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Op het industrieterrein Tielt Noord bouwde 
de West-Vlaamse Intercommunale een nieuw 
bedrijfsverzamelgebouw. De onmiddellijke 
quasi uitverkoop – op één module na – beves-
tigt de vraag naar betaalbare en kwalitatieve 
huisvesting voor bedrijven.

“De laatste jaren kregen we meer dan 100 aanvragen van 
bedrijven om in Tielt te investeren”, vertelt algemeen 
directeur Geert Sanders. “We realiseerden al het bedrij-
venterrein Tielt Noord waar op 107 ha een 100-tal bedrijven 
gevestigd zijn. Ook het bedrijventerrein Tielt Zuid werd 
gedeeltelijk door ons gerealiseerd. Op het terrein Huffe-
seele creëren we tegen begin 2012 plaats voor acht milieu-
belastende bedrijven.”

Het nieuwe bedrijfsverzamelgebouw staat langs de Lam-
mersakker, in het zicht van de Ruiseleedsesteenweg.  
Het omvat onder één dak negen modules van elk ongeveer 
300 m². De Tieltse aannemer Altez bouwde het ontwerp 
van bureau Coussée & Goris.

“We ontwikkelden dit concept voor kleinschalige lokale 
bedrijven met een beperkte ruimtevraag of beperkte 

financiële middelen. Door af te stappen van het idee van 
elk zijn eigen kavel, gebruiken we de ruimte efficiënter.  
Op dezelfde oppervlakte krijgen meer bedrijven een plek, 
met gezamenlijke parkeerplaatsen, laad-, los- en overslag-
zones. Tegelijk kunnen we kwaliteitsvoller bouwen dan de 
bedrijven budgettair individueel zouden kunnen dragen. 
Volgens dit concept verkopen we ruimtes in Blankenberge, 
Lissewege, Wingene en Waregem”, vult directeur Patrick 
Zutterman aan.
 

“Voor een kleine onderneming biedt deze formule heel 
wat voordelen. Een aantal kosten zitten verdeeld over 
de negen modules en je verliest geen tijd met forma-
liteiten, regels en coördinatie”, getuigt Rodney Vande-
moortele (27). Met schoolvriend Jan Meheus (28) stichtte 
hij in 2007 de bvba Comfort Home, die ventilatie instal-
leert in woningen, appartementen, kantoren en winkels.  
“In 2007 kwam er een wet op ventilatie in nieuwbouw 

en wij hebben die kans gegrepen. In het begin pikten we 
vaders garage in, maar naarmate we groeiden, kregen we 
nood aan stockageruimte voor grotere orders. We wilden 
in Tielt blijven, want dit is een ideale uitvalsbasis voor het 
gebied tussen de Kust en Brusselse rand. Intussen zoeken 
we al een tweede medewerker. Toen we pas begonnen, 
kregen we in de familie dikwijls de opmerking ’t Is lijk echt. 
Nu we onze eigen module konden kopen, wordt het hele-
maal echt”, aldus Vandemoortele en Meheus. 

De acht Tieltse kopers zijn De Brabandere (metaalcon-
structie), Comfort Home (ventilatiesystemen), Martens 
Matrijzen, Piet De Maré (dieselmotorenservice), Spriet-
Vaernewyck (timmer- en schrijnwerk), Boldens-Hout-
hoofdt (schilderen en decoratie), Bertivan (interieurinrich-
ting en maatwerk) en Schilderwerken Scheerens. Er is nog 
één module beschikbaar. (RJ)
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Acht bedrijven grepen de kans en kochten een module.  
Ze zijn allen overtuigd van de vele voordelen die deze formule 
biedt.	Foto	Kurt

Het jonge bedrijf Ecosynth uit Oostende 
bewijst dat chemie wel degelijk duurzaam kan 
zijn. Het zette recent extra onderzoekers en 
middelen in en wil doelgericht blijven verder 
groeien dankzij nieuwe kapitaalsinjecties.

EcoSynth is actief als ontwikkelaar van organische mole-
culen. “Daarbij gebruiken we protocols die niet enkel reke-
ning houden met het rendement, maar ook met veiligheid, 
de prijs van startmaterialen, de technische eenvoud van 
opstelling en zuivering”, zegt Koen Van Aken,  doctor in de 
organische scheikunde, oprichter en CEO van het bedrijf. 

Het bedrijf startte tien jaar geleden en heeft sinds 2005 
onafhankelijke laboratoria op de site van het chemische 
bedrijf Proviron (Plassendale 1). Ecosynth is nog een kleine 
kmo met een omzet van ongeveer 250.000 euro, maar wil 
nog groeien: tegen 2012 zullen er tien mensen werken. 

“Onze klanten bevinden zich vooral in Vlaanderen”, zegt 
ook Steven De Laet, business development director.  
“We zien hier grote mogelijkheden in de wisselwerking en 

samenwerking tussen bedrijven, research en universitei-
ten. Een eerste fase in de groei is de kapitaalsparticipa-
tie van het Jes-project in Ecosynth. Tevens werd een ‘raad 
van advies’ opgericht met o.a. John Dejaeger, Leo Michiels, 
Achiel Ossaer en Staf Van Reet, personen uit de chemie- 
en farmabusiness die duidelijk geloven in ons verhaal”, 
aldus nog Steven De Laet.

Tegen 2012 wil EcoSynth doelgericht verder groeien en zijn 
ambities vormgeven in een businessplan, geschraagd door 
nieuwe kapitaalinjecties.  Dat betekent ook een verdere 
uitbreiding van personeel en labomateriaal, en kansen 
voor academici in de regio.

Expertise

De klanten zijn bedrijven die actief zijn in de chemische, 
farmaceutische en biotechsectoren. “We maken synthe-
seprotocols voor bijvoorbeeld 1 gram eindproduct. Daarna 
kan de klant het protocol opschalen naar de gewenste hoe-
veelheden.”   Tevens is Ecosynth steeds meer actief in het 
domein van de ‘contract reserach’ waarbij klanten, bedrij-

ven uit diverse sectoren, gebruikmaken van de knowhow 
en de expertise van Ecosynth om baanbrekende onder-
zoeksdoelstellingen mee te realiseren. Daarnaast ontwik-
kelt het bedrijf ook zelf researchactiviteiten, meerbepaald 
op het vlak van katalyse- en separatietechnieken. Ook hier 
gebruikt het zijn expertise op het vlak van fotochemie 
(reacties met licht) en nieuwe technologieën om te stre-
ven naar oplossingen die zo weinig mogelijk nevenproduc-
ten genereren. Uit de recente groei blijkt dat meer en meer 
grote ondernemingen maar ook kmo’s de weg vinden naar 
Ecosynth. (EFO)

www.ecosynth.be
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Koen	Van	Aken	en	Steven	De	Laet: “We zien hier grote 
mogelijkheden in de wisselwerking en samenwerking tussen 
bedrijven, research en universiteiten.” Foto	EV	




