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WDP KAN OPNIEUW MULTIMODAAL PROJECT AANBIEDEN 

SITE MET 23.000 M² AAN POTENTIEEL TE MEERHOUT 

 

Vastgoedbevak WDP (Euronext: WDP) werkt samen met BCTN Groep voor de verdere ontwikkeling 
van de trimodale terminal van Meerhout. In functie van de voorverhuringen, kan hier een magazijn 
van 23.000 m² worden opgericht langs de E313, aanpalend aan de grootste inland 
containerterminal in België en Nederland met spooraansluiting en directe toegang tot binnenvaart. 
Na die andere recent aangekondigde multimodale toplocatie – WDPort of Ghent Logistic Park –, 
wil WDP met dit project haar portefeuille versterken door haar aanwezigheid op de historische 
kernas Antwerpen-Brussel-Charleroi in de breedte te vergroten. 

 

 

Opnieuw multimodaal project te Meerhout 

Samen met BCTN, uitbater van inland containerterminals Benelux, zet WDP opnieuw in op een 
multimodale locatie: Meerhout. Op deze unieke locatie kunnen huurders gebruikmaken van het tri-
modale karakter van hun nieuwe magazijn: er is de strategische zichtlocatie langs de E313, de 
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onmiddellijke nabijheid van de grootste inland containerterminal in België en Nederland, de 
uitstekende spoorverbinding en de waterverbinding via het Albertkanaal. Een uitgelezen locatie dus 
voor containertransport via weg, spoor of water. WDP voorziet er de ontwikkeling op maat van de 
klant, van een magazijn van circa 23.000 m², voorzien van eigen douanefaciliteiten, in functie van de 
voorverhuringen. De site kan zowel één huurder faciliteren, als worden ingericht als een multi-
usermagazijn. Hierdoor kan BCTN Meerhout ook zijn diensten verder uitbreiden, naast de klassieke 
containerbehandeling. 

WDP schat het investeringsbudget in op 10 miljoen euro, op basis van een standaard WDP-magazijn. 
Maar uiteraard zal het finale project gebouwd worden rekening houdend met de specifieke 
behoeften van de klant. 

Deze nieuwe locatie binnen de portefeuille past in de verbreding van WDP’s kernregio op de as 
Antwerpen-Brussel-Charleroi richting (Nederlands) Limburg en Duitsland. Voor WDP is het duidelijk 
dat magazijnen van de toekomst, magazijnen zijn met een multimodaal karakter. Een dergelijke 
toplocatie vormt bovendien de ideale basis voor de uitbouw van een langetermijn partnership tussen 
WDP en haar huurder. 

WDP CEO Joost Uwents: “Wij zijn verheugd een nieuw multimodaal project te kunnen aanbieden op 
de logistieke as richting Ruhrgebied.”  

BCTN COO Philippe Govers: “Door de continue aan- en afvoer van containers, kunnen wij inspelen op 
de hedendaagse vraag van logistieke dienstverleners, zeker gezien hun locatie naast onze terminal.” 

www.wdp.eu/meerhout 
 

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 
 
BCTN Meerhout   Philippe Govers 
Nikelaan 1   Chief Operating Officer BCTN 
2450 Meerhout  
Belgium    T +32 (0) 13 670 847                                             
www.bctn.be    M +32 (0) 475 829 395 
 

Image gallery: www.wdp.be/relations/pressmedia 
 

Vastgoedbevak WDP ontwikkelt en investeert in semi-industrieel en logistiek vastgoed (opslagruimten en kantoren). WDP 
heeft ongeveer 2,0 miljoen m² panden in portefeuille. Dit internationaal patrimonium van semi-industriële en logistieke 
gebouwen is verdeeld over ongeveer 100 sites op logistieke knooppunten voor opslag en distributie in België, Frankrijk, 
Nederland 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) 


