
 

 

 

Overzicht van de standhouders met hun logo en sectoromschrijving: 2023                                        

Firmalogo Sectoromschrijving 

 

ACO Passavant nv – Preenakker 6 – 1785 Merchtem 

Afwateringsoplossingen voor een efficiënt waterbeheer 

Een sterk merk wereldwijd. De ACO Groep is één van de wereldmarktleiders 

op het gebied van afwateringstechnologie. Met totaaloplossingen staan we 

voor professionele afwatering, zuivering en gecontroleerde afvoer of 

hergebruik van (regen)water. 

sv@aco.be  

www.aco.be  

 

Algemene Onderneming Tibergyn nv – Nijverheidslaan 54-8560 Gullegem 

Uitvoeren van wegenwerken, herstellen veiligheidsstootbanden. 

Infrastructuur – herstellen van bruggen, aanbrengen en verwijderen 

wegmarkeringen. 

hans@tibergyn.be  

www.tibergyn.be  

mailto:sv@aco.be
http://www.aco.be/
mailto:hans@tibergyn.be
http://www.tibergyn.be/


 

Alkern – Ieperseweg 112- 8800 Roeselare 

Prefab betonproducten: buizen, inspectieputten, boordstenen, straatstenen, 

grastegels, waterdoorlatende verharding, bouwblokken en oeververdediging.  

www.vor-beton.be 

 

Almasy nv – Europastraat 14 – 2321 Hoogstraten 

Magazijn – en archiefinrichting. 

info@almasy.be  

www.almasy.eu  

 

 

 

Axioma nv – Mannebeekstraat 31 – 8790 Waregem 

Axioma nv is in België al jaren een belangrijke lichtpartner actief in het 

middel – en hogere segment van de projectenmarkt in diverse professionele 

sectoren waaronder de openbare verlichting. Wij zijn ‘lichtspecialisten’. 

Experts dus, met heel wat knowhow. Dat is dan ook onze meerwaarde. We 

leveren niet alleen producten, maar ook services.. én vooral, oplossingen: 

voor vraagstukken van bedrijven en overheden, zoals energiebesparing, 

productiviteit of veiligheid… maar ook van imago of marketing.. of van 

installatie- en onderhoudscomfort. 

www.axioma-lighting.be  

http://www.vor-beton.be/
mailto:info@almasy.be
http://www.almasy.eu/
http://www.axioma-lighting.be/
http://www.alkern.be/index.php


 

Bariseau Mottrie – Brugsesteenweg 572 – 8800 Roeselare 

Bariseau Mottrie is verdeler van LIGIER PRO in West-Vlaanderen. Ligier Pro is 

het perfecte kleine nutsvoertuig voor steden en gemeentes. Het is volledig 

elektrisch en perfect voor ophaling vuilnis, groendienst, bewatering planten, 

strooien van zouten en meer.  

MAXUS elektrische bedrijfswagens. Maxus is producent van 100% elektrische 

bestelwagens. Op de beurs staan de EDELIVER 3 en EDELIVER 9. Deze 

bestelwagens gaan van 5m lang tot 6m en een maximaal laadvolume van 

12,5m³ en een rijberiek van 370 km. 

niels@bariseaumottrie.be  

www.bariseaumottrie.be  

 

BeNed bvba – Industrieweg Noord 1125 – 3660 Oudsbergen 

Ondergrondse water aansluitingen en stroomaansluitingen. 

info@bened.be  

www.bened.be  

 

Bleijko Roeselare nv -  Beurtkaai 4 – 8800 Roeselare 

Bleijko is een leverancier en producent van bestratingsmaterialen, 

rioleringsproducten en straatmeubilair voor de GWW sector. 

www.bleijko.nl 

marketing@bleijko.com  

mailto:niels@bariseaumottrie.be
http://www.bariseaumottrie.be/
mailto:info@bened.be
http://www.bened.be/
http://www.bleijko.nl/
mailto:marketing@bleijko.com


 

Brandstoffen Dejap bvba – Industriezone 3A -9770 Kruishoutem 

Branstofleverancier omtrent alle types benzine, diesel, petroleum, 

smeermiddelen in alle soorten en maten ADBLUE- accesoirres PIUSI- 

pompen-tanks. 

info@dejap-bvba.be  

 

Bspecialities – Lipselaan 84 -3020 Herent 

Wij zijn een jong en dynamisch bedrijf dat zich specialiseert in het leveren 

van kwalitatieve afvalbakken en COVER BIN’s voor openbare besturen, 

bouwbedrijven en industrie. 

www.bspecialities.be  

info@bspecialities.be  

 

BUITENkast techniek – Witte Vlinderweg 16 – Zaanstad – Nederland 

Belgische vestiging in:  Bellestraat 14- 1790 Affligem- België 

BUITENkast techniek is jouw specialist op het gebied van technisch 

straatmeubilair voor het boven – of ondergrondse van elektra- water- en 

datavoorzieningen. Verzekerd van de beste kwaliteit en service voor een 

vooraf afgesproken prijs. Zo heeft u als gemeente één aanspreekpunt voor 

alle kennis en ervaring en alle producten onder één dak. Daarmee vinden we 

altijd een oplossing die aan uw wensen voldoet, zonder kosten achteraf.  

www.buitenkast.be 

info@buitenkast.be  

mailto:info@dejap-bvba.be
http://www.bspecialities.be/
mailto:info@bspecialities.be
http://www.buitenkast.be/
mailto:info@buitenkast.be


 

CCI Leidingsystemen – Oelegemsesteenweg 37D – 2520 Ranst 

CCI Leidingsystemen® is uw ervaren bontgenoot als het gaat over stalen- en 

GVK-kunststofleidingsystemen. 

Met ons brede pakket aan mogelijkheden  bieden wij u ten allen tijde een 

passende oplossing op het gebied van, drinkwater, riool/afvalwater, 

proceswater, bluswater en koelwaterleidingen. 

CCI Leidingsystemen® beschikt over een eigen prefab werkplaats waar we 

lassen volgens de strengste normen en eisen, van hand las tot 

volautomatische lasprocessen. 

Om uw leidingen een jarenlange bescherming te geven, zijn we uitgerust om 

deze uitwendig met PE of PP te coaten en inwendig te cementeren. Dit alles 

gebeurt met onze met eigen machines op onze locatie in Klundert te 

Nederland, dit alles volgens de richtlijnen van de gekende drinkwater en 

gasmaatschappijen.   

www.cci-bv.be   

awijnings@cci-bv.nl 

 

Certipower BV - Onledebeekstraat 16 – 8800 Roeselare 

Certipower is een installateur en beheerder van slimme laadpalen. We 

plaatsen laadpalen en snelladers bij particulieren, bedrijven, overheden of bij 

medewerkers thuis. Daarnaast zorgen we ervoor dat deze laadpunten 

openbaar staan voor extra inkomsten, dit met automatische facturatie van 

eigen laadsessies en deze van medewerkers.   

cb@certipower.be 

http://www.cci-bv.be/
mailto:awijnings@cci-bv.nl
mailto:cb@certipower.be
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cci-bv.nl%2F&data=05%7C01%7CTEDEWEST%40west-vlaanderen.be%7C09699fe390584edf187c08daaabd4ba0%7C37f0aefeea004248a727caf428a14460%7C0%7C0%7C638010027752827117%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Da1MxJi9pbup8%2Fz%2F8MFSipqCLgyvI7LIIJk%2BUJhEx3g%3D&reserved=0


 

 

 

Claerbout Metaalwaren BV – Bruggesteenweg 262 – 8830 Hooglede 

Straatmeubilair, signalisatie en metaalwaren. 

www.claerbout.pro 

steven@claerbout.be  

 

Clasal nv – Ruddervoordsestraat 82 – 8210 Zedelgem 

Clasal pump technology is fabrikant van zuigerpompen maar voert ook 

pompinstallaties uit. Dit voor verschillende rioolbeheerders zoals Aquafin, 

Farys, Aquaduinen, De Watergroep enz. We kunnen zorgen voor 

ondersteuning tijdens het ontwerp en de uitvoering. Gezien onze lange 

ervaring (+20 jaar) zijn wij de ideale partner voor uw pompinstallatie. 

info@clasalpumps.com  

 

 

 

Concrete Diversity bvba – Rue des Sablières 16- 7503 Tournai 

Urba Style bvba is gespecialiseerd in het maken van straatmeubilair in 

architectonisch beton. Naast het uitgebreid gamma aan standaard zitbanken, 

zitblokken, afsluitpalen en plantenbakken kan Urba-Style alle maatwerk aan. 

Samen met betontegels & -straatstenen kunnen zij u een totaalpakket 

aanbieden.  

http://www.claerbout.pro/
mailto:steven@claerbout.be
mailto:info@clasalpumps.com


 

 

 

Concrete Diversity bvba, deel van de Urbastyle group, is de specialist in de 

inrichting van begraafplaatsen. Met meer dan 45 jaar ervaring en honderden 

referenties is Concrete Diversity uw aanspreekpartner voor al uw vragen of 

wensen betreffende columbaria, urnenkelders, grafkelders, meubilair en 

accessoires voor uw begraafplaats. 

 

CREAT – Stropstraat 1 – 9000 GENT 

De aankoopcentrale CREAT 

-online bestelplatform met uitgebreide catalogusproducten en diensten 

-expertise in wetgeving overheidsopdrachten 

-belangrijke prijs- en kwaliteitsvoordelen door gebundelde marktbevraging 

Liesbeth.devriendt@farys.be  

www.farys.be 

 

De Bonte Group – Sint-Annastraat 55 – 9250 WAASMUNSTER 

De Bonte Group is een familiebedrijf met een jarenlange ervaring in de 

productie van prefab betonproducten uit zowel traditioneel beton als het 

100% circulaire zwavelbeton.  

Wij produceren op internationale schaal betonproducten van de hoogste 

kwaliteit voor de spoorweg, riolerings- en wegenisinfrastructuur. 

Als innovatief en groeiend bedrijf draagt De Bonte Group maatschappelijk 

verantwoord ondernemen hoog in het vaandel.  

mailto:Liesbeth.devriendt@farys.be
http://www.farys.be/


De combinatie van constructief overleg, technische expertise en de nodige 

ervaring vormen voor ons de basis om aan alle klant specifieke eisen te 

voldoen. 

veerle.tielemans@debonte.com  

 

 

Delta Products & Sports BV – Pletterstraat 3 – 8011 VG Zwolle 

DELTA is actief op het terrein van staal & straatmeubilair. 

info@dpsdelta.com 

www.dpsdelta.com 

 

Demolition & Brownfield Solutions – Sluis 2A/01.02 – 9810 Nazareth (Eke) 

Studie en adviesbureau voor sloop en asbest. 

Opmaak sloopopvolgingsplannen, asbestinventarissen en opmaak 

subsidiedossiers. 

Maaike.lagrou@d-bsolutions.be  

www.d-bsolutions.be 

 

Digitaal Vlaanderen, EV DV – Havenlaan 88 – 1000 Brussel 

Wij vertegenwoordigen Digitaal Vlaanderen met 2 producten. Hierbij de 

sectoromschrijving per product: 

• Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD): Een 
overzicht van alle geplande innames en mobiliteitshinder op het 
openbaar domein. 

mailto:veerle.tielemans@debonte.com
mailto:info@dpsdelta.com
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dpsdelta.com%2F&data=05%7C01%7CTEDEWEST%40west-vlaanderen.be%7C4f16808802bb41fd075f08dab3377307%7C37f0aefeea004248a727caf428a14460%7C0%7C0%7C638019347997972958%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8Q4R1VzgPbBoagPlA%2B4D%2BW3EQCp315eYozrohNdw06o%3D&reserved=0
mailto:Maaike.lagrou@d-bsolutions.be
http://www.d-bsolutions.be/


• Kabel- en Leidingen Informatieportaal (KLIP): Voorkomen van 
graafschade door het uitwisselen van informatie over aanwezige 
ondergrondse kabels en leidingen. 

Ivy.vandekerchove@vlaanderen.be  

www.vlaanderen.be/digitaalvlaanderen  

 

 

 

Ebema nv – Dijkstraat 3 – 3690 Zutendaal 

 Ebema_LivingCity werkt al jaren samen met en voor ontwerpers, architecten 

en inrichters van openbare ruimte. De aanleg van een plein, de bouw van 

een woonwijk, het ontwerp van een bank, de inrichting van een park en het 

maken van kunst… allemaal projecten waar we samen met de beleidsmakers 

en creatievelingen aan bouwen. 

marketing@ebema.be  

www.ebema.com  

 Ecobeton Water Technologies nv – Hasseltsesteenweg 117- 3800 Sint-

Truiden 

Oplossingen voor hemelwater, huishoudelijk afvalwater, industrieel water, 

openbare ruimten dmv fietspaden, stadsmeubilair, inrichting 

begraafplaatsen.  

Info@ecobeton.be  

mailto:Ivy.vandekerchove@vlaanderen.be
http://www.vlaanderen.be/digitaalvlaanderen
mailto:marketing@ebema.be
http://www.ebema.com/
mailto:Info@ecobeton.be


 

Escala (Skilliant BV) – Spoorwegstraat 48 – 8200 Sint-Michiels 

Escala staat garant voor innovatieve opleidingen die vrij gevolgd kunnen 

worden via het kalenderaanbod of die op maat in-house georganiseerd 

worden. De opleidingen worden continu geëvalueerd en geactualiseerd. 

Verwacht doelgerichte opleidingen met praktische tips en tricks en dit 

volgens de laatste leermethodes. 

www.escala.be  

davy.weuts@escala.be  

 

Flanders Color nv – Kortrijkstraat 380 – 8560  Wevelgem 

Fabrikant en groothandel in coatings voor gebouwen, meubel- en 

metaalindustrie, uitgebreid gamma aan non-paint producten en materialen. 

Uniek in België: BENOR gecertificeerde beschermingscoating voor 

betonoppervlakten in oa rioleringsstelsels. 

www.flanderscolor.be  

 

Fluvius – Brusselsesteenweg 199 – 9090 Melle 

Fluvius is hét multi-utility bedrijf van de toekomst dat 7,1 miljoen 

aansluitingen voor elektriciteit, gas, kabel en riolering beheert. In alle 300 

Vlaamse gemeenten. Tot bij iedereen.  

Bram.baert@fluvius.be  

 

Fondatel- Rue Georges Stephenson 25 – Parc Industriel de Seneffe C -7180 

Seneffe 

http://www.escala.be/
mailto:davy.weuts@escala.be
http://www.flanderscolor.be/
mailto:Bram.baert@fluvius.be


Fondatel is een Belgische gieterij die een breed gamma van hoogwaardige 

producten aanbiedt die een referentie zijn in onder andere België en 

Frankrijk. 

seneffe@fondatel.com 

 

Fosfari BV- Leuvensesteenweg 136- 3191 Boortmeerbeek 

Fosfari is een Belgische onderneming gespecialiseerd in de belichting van 

straten, parken en pleinen, tunnels, bruggen, stations als ook in het 

aanstralen van prominente gebouwen.  

Naast openbare verlichting bieden wij kwalitatieve, onderhoudsvrije ESCAP 

veiligheidsverlichting. Deze veiligheidsverlichting is tot 20 jaar onderhoudsvrij 

en optioneel centraal te monitoren. 

 tijl@fosfari.be  

 

Gravelart bvba – Groenestraat 139a – 8210 Zedelgem 

Gravelart is expert in tuin, park, substraten, vijver en sierbeton. Om optimaal 

van de outdoor living te genieten, bieden wij innovatieve bodemproducten 

aan. Van siergrind, lava en substraten tot een uitgebreid gamma aan tuin -en 

vijverproducten. Op deze manier willen we onze planeet beter achterlaten 

dan wij die gekregen hebben. 

info@gravelart.be 

www.gravelart.be  

mailto:seneffe@fondatel.com
mailto:tijl@fosfari.be
mailto:info@gravelart.be
http://www.gravelart.be/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ffosfari.be%2Fnl&data=05%7C01%7CTEDEWEST%40west-vlaanderen.be%7Cc9fa1083b00047645fd808da54446b75%7C37f0aefeea004248a727caf428a14460%7C0%7C0%7C637914950269686334%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IQicZLvJe9eIscx2iwLleOLG9GLaI7ad17ph4OgV4vQ%3D&reserved=0


 

Group Van Vooren – Industriepark Rosteyne 1 – 9060 Zelzate 

Group Van Vooren is een toonaangevende firma op gebied van TIC ( Testen, 

Inspecteren en Certificeren) binnen de bodem- en milieusector. Met onze 

verschillende takken bieden wij een brede waaier diensten aan binnen het 

volledige bodemproces, van A tot Z. Wij doen m.a.w. uitvoerend werk in de 

bodem én volgen op met verdere analyses tot en met het eindadvies, 

afhankelijk van uw wens. 

www.groupvanvooren.com  

 

Koti Nabo nv – Bedrijfsstraat 3 – 3930 Hamont 

Reiniging 

l.spelters@koti-eu.com 

www.koti-eu.com 

 

 

Koudasfalt van den Broek bvba – Veldstraat 1 – 3680 Maaseik 

Producent en leverancier voor reparatieproducten voor de wegenbouw. 

info@koudasfalt.be  

www.koudasfalt.nl 

http://www.groupvanvooren.com/
mailto:l.spelters@koti-eu.com
http://www.koti-eu.com/
mailto:info@koudasfalt.be
http://www.koudasfalt.nl/


 

Krinkels nv – Auguste Reyerslaan 80 – 1030 Brussel 

Al meer dan een halve eeuw dragen wij zorg voor openbare en privéruimtes 

en richten we onze en uw leefruimtes in. Overal in België leveren we de 

toegevoegde waarde van onze expertise bij inrichtings- en 

onderhoudsprojecten.  

info@krinkels.be  

 

Ledtechnic bvba- Vliegplein 55 F – 9991 Maldegem 

Producent en installateur van LED lijnverlichting in de openbare ruimte. 

info@ledtechnic.be 

www.ledtechnic.be  

 

Lithobeton nv  - Kanaalstraat 18- 8470 Gistel 

Lithobeton nv, een professioneel gegroeid familiebedrijf, is gespecialiseerd in 

de fabricage van standaard en op maat gemaakte producten voor 

wegeniswerken en nutsleidingen. Tevens is Lithobeton nv de leverancier van 

distuributiecabines voor de netbeheerders en bevoorrechte partner voor de 

vele electro-installateurs in België.  

info@lithobeton.be 

www.lithobeton.be 

 

Lovanhop – Singel 1 – 8970 Poperinge 

Onderhoud en aanleg van sport terreinen , we beluchten en zaaien 

sportvelden . Zorgen voor een eerste belijning op de velden of 

mailto:info@krinkels.be
mailto:info@ledtechnic.be
http://www.ledtechnic.be/
mailto:info@lithobeton.be
http://www.lithobeton.be/
http://www.lithobeton.be/


wekelijks . We maaien de sportvelden vooral met maairobots. Deze 

verkopen en verhuren we ook . 

info@lovanhop.be 

www.lovanhop.be  

 

Malengier W&F- Nonnebossenstraat 25 – 8980 Zonnebeke 

Leverancier van land en tuinbouwmachines. Oplossingen voor groenbeheer 

van openbare domeinen. 

garage@malengier.be  

www.malengier.be  

 

Metaalhandel Delrue nv – Ringlaan 49 – 8480 Ichtegem 

Bouwtoebehoren en bouwstaal. 

www.metaalhandel.be 

 

 

Mobilmat nv- Pathoekeweg 400 – 8000 Brugge 

Mobilmat nv staat in voor onderhoud en herstellingen van beton- en 

asfaltwegen, uitvoeren van gietasfaltherstellingen en waterdichtingswerken 

en gekleurde wegdeksystemen. Productie van koudasfalt en verdeler van 

asfaltwapening Bekaert. 

mob@mobilmat.be  – www.mobilmat.be    

 Motena Kotee Klusjesdienst -  Gasthuisstraat 10 – 8800 Roeselare 

mailto:info@lovanhop.be
http://www.lovanhop.be/
mailto:garage@malengier.be
http://www.malengier.be/
http://www.metaalhandel.be/
mailto:mob@mobilmat.be
http://www.mobilmat.be/


Algemene kluswerken in West-Vlaanderen bestaande uit:  

Groenbeheer en tuinonderhoud – renovatie van woningen en 

appartementen- schilder en behangwerken – renovatie van badkamers van A 

tot Z-herstel van alle mogelijke defecten en karweien. 

Hans.vanhollebeke@motena.be  

 

Naturoof – Kwadestraat 185 – 8800 Roeselare 

Naturoof is dé specialist in het ontwerpen en plaatsen van groendaken en 

daktuinen voor zowel particulieren, aannemers als openbare diensten. 

Daarnaast bieden we ook onderhoud aan voor zowel door ons aangelegde 

als door een externe partij aangelegde groendaken en daktuinen. Met meer 

dan 450+ lopende onderhoudscontracten en meer dan 10 jaar ervaring zijn 

we expert in ons vakgebied. Met Naturoof materials verdelen we ook 

kwalitatieve substraten en lava voor de professionele markt (technische 

diensten, groendiensten, omgevingsaanleggers…) 

lynn@naturoof.be  

 

Novatio – industrielaan 5B – 2250 Olen 

Novatio Industrie- Made for Makers 

Specialist in lijmen, afdichten en oppervlaktebehandeling, ook op maat van 

uw noden! 

Info@novatio.be  

www.novatio.be 

mailto:Hans.vanhollebeke@motena.be
mailto:lynn@naturoof.be
mailto:Info@novatio.be
http://www.novatio.be/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnaturoof.be%2F&data=05%7C01%7CTEDEWEST%40west-vlaanderen.be%7C56cd6baf79b6436e2e6d08da59ad65b8%7C37f0aefeea004248a727caf428a14460%7C0%7C0%7C637920899249138435%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=Pc4vc0wRgl8eaorIAC94NipXJa5TMlOpIqbejAYsezI%3D&reserved=0


 

PCLT vzw- Zuidstraat 25- 8800 Roeselare 

PCLT is een praktijkgericht opleidingscentrum gespecialiseerd in opleidingen 

land- en tuinbouw, privaat en openbaar groenbeheer en in de industrie. Het 

correct gebruik van machines staat centraal in het opleidingsaanbod. 

info@pclt.be  

www.pclt.be  

 

Pipelife Belgium – Paalsteenstraat 36 – 3500 Hasselt 

Pipelife is een toonaangevende internationale producent van duurzame 

leidingsoplossingen. Wij stellen ons tot doel om met onze infra-en 

buildingproducten een veiliger, gezonder en zorgelozer leven te creëren voor 

de huidige en toekomstige generaties. Of het nu achter muren, in vloeren of 

onder de grond is, Pipelife is altijd bij u in de buurt. Zowel in België als 

wereldwijd vertrouwen opdrachtgevers op onze expertise en kwalitatieve 

dienstverlening. 

Lea.sillis@pipelife.com  

 

Poetsland BV – Onledegoedstraat 89a – 8800 Roeselare 

100% elektrische veegmachines- 100 % elektrische zwerfvuiloplossingen – 

poetsmachines voor elke ruimte binnen en buiten. 

cv@poetsland.be  

www.poetsland.be 

mailto:info@pclt.be
http://www.pclt.be/
mailto:Lea.sillis@pipelife.com
mailto:cv@poetsland.be
http://www.poetsland.be/


 

Prevewest- Zonnebeekseweg 361 – 8900 Ieper 

Op 6 juni 2006 werd onder de vleugels van Tedewest, de vereniging van 

West-Vlaamse preventieadviseurs, opgericht. Ondertussen zijn bijna alle 

West-Vlaamse besturen aangesloten bij Prevewest.  

DOEL: kennis en ervaringen uitwisselen en thema’s over veiligheid en 

preventie aan bod brengen. 1 maal per jaar plannen we ook een 

studiebezoek over het thema veiligheid. 

tedewest@west-vlaanderen.be 

www.tedewest.be  

 

Protecta (Lecot) – Vier Linden 9 – 8501 Heule 

Protecta is een dienst binnen Lecot die totaaloplossingen en automatisatie 

en beveiliging van gebouwen aanbiedt. Wij stellen een plan op maat voor dat 

het best past bij uw behoeftes. Dit kunnen wij mogelijk maken door onze 

diversiteit aan leveranciers en merken, en onze eigen installatiedienst. 

gila@lecot.be 

www.lecot.be  

 

Provincie West-Vlaanderen (Waterlopen, Mobiliteit en infrastructuur, 

COOP, Minawa en groendienst) 

Het provinciebestuur van West-Vlaanderen is onder meer actief op vlak van 

waterbeheer (bv. aanleg bufferbekkens), mobiliteit en infrastructuur (bv. 

aanleg fietspaden) en de uitbouw en onderhoud van het patrimonium in 

West-Vlaanderen.  

mailto:tedewest@west-vlaanderen.be
http://www.tedewest.be/
mailto:gila@lecot.be
http://www.lecot.be/


provincie@west-vlaanderen.be  

www.west-vlaanderen.be 

 

Public Partners nv – Kloosterstraat 21 – 8851 Koolskamp 

Ruwbouwwerken 

www.publicpartners.be 

info@publicpartners.be  

 

Rasschaert Wim Advocatenkantoor bv – Gentse Steenweg 323 – 9620 

Zottegem 

Rasschaert advocaten werkt als énig advocatenkantoor uitsluitend voor 

lokale openbare besturen en non-profit in Vlaanderen en Brussel. Het 

kantoor is - na 20 concrete jaren ervaring - voor lokale besturen een 

volwaardig, juridisch en strategisch adviseur, alsmede een geschikte 

gesprekspartner en geïnteresseerde betrokkene, Er wordt binnen het 

kantoor steeds naar gestreefd om aan de besturen een volledige 

transparante en juridische dienstverlening aan te bieden met optimale 

beschikbaarheid en continuïteit in de dienstverlening. 

wrasschaert@rasschaertadvocaten.be  

www.rasschaertadvocaten.be 

 

Scania Belgium nv – A. Van Osslaan 1 bus 28-1120 Neder-Over-Heembeek 

Verkoop en service van Scania vrachtwagens en getrokken materieel. 

mailto:provincie@west-vlaanderen.be
http://www.west-vlaanderen.be/
http://www.publicpartners.be/
mailto:info@publicpartners.be
mailto:wrasschaert@rasschaertadvocaten.be
http://www.rasschaertadvocaten.be/


Koen.lefebvre@scania.com  

www.scania.com 

 

Schréder nv - Puursesteenweg 333 – 2880 Bornem 

Schréder ontwerpt en ontwikkelt intelligente oplossingen die publieke 

ruimtes veranderen in veilige, comfortabele, duurzame en slimme 

omgevingen. Wij zijn een belangrijke regionale speler in onze sector. Deze 

nabijheid maakt het mogelijk om een partnership met onze klanten te 

ontwikkelen en producten aan de lokale wensen en vereisten aan te passen.  

acopin@schreder.com  

www.schreder.com  

 

Stradus- Dellestraat 41 – 3550 Heusden- Zolder 

Stradus is fabrikant van hoogwaardige Prefab bestratings- en 

maatwerkproducten voor de publieke ruimte.  

Hella.scholz@stradus.be  

www.stradus.be  

mailto:Koen.lefebvre@scania.com
http://www.scania.com/
mailto:acopin@schreder.com
http://www.schreder.com/
mailto:Hella.scholz@stradus.be
http://www.stradus.be/


 

Stuer-Egghe – Industriepark Noord 23- 9100 Sint-Niklaas 

Stuer-Egghe is al meer dan 40 jaar dé referentie op het gebied van 

verkeersveiligheid bij wegenwerken. Stuer-Egghe is één van de 

wereldwijde spelers op het gebied, ontwikkeling & productie van 

signalisatie en botsabsorberende kussens. 

info@stuer-egghe.be  

www.stuer-egghe.be  

 

Technisch Bedrijf De Kegel BV – Joseph Cardijnstraat 7 – 9420 Erpe-Mere 

Verkoop, service , reparatie, onderhoud, onderdelen en accessoires van 

professionele straatveegmachines van de merken RAVO en MATHIEU. 

info@nvdekegel.com  

www.nvdekegel.com  

 

Tedewest vzw- Zonnebeekseweg 361- 8900 Ieper 

Tedewest vzw verenigt diensthoofden technische diensten van lokale 
besturen binnen de provincie West-Vlaanderen. Doel van Tedewest: 

• Alle technische diensten van de lokale besturen (gemeentebesturen 
en het provinciebestuur) van West-Vlaanderen samenbrengen om 
hun ervaring en kennis te delen en de band te versterken.  

• Infomomenten en vorming organiseren met betrekking tot 
activiteiten uit de beroepssfeer. 

• Interne en externe contacten verbeteren tussen de leden, 
mandatarissen en de private sector m.b.t. het technisch vakgebied.  

• Expertise uitwisselen en delen met de lokale besturen 

mailto:info@stuer-egghe.be
http://www.stuer-egghe.be/
mailto:info@nvdekegel.com
http://www.nvdekegel.com/


tedewest@west-vlaanderen.be  

www.tedewest.be 

 

Tormans nv – Kleinhoefstraat 11/15 – 2440 Geel 

Projectsourcing technische profielen, bouwkundige profielen, ingenieurs, 

projectmanagers. 

Dries.tormans@tormans.net 

 

Traffic-Line BV – Pathoekeweg 9A – 8000 Brugge 

Plaatsen en verhuur weg- verkeerssignalisatie conform typebestek SB 250. 

info@traffic-line.be 

 

Tric nv – Vijverhoek 41-43- 8520 Kuurne 

Tric is totaalleverancier van werkkledij, veiligheidsschoenen en persoonlijke 

beschermingsmiddelen. Met veel kennis, inzet en enthousiasme helpen we je 

graag verder! Onze high-level dienstverlening is de sterkte van TRIC. Happy 

client = happy Tric’ er! 

Info@tric.be  

www.tric.be  

mailto:tedewest@west-vlaanderen.be
http://www.tedewest.be/
mailto:Dries.tormans@tormans.net
mailto:info@traffic-line.be
mailto:Info@tric.be
http://www.tric.be/
http://www.traffic-line.be/


 

Van Bruwaene- Kindt BV – Mortelputstraat 9 – 8810 Lichtervelde 

Specialist in het snoeien en vellen van hoge bomen, uitfrezen boomstronken, 

ontbossen terreinen, maaien bermen. Wij werken zowel voor gemeenten, 

bedrijven, aannemers als particulieren. 

info@snoeienbomen.be  

 

Vandaele Konstruktie nv –Stationsstraat 119 – 8780 Oostrozebeke 

Takkenversnipperaars 

(arm)klepelmaaiers vast opbouwend en driepunt gedragen 

Winterdienst materiaal 

Bosbouw machines en onkruidborstels 

sales.belgium@vandaele.biz  

www.vandaele.biz 

 

Vande Moortel Steenbakkerij nv – Scheldekant 5 - 9700 Oudenaarde 

Fabrikant van gebakken kleiklinkers en gevelstenen. Onze kleiklinkers hebben 

een zeer lage wateropname en een hoge druksterkte. 

www.vandemoortel.be  

info@vandemoortel.be 

mailto:info@snoeienbomen.be
mailto:sales.belgium@vandaele.biz
http://www.vandaele.biz/
http://www.vandemoortel.be/
mailto:info@vandemoortel.be
http://www.goudengids.be/ms/ms/van-bruwaene-kindt-snoeien-vellen-van-bomen-lichtervelde-8810/ms-1000042050-p-2/?WT.mc_id=dp_logo


 

Vandersanden- Riemsterweg 300 – 3740 Bilzen 

Sfeervolle kleiklinkers voor de openbare of publieke ruimte. Een duurzaam 

bestratingsmateriaal dat uitstekend past bij circulair inkopen. 

kleiklinkers@vandersanden.com of b.hesen@vandersanden.com  

 

Viateq bv – Stedestraat 51 – 8530 Harelbeke 

Producent van een  uniek en innovatief verstelbaar riooldeksel (TRS 

riooldeksels). Verdeler van alle wegenisgietijzer aan steden en gemeenten. 

Met een unieke werkwijze (eigen uitvoering) dienstverlener bij gemeenten 

en rioolbeheerders voor razend snel herstel van verzakte riooldeksels. 

jeroen@viateq.be  

www.viateq.be  

 

 

Vitba bvba – Lievevrouwestraat 58 – 2520 Ranst 

Openbare inrichting- sport en spel – skateparken- sportkooien 

info@vitba.be  

 

Vlario vzw – De Schom 124 – 3600 Genk 

VLARIO is hét Vlaams kenniscentrum en overlegplatform voor 

gemeentelijk waterbeheer. Via de werkgroepen, ondersteunt Vlario in 

mailto:kleiklinkers@vandersanden.com
mailto:b.hesen@vandersanden.com
mailto:jeroen@viateq.be
http://www.viateq.be/
mailto:info@vitba.be


hun streven naar kwaliteit en benadrukt op alle niveaus de noodzaak 

van duurzame investeringen in het beheer van hemel- een afvalwater. 

www.vlario.be 

joke.francken@vlario.be  

 

 

Verhelst Bouwmaterialen nv – Stationsstraat 30- 8640 Oudenburg 

Verhelst Bouwmaterialen NV is een gevestigde waarde in de bouwwereld en 

focust zich onder andere op het aanleveren van materialen voor de 

“wegenbouw”. 

Onze specialiteiten : 

- Kleiklinkers (vormbak en strengpers) 
- Rioleringsmaterialen: 

o Gresbuizen en hulpstukken 
o PP-buizen en hulpstukken 
o PVC-buizen en hulpstukken 

- Bufferbekkens in kunststof  
- Lichte aanvullingen met Argex 

West-Vlaanderen is ons voornaamste werkgebied. 

LVK@verhelst.be  

www.verhelst.be 

http://www.vlario.be/
mailto:joke.francken@vlario.be
mailto:LVK@verhelst.be
http://www.verhelst.be/


 

 

 

 

Verkeers- en Veiligheids Signalisatie nv– Veldstraat 107- 3500 Hasselt 

Wij zijn de grootste totaalinrichter van de Belgische publieke ruimte, voor 

signalisatie en straatmeubilair met duurzame en kwalitatieve oplossingen. 

Samen met onze klant realiseren we een aangename en veilige leefomgeving 

door middel van duurzame, ecologische en kwalitatieve totaaloplossingen. 

ellen@vvsnv.be  

www.vvsnv.be  

 

 

WVI – Baron Ruzettelaan 35 – 8310 Brugge 

Vanaf nu kan je als lokaal bestuur beroep doen op de aankoopcentrale 

duurzame voertuigen – een gezamenlijk initiatief van de Vlaamse 

streekintercommunales: www.gestroomd.be.  

Zo kan je als gemeente goedkoper en eenvoudiger elektrische en CNG -

voertuigen aankopen. Het vergroenen van het wagenpark is voor vele 

gemeenten dan ook een actiepunt in hun klimaatplannen. 

m.swerts@wvi.be 

www.wvi.be  

mailto:ellen@vvsnv.be
http://www.vvsnv.be/
http://www.gestroomd.be/
mailto:m.swerts@wvi.be
http://www.wvi.be/


 

Wienerberger nv – Kapel Ter Bede 121 – 8500 Kortrijk 

Wereldwijd staan de natuurlijke bouwmaterialen en oplossingen van 

Wienerberger voor esthetiek, comfort, veiligheid en duurzaamheid. Onze 

kleiklinkers, dakpannen, gevelstenen en binnenmuurstenen zijn gekend 

onder de merken Wienerberger, Koramic, Terca en Porotherm. De Passaqua 

collectie kleiklinkers is bijzonder geschikt voor verhardingen van openbare 

ruimtes zoals parkings, pleinen, voet- en fietspaden, verharde 

evacuatiewegen voor de brandweer.  

Isabelle.Bevernage@wienerberger.com 

www.wienerberger.be  

 

Zabo -  Doenaertstraat 2- 8510 Marke 

Zabo is een aannemingsbedrijf, gespecialiseerd in het zagen en boren van 

beton en oppervlaktebewerkingen zoals frezen, schuren, kogelstralen, 

impregneren en voeg vullen op beton. 

Zabo ondersteunt gemeentebesturen, aannemers, partic of industire met de 

modernste machines en 40 jaar ervaring. 

Maaike@zabo.be  

www.zabo.be  

 

mailto:Isabelle.Bevernage@wienerberger.com
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.wienerberger.be%2F&data=05%7C01%7CTEDEWEST%40west-vlaanderen.be%7C6771a40da4af4b37c87908da60117432%7C37f0aefeea004248a727caf428a14460%7C0%7C0%7C637927925497723607%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HibpQlxF128wbum38aD5mnLgfXSrRC0STgHxMUv74Sk%3D&reserved=0
mailto:Maaike@zabo.be
http://www.zabo.be/

