
 

 
 
 
 
 

 

WDP HERVERHUURT TOTALITEIT VAN DE SITE TE WILLEBROEK AAN DE BAKKER LOGISTIEK GROEP 

WDP heeft de vrijgekomen site aan de Victor Dumonlaan te Willebroek, nabij de inlandse 

containerterminal, volledig verhuurd aan European Food Transport (EFT), onderdeel van de Bakker 

Logistiek Groep. Het bestaande pand ter grootte van circa 34.000 m² wordt gerenoveerd tot een 

volledig geconditioneerd warehouse voor voedingsmiddelen op maat van de klant.  

 

Versterking van klantenrelaties over de grenzen heen 

Na het vertrek van huurder DHL aan het einde van het eerste kwartaal 2014, heeft WDP de site te 

Willebroek, Victor Dumonlaan opnieuw verhuurd aan European Food Transport, onderdeel van de 

Bakker Logistiek Groep, dat daar zijn nieuwe hoofdkwartier in België zal vestigen. Eerder dit jaar werd 

de Bakker Logistiek Groep reeds huurder van een WDP-pand dat recent werd aangekocht te Tilburg.1  

 

In het kader van deze herverhuring, zal WDP de bestaande site renoveren en transformeren naar een 

volledig geconditioneerd warehouse voor voedingsmiddelen op maat en in samenspraak met de 

Bakker Logistiek Groep, dat zijn intrek zal nemen in deze vernieuwde site vanaf 1 februari 2015. WDP 

heeft de verhuring van deze site vastgelegd in een langetermijn huurcontract. 

 

                                                           
1 Zie persbericht van 2 mei 2014. 
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Over de Bakker Logistiek Groep 

De Bakker Logistiek Groep is één van de grootste logistieke dienstverleners in transport en 

warehousing van food en aanverwante producten met een jaarlijkse omzet van ruim 200 miljoen euro. 

Dagelijks zijn ruim 575 vrachtwagens voor meer dan 350 opdrachtgevers op weg naar bestemmingen 

in heel Europa. De Bakker Logistiek Groep is een zelfstandig familiebedrijf met circa 1.800 

medewerkers, 20 vestigingen en in totaal bijna 300.000 m² warehousecapaciteit in de vestigingen 

Zeewolde (hoofdkantoor), Tilburg, Heerenveen, Baarn te Nederland en Rumbeke, Milmort en 

Willebroek te België. 

 

CEO van WDP Joost Uwents: “Met deze verhuring kan WDP zijn partnerrelatie met een recente klant 

versterken en uitbreiden binnen de Benelux.” 

“De professionele slagkracht en flexibiliteit vanwege WDP, gaven ons de mogelijkheid om op een zeer 

centrale ligging onze expansie te realiseren”, voegt Guido Roels, Gedelegeerd Bestuurder van 

European Food Transport, toe.  

 

Het keuzedividend 2013 

In het verlengde van deze aankondiging, herinnert WDP zijn aandeelhouders aan de lopende 

keuzeperiode in het kader van het aangeboden keuzedividend, die morgen, vrijdag 23 mei 2014, zal 

worden afgesloten. Alle informatie is verkrijgbaar via 

www.wdp.be/nl/relations/capitalmarket/transacties.  
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Voor meer informatie kan u steeds terecht bij: 

WDP Comm. VA   Joost Uwents   Mickael Van den Hauwe 
Blakebergen 15   CEO    CFO 
1861 Wolvertem 
Belgium    T +32 (0) 52 338 400  T +32 (0) 52 338 400 
www.wdp.be   M +32 (0) 476 88 99 26  M +32 (0) 473 93 74 91 
investorrelations@wdp.be joost.uwents@wdp.be  mickael.vandenhauwe@wdp.be 
 
Image gallery: www.wdp.be/relations/pressmedia 
 
 
Vastgoedbevak WDP ontwikkelt en investeert in logistiek vastgoed (opslagruimten en kantoren). WDP heeft meer dan 2 
miljoen m² panden in portefeuille. Dit internationaal patrimonium van semi-industriële en logistieke gebouwen is verdeeld 
over meer dan 100 sites op logistieke knooppunten voor opslag en distributie in België, Nederland, Frankrijk en Roemenië. 

Meer info over WDP kan u vinden op www.wdp.be. 
 
WDP Comm. VA – Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht. 
Ondernemingsnummer 0417.199.869 (RPR Brussel) 
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