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Movianto selecteert Montea als partner voor de realisatie 

van nieuw distributiecentrum in Aalst 
 
 
Na een uitgebreide marktbevraging selecteerde logistieke dienstverlener Movianto vastgoedbevak Montea, die 

reeds eigenaar is van de huidige site te Erembodegem (Aalst), als exclusieve partner voor de finalisatie van de 

ontwikkeling en financiering van een additioneel distributiecentrum in Aalst. De samenwerkingsintentie tussen 

beide bedrijven zal resulteren in de aankoop van een terrein van 46.000 m² op de Industriezone Zuid IV in 

Erembodegem. Daar wordt een state-of-the-art logistiek distributiecentrum van +/- 13.000 m² met twee GDP 

cross-docking ruimtes (+2+8°C en +15°C+25°C) en bijhorende kantoren ontwikkeld.  

 

De nieuwe site dient gerealiseerd te worden in de eerste helft van 2015 en zal uiteindelijk plaats bieden aan 

167 medewerkers. Movianto verhoogt hiermee zijn opslagcapaciteit exponentieel om zodoende tegemoet te 

komen aan haar sterke groei. Daarnaast wenst het bedrijf eveneens zijn transportactiviteiten verder uit te 

breiden en over te brengen naar de nieuwe vestiging.  

 

De creatie van nieuwe arbeidsplaatsen die dit prestigieuze project met zich zal meebrengen en het feit dat 

Movianto volledig in het profiel van Aalst als zorgstad past, waren de belangrijkste elementen in de beslissing 

van Solva om dit terrein aan beide Aalsterse bedrijven toe te kennen. 

 

 
Montea «Space for Growth» - Site Movianto – Industriezone Zuid IV te Erembodegem (BE) 



  

 

 
Over MOVIANTO 
 

De Movianto Group biedt logistieke oplossingen voor de healthcare industrie in Europa. Het bedrijf verzorgt de volledige cold chain 
logistiek, gaande van temperatuur gecontroleerde stockage tot orderverwerking en transport. Ook specialistische diensten zoals order-to-
cash, (her)verpakken, (her)labelen en het beheer van klinische studies en promotioneel materiaal worden aangeboden. Movianto is ISO 
9001 en 14001 gecertificeerd, werkt volledig GxP voor de Value-Added-Services en conform de meest recente GDP wetgeving in transport. 
De Movianto Group heeft vestigingen in 11 Europese landen. In de Benelux zijn dat Oss, Nederland en Aalst, België. 
 

Owens & Minor, Inc. (NYSE: OMI) is een toonaangevende logistieke provider in de gezondheidssector die zich toespitst op het verbinden 
van de wereld van medische producten met de zorginstellingen (Connecting the World of Medical Products to the Point of CareTM) door 
vitale supply chain diensten te verstrekken aan gezondheidsproviders en producenten van medische producten. Owens & Minor biedt 
logistieke diensten aan voor het volledige spectrum van medische producten, van medische wegwerpproducten tot apparaten en 
implantaten. Het bedrijf beschikt over logistieke platformen in strategische locaties in de Verenigde Staten en Europa en bedient de 
markten waarin drie vierde van de wereldwijde uitgaven in de gezondheidszorg worden gerealiseerd. De klanten van Owens & Minor’s zijn 
actief in de gehele gezondheidssector, van individuele ziekenhuizen tot grote, geïntegreerde gezondheidsnetwerken, organisaties voor 
groepsaankopen, producenten van gezondheidsproducten en de federale overheid. Owens & Minor is een FORTUNE 500-bedrijf met 
hoofdkantoor in Richmond, Virginia en een jaaromzet van meer dan 9 miljard USD. Meer informatie over Owens & Minor vindt u op 
owens-minor.com. 
 

Media Contact Benelux     VOOR MEER INFORMATIE 
 

Dries Snaet       www.movianto.com 
+32 (0)53 85 90 00 
dries.snaet@moviantobenelux.com   
 
 
 
Over MONTEA “Space for Growth” 
 

Montea Comm. VA is een openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht (Sicafi – SIIC), gespecialiseerd in logistiek en semi-industrieel 
vastgoed in de Benelux en Frankrijk. Het bedrijf is een referentiespeler in deze markt. Montea biedt haar klanten letterlijk de ruimte om te 
groeien, aan de hand van flexibele en innoverende vastgoedoplossingen. Op deze manier creëert Montea waarde voor haar 
aandeelhouders. Per 31/03/2014 vertegenwoordigt de vastgoedportefeuille een totale oppervlakte van 619.093 m², verspreid over 37 
locaties. Montea Comm. VA is sinds eind 2006 genoteerd op NYSE Euronext Brussel (MONT) en Parijs (MONTP).  
 

PERSCONTACT      VOOR MEER INFORMATIE 
 

Jo De Wolf       www.montea.com 
+32 (0)53 82 62 62 
jo.dewolf@montea.com 
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