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Persoonlijke uitnodiging Open Plassendale Dag  

Geachte bewoner,  

Twaalf jaar geleden startte de ontwikkeling van de industriezone Plassendale, Oudenburg en Stene. Waar er 
vroeger koeien graasden op deze gronden, rezen de jongste jaren 33 bedrijven uit de grond. 8 andere bedrij-
ven starten dit en volgend jaar met de bouw van een nieuwe vestiging.   

Ondertussen werken op de verschillende delen van Plassendaleproject meer dan 1 700 mensen. Daarnaast 
zorgen deze bedrijven onrechtstreeks voor heel wat extra banen en het behoud van andere jobs in de regio.  

Elke drie jaar zet een groot aantal van deze bedrijven de deuren open. Dit is een unieke kans om deze onder-
nemingen te bezoeken en uit te zoeken of ze voor u een geschikte job of stageplaats hebben.  

Op zaterdag 21 april 2012, van 12 tot 18 uur, stellen de bedrijven van Plassendale zich in de grootste ver-
scheidenheid voor. Aan de derde editie van Open Plassendaledag nemen dit jaar ook een aantal groeibedrij-
ven in  de Zandvoordestraat en industriezone Stene deel. Ook de eerste bedrijven van het nieuwe bedrijven-
terrein Kromme Elleboog en de nieuwe zone voor kleinere bedrijven in de Biekorfstraat worden in primeur 
voorgesteld. 

Bezoekers die vooraf inschrijven via de website www.oostendewerkt.be maken kans op één van de 120 gratis 
luchtdopen met Noordzee Helikopters Vlaanderen, ook ter plaatse maakt u nog kans. We verloten ook nog 
eens tien windmolens op zonne-energie van Electrawinds en honderd eID-lezers. Voor alle jongeren tussen 
de 18 en 25 jaar is er in een USB-pen voorzien.  

De namiddag eindigt aan de centrale tent met een hapje (pizza of kip en frietjes) en een drankje, gratis voor 
diegenen die minstens zeven bedrijven hebben bezocht.  

Parkeer uw wagen gratis aan de centrale tent, vlakbij de afrit Zandvoorde van de A10. Of beter… neem de 
gratis bus aan de evenementenhalte vanaf het station Oostende of op de opstapplaats in Oudenburg markt en 
Bredene centrumplein. Op het terrein zelf zijn er shuttlebussen voorzien die stoppen aan alle bedrijven.  

Inschrijven kan telefonisch op 059-24 23 00 of via www.oostendewerkt.be/openplassendaledag2012 of via 
volgende link: http://goo.gl/NGhj7 of door het terugsturen van bijgevoegde antwoordkaart (port reeds betaald). 
Uw plaats in de tent en op de bus (die u naar de bedrijven brengt wordt gereserveerd zodra u hebt bevestigd).  

In de hoop u op dit unieke evenement te kunnen begroeten.  

Met vriendelijke groet,  

         

Bart Bronders           Johan Vande Lanotte 
Voorzitter Economisch Huis Oostende       Voorzitter Haven Oostende 

 

 

 

 

 

 

 

1 Vooraf inschrijven geeft kans op één van de 120 luchtdopen – helft van de winnaars wordt vooraf bekendgemaakt 

2 Ter plaatse worden 100 eID-lezers en 10 windmolens op zonne-energie van Electrawinds verloot 

3 Aanmelden aan centraal plein vanaf 12 uur (uitreiking bezoekerspas)  

4 Tussen 12 en 19 uur:  

  gratis bussen rijden parcours op Plassendale en stoppen aan alle bedrijven 

 gratis parking voor 1 000 wagens aan afrit Zandvoorde 

 wie 1 liter gebruikt frituurvet aflevert aan biofuel-installatie Electrawinds (Plassendale 2) krijgt ter plaatse gratis pak 
friet met saus 

 afsluitende happening op centraal plein: wie zeven bedrijven bezoekt (stempel op bezoekerspas) krijgt gratis maal-
tijd (pizza of kip/friet) met drankje 

5 Gratis animatie voor kinderen en jongeren op centraal plein: marsepeinman, suikerspin, popcorn, wafelkraam 

6 Neptunus voorziet ook in visjes op het centrale plein 

 

 

Uurregeling bussen richting Plassendale III (centrale tent) en omgekeerd 

  Vertrek Oostende Stations-
plein naar centrale tent 

Vertrek centrale tent naar Stati-
onsplein Oostende 

Vertrek Bredene Gemeentehuis 
naar centrale tent (via Ouden-

burg 

Vertrek Oudenburg Ge-
meentehuis naar centrale 

tent 
12u00 12u00 12u30 - 12u30     
13u00 13u00 13u30 13u00 13u30 13u00 13u15 
14u00 14u00 14u30 14u00 14u30 14u00 14u15 
15u00 15u00 15u30 15u00 15u30 15u00 15u15 
16u00 16u00 16u30 16u00 16u30 Vertrek bus van centrale tent 

naar Bredene (via Oudenburg) 
Vertrek bus van centrale 

tent naar Oudenburg 
17u00     17u00 17u30 17u00 17u00 

18u00     18u00 18u30 18u00 18u00 
19u00     19u00   19u00 19u00 

Laatste bus vanuit Plassendale vertrekt om 19u00 

                  

                

               

             

             

http://www.oostendewerkt.be
http://www.oostendewerkt.be/openplassendaledag2012
http://goo.gl/NGhj7


Deelnemende bedrijven 

Het Bedrijvencentrum Regio Oostende stelt aan flexibele voor-
waarden kantoren en ateliers ter beschikking voor jonge  

starters. - www.bc-oostende.be  

Blauwsteen staat in voor de import van natuursteen voor groot-
handelaars en aannemers. Zij bieden een ruim gamma natuur-
steentegels aan tegen uiterst scherpe condities.  

www.blauwsteentegels.be  

BMW Verhelst biedt een groot gamma nieuwe en tweedehands-

wagens aan. - www.verhelst.bmw.be 

Daikin Airconditioning is de specialist voor ideale klimaatregeling 

bij u thuis en in grotere commerciële en industriële ruimtes.  
Daikin toont u het energiehuis in Zandvoorde met  innovatieve 

technologieën in levensechte omstandigheden. www.daikin.be  

De Bree Solutions zorgt voor integraal afvalbeheer met respect 
voor het milieu. De firma startte als reinigingsbedrijf maar heeft 

nu een brede waaier aan activiteiten. - www.debree.be  

De Bruycker nv is gespecialiseerd in verkoop, verhuur en  
service van machines en uitrustingen voor de bouw, grond- en 
wegenwerken en goederenbehandeling.  

www.debruycker.be 

Duranet is een toonaangevend Belgisch producent en distribu-

teur van kunststofnetten en -dekzeilen. - www.duranet.be  

Easy Storage, onderdeel van Ultra Clean, biedt bewaakte op-
slagmogelijkheid aan voor bedrijven en particulieren.  
Dochterfirma Move It doet verhuizingen.  

www.easystorage.be  

Electrawinds is in België het grootste private bedrijf voor her-
nieuwbare energie. Het kent een sterke internationale groei 
maar de innovatie wordt ontwikkeld in Oostende. 

www.electrawinds.be  

Machinebouwer Euro Masima wil in Oostende haar activiteit 
voor de Oost-Europese markt ontwikkelen. De nieuwe vestiging 
komt in de John Cordierlaan. In de zomer van 2012 moet het 
eerste gebouw af zijn. 

www.masima.com  

Fides Petfood is gespecialiseerd in de productie van op 
maat gemaakte droge honden- en kattenvoeding. 

www.fidespetfood.be  

Fire Technics heeft jarenlange ervaring in het ontwerp en de 
techniek voor nieuw brandweermateriaal. Het bedrijf  
verkoopt onder meer tankwagens, ladderwagens en een 

klein gamma brandweermateriaal. www.firectechnics.be  

Fitco en Zargal zijn twee producenten van industrieel textiel. 
Fitco produceert vooral technische weefsels. Zargal is een 

garenproducent. - www.fitco.be - www.zargal.be  

Flanders Bakery is onderdeel van La Lorraine Bakery Group, 
de nummer 1 in België wat betreft de productie en distributie 

van verse broodproducten en patisserie. - www.llbg.com 

Gesco geeft passend advies bij de verkoop en dienst na  
verkoop van professionele en industriële reinigingsmachines 

voor alle vloeren. – www.gesco.be  

Groep Sleuyter bouwt en verkoopt vastgoedprojecten aan de 
Belgische kust, met focus op de omgeving van Oostende. Zij 
stellen een spectaculair nieuw bedrijfsgebouw voor.  

www.sleuyter.be 

Keuringsbureau Motorvoertuigen (KM) nv is erkend voor de 
keuring van voertuigen en het afnemen van rijbewijsexa-

mens in West-Vlaanderen. - www.km.be  

Langs de Torhoutsesteenweg voorbij de Oostendse Hallen 
heeft WVI samen met stad Oostende een nieuw regionaal 
bedrijventerrein aangelegd. De eerste 5 bedrijven die er  
komen stellen zich voor op het centraal plein: D-glas,  
Hanssens, ATB, Bouwcentrum en Setraco.  

Loeters telt 7 elektro- en keukenzaken. Eind 2011 namen zij 
de nieuwe vestiging in de Annemie Brackxstraat in gebruik 
voor  bureaus en een stock- en montageplaats. 

www.loeters.be  

Lotus Verhiest draagt de meeste zorg voor de parels van 
sportieve wagens en ook voor de klant staat het topteam 

steeds klaar.- www.lotus-verhiest.com 

Metagenics is de nummer 1 in de productie en distributie 
van voedingssupplementen op de professionele markt in 
de Verenigde Staten, Australië, Nieuw Zeeland en in de 

Benelux. www.metagenics.eu  

Het visbewerkend bedrijf Neptunus plant in Oostende de 
bouw van een hele nieuwe vestiging op Plassendale 4. 

www.neptunusfish.be  

Orac Decor nv groeide uit tot de referentie in kwaliteitspro-
ducten in kunststof. NeaForma is een spin-off van Orac 

Nv. -  www.oracdecor.be  

Ostend Stores Real Estate NV (OSRE) is een familiale 
vennootschap die het beheer en de ontwikkeling doet van 

logistieke, industriële en semi-industriële gebouwen.  
www.buysse-partners.com  

In het POM doorgangsgebouw bezetten volgende bedrij-
ven de vier units:  Alpine-Energie, Straton, Deltamedia en 

Matibouw. - www.pomwvl.be 

Proviron ontwerpt, produceert en verkoopt chemicaliën 
aan vooral nichemarkten van een gemiddeld volume. Pro-
viron telt 22 productie-eenheden in drie fabrieken in België 
en de VS. Het bedrijf toont het fascinerend proces om 
vanuit algenkweek energieën chemische producten  op te 

wekken.  www.proviron.be  

Soetaert/Soiltech is een waterbouw-aannemingsbedrijf ge-
specialiseerd in allerhande heitoepassingen en funderings-

technieken. - www.soetaert.be  

Syntra West biedt meer dan 2 000 basisopleidingen voor star-
tende zelfstandigen, ervaren vaklui of bedrijven.  

www.syntrawest.be  

Dit metaalbedrijf is gespecialiseerd in CNC-frezen, -draaien,  
-zagen en -slijpen. Werkt mee aan grote projecten.  
www.sytech.be  

Vereecke Cosmetics biedt een totaalconcept voor verzor-
gingsinstituten en stelde recent de nieuwe huislijn O’Sea Cos-

metics voor. - www.vereecke-cosmetics.be  

Verhelst Aannemingen is de aannemer in afbraakwerken. 
Sinds kort trekt de afdeling Top-Mix volop de kaart van aan-

voer per schip. – www.verhelst.be  

Vesuvius startte in 1974 in Oostende en produceert hittebe-
stendige en keramische materialen die gebruikt 

worden in de staalindustrie. – www.vesuvius.be  

XL Video is de internationale marktleider op het vlak van vi-
deoproducties voor concerten, televisieshows en grote evene-

menten, zowel binnen als buiten. – www.xlvideo.be 

1 Bedrijvencentrum 

2 Blauwsteen 

3 BMW Verhelst 

4 Daikin (energiehuis Zandvoorde) 

5 De Bree Solutions (bedrijvencentrum) 

6 De Brucyker 

7 Duranet (bedrijvencentrum) 

8 Easy Storage 

9 Electrawinds 

11 Fides Petfood 

12 Fire Technics 

13 Fitco & Zargal 

14 Flanders Bakery - La Lorraine Bakery Group 

15 Gesco 

16 Groep Sleuyter 

17 Keuring Motorvoertuigen 

18 Kromme Elleboog (centraal plein) 

19 Loeters 

20 Lotus Verhiest 

10 Euro Masima 

21 Metagenics 

22 Neptunus  (centraal plein) 

23 Orac - NeaForma 

24 Ostend Stores Real Estate nv (bedrijvencentrum) 

25 POM Doorgangsgebouw 

26 Proviron 

27 Soetaert/Soiltech 

28 Syntra 

29 Sytech 

30 Vereecke Cosmetics - O’Sea 

31 + 32 Verhelst Aannemingen & Topmix 

33 Vesuvius 

34 XL Video 
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