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In de Ketenislaan in Kallo is Van Wellen Project Manage
ment sinds eind april 2008 begonnen met de bouw van
magazijnen op een terrein van 100.000 m2 . Momenteel
zijn 2 magazijnen van elk 14.000 m2 afgewerkt. Er moet
nog 30.000 m 2 aan opslagruimte gebouwd worden,
Vele aannemers zijn betrokken bij dit grote project:

Arbeiders van ATF

Bolckmans staat in voor de staal bouw en het bluswater
bekken van 2400 m 3 ,
ATF neemt het aanleggen van wegen en rioleringswer
ken voor haar rekening.
ETI bvba verzorgt alle elektriciteitsvoorzieningen,
Conduterra legt de ondergrondse leidingen voor water,
bluswater en gas tot 0.5 m boven de grond. Zij hebben
een ploeg van 4 arbeiders die fulltime op dit project aan
het werk zijn.
Conduterra werd opgericht in 2004 en heeft sindsdien
naam gemaakt als erkend specialist in het plaatsen,
preventief onderhouden en herstellen van ondergrondse
leidingen van riolering, sprinklers, brandblusnetwerken,
gas, water en elektriciteit.

Watertank van 2400 rn"

Het bedrijf heeft momenteel 25 gespecialiseerde arbei
ders in dienst, die instaan voor de plaatsing van leidin
gen in thermoharder en thermoplastische kunststoffen,
staal, gietijzer, inox en beton.
Meer info:
www.conduterra.be

vlm. Peler Goossen van ATF, Ing. Luc Ost van ETI bvba, Jan De
Block van Van Wellen Project Management. Patriek Troch van
Architectenbureau Mertens en Borgonjon, Klaas Vantomme van
Conduterra en Ing, Guido Collijs van Sicll Are Protection
Alle kantoren hebben een prachUg uItzicht op de haven.

Heeft u ook een nieuwtje?
Wij vernemen het graag!
Wanneer u nieuws heeft over uw
bedrijf en u zou dit graag in deze
rubriek van het volgende nummer
Bouwvast zien verschijnen, stuur al
uw informatie dan snel door naar
Annemie Vander Kuylen,
verantwoordelijke marketing
en promotie.

Overzicht van de nieuwe magazijnen

Bo"w,," 2008 I Uw ho",,"

'0 de bo"w I oomm... 8

11

