij die we graag aan u voorstellen.  
 
Het duurzame bedrijventerrein is zo goed als afgewerkt, enkele bedrijven namen reeds hun intrek in het 
nieuwe bedrijfsgebouw of zijn volop aan het bouwen. 
 
De Prijkels is een toonbeeld van rationeel ruimtegebruik en duurzaamheid: geen bouwbeperking in de 
hoogte, collectieve waterbuffering, gescheiden fietspaden, faciliteren van initiatieven waarbij regenwater 
wordt opgevangen en gerecupereerd, het voorzien van lokale hernieuwbare energieproductie via een 
windturbine, extensief groenbeheer door begrazing via schapen,… 
 
1. Het bedrijventerrein De Prijkels doorheen de jaren  
Vanaf het voorjaar 2018 onderging de infrastructuur binnen ‘De Prijkels’ een grondige transformatie. In 
eerste instantie met de aanleg van de nieuwe ontsluiting met de N35 en de N494 en het doortrekken van 
de centrale as Karreweg – Souverainestraat. Vervolgens met de nieuwe lus en de Nijverheidsstraat waar 
momenteel de bedrijfsgebouwen als paddenstoelen uit de grond komen. Er komt ook nog een bijkomende 
ontsluitingsweg voor de nieuwe bedrijven aan de overzijde van de vrachtwagenparking.  
De vrachtwagenparking wordt geoptimaliseerd in samenwerking met de firma Dematra die de uitbating op 
zich zal nemen als collectieve parking voor het bedrijventerrein. 
 
Op dit ogenblik leggen we de laatste hand aan de ontsluitingsweg van het lokaal bedrijventerrein (in de 
Prijkelhoek) en werken we de zone Zuidwest verder af met het vervolledigen van de geplande fietspaden 
en bufferbekkens.  
 

“Het bedrijventerrein ‘De Prijkels’ zal zich de komende jaren ontwikkelen als één 
van de belangrijkste groeipolen langs de transportas van de E17”, Danny Claeys – 

burgemeester gemeente Nazareth 
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2. Twee oproepen op ‘De Prijkels’  
Tot 17 september kunnen geïnteresseerden reageren op 2 oproepen: 

1. Verkoop van 2 percelen bestemd voor kantoorachtigen op ‘De Poort’ 
De Poort vormt de toegang tot het bedrijventerrein en is bestemd voor bedrijven met een 
ondersteunende functie en kantoorachtigen. De verkoop is gekoppeld aan de verplichting tot 
realisatie van twee bedrijfsverzamelgebouwen.  
 

2. Uitgifte concessie voor de bouw, inrichting en exploitatie van een windturbine 
Door het voorzien van lokale hernieuwbare energieproductie via een windturbine zal een wezenlijk 
aandeel van de stroomvoorziening voor verbruikers in de omgeving op een CO2-neutrale manier 
gebeuren. De oproep voorziet in een actieve rechtstreekse participatie van burgers en lokale 
bedrijven in de hernieuwbare energieproductie. 

 
Meer info met een link naar de dossiers op e-Procurement is te raadplegen op www.veneco.be/oproepen.  
 
3. We verwelkomen 12 nieuwe bedrijven 
 
Enkele bedrijven moeten een verhuis naar ‘De Prijkels’ nog intern communiceren. Daarom is het niet 
mogelijk alle namen op vandaag vrij te geven. We kunnen wel meedelen dat er 7 toewijzingen zijn gebeurd 
op het lokaal bedrijventerrein, 4 toewijzingen in de zone Zuidwest en een toewijs van de hoeve met een 
bijkomend perceel in de zone ‘De Lob’. In totaal voorzien deze bedrijven een werkgelegenheid van bijna 
200. Enkelen voorspellen de komende jaren zelfs een verdubbeling van het aantal arbeidsplaatsen.  
 

“We zijn tevreden dat lokale bedrijven kunnen doorgroeien in ‘De Prijkels’. 
Werkgelegenheid is de sleutel om onze stad en streek verder te laten ontwikkelen”, 

Jan Vermeulen – burgemeester stad Deinze 
 
We stellen u voor:  
 
Asphalt Equipment, groothandel en toeleverancier van toebehoren voor dak-, asfalt- en zinkwerken, is 
gevestigd op de E3-laan in Deinze en koopt een perceel palend aan de huidige site. “Een nieuwbouw van 
+/- 3.500 m² met bijhorende parking zorgt ervoor dat we nu zo veel mogelijk kunnen centraliseren. Het 
dagelijks transport naar ons stockdepot in Doornik, wordt nu herleid tot 1 rit per week. Ook kleine 
constructies van aluminium toebehoren, die nu in ons depot in Charleroi en Luik gebeuren, worden 
overgebracht naar de nieuwe site. Dit zorgt voor efficiëntiewinst en de mogelijkheid tot het aanleggen van 
een grotere stock”, Rik De Wulf, zaakvoerder.   
 
Autobedrijf Schepens is meer dan alleen een autogarage. Filip Schepens: “We streven ernaar te groeien 
naar een hedendaags mobiliteitsbedrijf. We doen onderhoud en herstellingen en zetten in op elektrische 
automobieloplossingen. Een verhuis naar ‘De Prijkels’ zorgt zowel voor efficiëntie in onze dagdagelijkse 
werking als voor het verwezenlijken van onze ambities.” 
 
Bouwwerken Tijtgat is een algemeen aannemer actief in de woning- en appartementsbouw. Het bedrijf is 
gespecialiseerd in nieuwbouwprojecten tot maximaal 20 eenheden. Hierbij zorgen ze voor de ruwbouw 
en/of voor de volledige afwerking. Bedrijfsleiders Davy en Jan Tijtgat: “We kiezen steeds vaker voor eigen 
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projecten in de streek zoals de woonprojecten in Gottem. De nieuwe site op ‘De Prijkels’ wordt de 
uitvalsbasis voor ons bedrijf, met nieuwe kantoren en magazijnen. Het bedrijf groeide de afgelopen jaren 
sterk en we hopen dat de komst naar ‘De Prijkels’ deze groei nog zal versnellen. Hiervoor zijn we trouwens 
nog op zoek naar ervaren metsers”.  
 
De Roo Schilderwerken is een gekend schilder- en decoratiebedrijf op de Markt in Deinze. Op de 
bijkomende site gaan ze voor een moderne look met burelen, beperkte showroom, atelier en magazijn. 
Peter De Roo, zaakvoerder: “Om onze klanten te ontzorgen, is een verhuis noodzakelijk. Zo kunnen we de 
werven nog beter voorbereiden en onze klanten professioneel ontvangen. En, na meer dan 75 jaar op de 
Markt in Deinze, willen wij met al onze voertuigen het centrum van Deinze helpen ontlasten.”  
 
Flexi Coatings is gespecialiseerd in de herstelling van auto velgen. Om de stijgende vraag op te vangen, 
is de nood aan extra ruimte hoog. Jonathan Huys, zaakvoerder: “De hoogtechnologische 
productiesystemen zorgen voor een continue groei op lange termijn. Door de nieuwe locatie op ‘De Prijkels’ 
kunnen we een eigen magazijn bouwen dat aan alle voorwaarden voldoet voor ons machinepark.” 
 
Ghysel BV werd opgericht in 1991. Op ‘De Prijkels’ hebben ze de ambitie om de activiteiten 
in bordenbouw, industriële automatisering en engineering, te vergroten en dit met waardetoevoegende 
oplossingen en een flexibele aanpak. “We streven een langetermijnrelatie met onze klanten na. Het nieuwe 
gebouw op een perceel van 2.000 m² zou zowel op het vlak van mobiliteit als op het vlak van ruimte de 
mogelijkheid bieden de groei verder te zetten”, Janus Ghysel, zaakvoerder.  
 
GMP, reeds gevestigd op ‘De Prijkels’, is al 73 jaar gespecialiseerd in de extrusie van kunststofprofielen. 
De toepassingen lopen uiteen van bouw, ventilatiesystemen, zonneweringen,….Een tweede belangrijke 
productgroep zijn tuinlamellen. “Doorheen de jaren werd de huidige site van GMP verschillende keren 
uitgebreid. De omzet is blijven stijgen, het machinepark verder uitgebreid en de ruimte beperkt. Een 
uitbreiding rechtover de deur is nodig om te blijven voldoen aan de vraag. Dit zal ook bijkomende 
tewerkstelling teweeg brengen”, Bart Cnudde, CEO.   
 
Lakkerij Degroote is een jonge onderneming met focus op lakwerk waar klanten ook terecht kunnen voor 
meubel- en schrijnwerkactiviteiten. “Bouwen aan de toekomst: dat is ons motto. Met nieuwe 
productiemethodes, meer personeel en extra ruimte krijgt ons bedrijf de nodige zuurstof op de nieuwe 
locatie. We blijven vooruitkijken en streven op diverse vlakken naar nog meer duurzaamheid in onze 
onderneming”, Thibaut en Matthias Degroote, zaakvoerders.  
 
Torck is een familiebedrijf met meer dan 50 jaar ervaring in garagepoorten, buitendeuren, zonwering en 
terrasoverkappingen. “Het toegewezen perceel ligt op wandelafstand van de huidige site en biedt ons de 
mogelijkheid om de jaarlijkse groei op te vangen. We willen een toonaangevend gebouw dat aansluit bij de 
ecologische bedrijfsfilosofie. Onze producten hebben gemeen dat ze de buitenste schil van de woning 
beschermen tegen inbraak, warmte en koude. Uiteraard zetten we deze maximaal in om ook hier een 
energie-efficiënt en duurzaam gebouw te creëren.” Kristof en Cedric Torck, zaakvoeders.    
 
Van Daele Ignace BVBA is gespecialiseerd in assemblage van metaalconstructies, herstellings-, montage- 
en onderhoudswerken van industriële installaties. Door de jarenlange investering in machines en personeel 
is de huidige locatie te klein geworden.“De ontwikkeling van ‘De Prijkels’ was een uitgelezen kans om in de 
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regio te kunnen blijven. We stellen 30 personen tewerk en zien in de toekomst zelfs een verdubbeling”, 
Ignace Van Daele, zaakvoerder.  
 
Veko Houtwerk wil met de nieuwe site op ‘De Prijkels’ haar slogan ‘Buitenschrijnwerk: passie, perfectie & 
ambacht’ meer dan ooit nastreven en realiseren. Het bedrijf is gespecialiseerd in de fabricage en montage 
van modern houten schrijnwerk. “Al onze medewerkers zijn gepassioneerd door massief hout. Iedere 
houten balk of boomstam is uniek. Het verwerken ervan gebeurt dan ook met de nodige trots en passie. 
We streven perfectie na in alle facetten van ons werken en we realiseren zo ook wat voor 
computergestuurde machines moeilijk is. In ‘De Prijkels’ kunnen we met onze moderne infrastructuur deze 
ambitie ten volle waarmaken”’ Koen Verhoeven, zaakvoerder.  

  
4. Een nieuwe oproep 
Voor alle percelen is de 1ste oproep voor het indienen van een kandidatuurdossier afgerond. Een tweede 
oproep start vandaag. Het gaat om een 5-tal percelen, afhankelijk van de gevraagde oppervlaktes.  
 
Zone Zuidwest: 
Percelen 14a en 22:  134,20 euro/m2 
 
Zone Lokaal bedrijventerrein: 
Perceel 33:  124,20 euro/m2 
Percelen 36 en 38: 124,20 euro/m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kandidaten hebben tijd t.e.m. 5 november om een dossier in te dienen. Dit moet zowel digitaal via 
wendy.vanlaere@veneco.be als aangetekend per post verstuurd worden. De infobundel is beschikbaar op 
de website.   
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Panhuisstraat 1
9070 Destelbergen
Tel: (09) 251 22 22
Fax: (09) 251 22 28
info@veneco.beVENECO

Verkoop - prijszetting

DEINZE-NAZARETH-
KRUISHOUTEM
Groot Prijkels
Legende

€154,85/m2 (i.f.v. bouwprogramma)

€134,20/m2

De Poort

De Lob

Zuid West (Gemengd regionaal bedrijventerrein)

€160,01/m2

€144,53/m2

€134,20/m2

€134,20/m2

Lokaal bedrijventerrein

€124,20/m2 (i.f.v. Fluxysleiding -10 euro/m2)

erfdienstbaarheid €20/m2 (i.f.v. netto bedrijfsruimte)
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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. 

 


