
NIEUWE UITVALS- 
BASIS VOOR CONDUTERRA

Conduterra is al meer 
dan vijftien jaar gespeci-
aliseerd in ondergrondse 
drukleidingen. “Een 
echte nichemarkt, waar 
expertise en technische 
knowhow van cruciaal 
belang zijn”, vertelt 
gedelegeerd bestuurder 
Klaas Vantomme. Met een 
gloednieuwe uitvalsbasis 
in de Antwerpse Haven 
investeert het bedrijf 
volop in zijn eigen 
groeipotentieel. “Beter 
voor de klant én de 
werknemers”, klinkt het. 

In 2004 startten Koen 
Vercammen en Klaas 
Vantomme samen 
Conduterra op. “Een echte 
familiale onderneming”, ver-
duidelijkt Koen, “ook al zijn 
we geen bloedverwanten.” 
Het Antwerpse bedrijf speci-
aliseert zich in ondergrondse 
drukleidingen in kunststof, 
staal en gietijzer. Het meren-
deel van hun klanten bevindt 
zich dan ook in de industrie. 
“De verhuis van Wommelgem 
naar de Antwerpse Haven 
was dan ook strategisch 
van aard”, voegt Klaas toe.

Nichesector

De drukleidingen van 
Conduterra worden voor-
namelijk gebruikt voor 
brandblustoepassingen, maar 
ook de chemiesector doet 
vaak beroep op dubbelwan-
dige leidingen. “Het is een 
echte nichesector, daarom 
werken we uitsluitend in 
eigen huis”, vertelt Klaas. “Wij 
voeren zélf de voorstudies 
uit, plaatsen, onderhouden 
en inspecteren de druklei-
dingen. Enkel zo kunnen 
we erop toezien dat het 
hele project met de nodige 
expertise wordt uitgevoerd.”

Zichtbaarheid

Op de jaarwisseling ver-
huisde Conduterra naar de 
Schouwkensstraat in het 
Antwerps havengebied. 
“De verhuis kent alleen 
maar voordelen. Enerzijds 
brengt het ons dichter bij de 
klant, anderzijds vergroten 
we het comfort van onze 
werknemers aanzienlijk”, 
vertelt Koen. De nieuwe 
vestiging bestaat uit 300m2  
kantoorruimte en een 
magazijn van 800m2. “Met 35 
medewerkers en een omzet 
van 6 miljoen euro (2019) 
zijn we zeker geen kleine 
speler. Met onze aanwezig-
heid in de Antwerpse haven 
willen we onze zichtbaarheid 
nog verder verhogen.” 

Als C2-aannemer van klasse 
5 is Conduterra bevoegd voor 
bouwwerken tot 1.810.000 
euro. “Maar onze jarenlange 
ervaring en echte A-Z service 
zorgen ervoor dat we niet lou-
ter een aannemer zijn, maar 
een volwaardige partner voor 
onze klanten”, besluit Koen.
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