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EERSTE PAAL VAN ULTRAMODERN DISTRIBUTIECENTRUM VOOR 

CARGLASS® WEST-EUROPA GEBOORD  
 

Officiële ceremonie in aanwezigheid van Frieda Brepoels (burgemeester Bilzen), 
Richard Tyler (Belron), Guido De Paepe (Carglass) en Jo De Wolf (Montea) om lokale 

verankering van Carglass® in Limburg te benadrukken. 
 
 

Carglass® en Montea huldigen vandaag de start van de werkzaamheden van het multimodale en ultramodern 
distributiecentrum in Bilzen feestelijk in en boren de symbolische, eerste paal van de nieuwbouw, die over één 
jaar meer dan 225 werknemers zal tewerkstellen. De eerste paal werd geslagen door burgemeester Frieda 
Brepoels (N-VA), in aanwezigheid van Richard Tyler (Belron), Guido De Paepe (Carglass), Jo De Wolf (Montea) 
en kinderen van de Carglass medewerkers, als symbool van de toekomstgerichtheid van dit project. Alle 
logistieke- en distributieactiviteiten, die vandaag verspreid liggen over vier locaties in Hasselt en Genk, zullen 
op deze gloednieuwe en uiterst duurzame site worden gecentraliseerd. 
 
Ultramodern distributiecentrum in Bilzen 
 
Montea ontwikkelt en financiert het volledige project, dat zal bestaan uit 41.932 m² opslagruimte en uit  
2.874 m² kantoorruimte. In nog geen jaar tijd zal de nieuwbouw gefinaliseerd worden en de eerste 
autovoorruiten er in voorraad liggen. Carglass® zal er zo’n 225 medewerkers tewerkstellen en kondigt aan in 
de nabije toekomst extra personeel te zullen aanwerven. 
 
Frieda Brepoels, burgemeester en tevens voorzitter van de Raad van Bestuur van De Vlaamse Waterweg is 
bijzonder fier op de komst van het centrum naar Bilzen: “Dat een bedrijf als Carglass® kiest voor een tweedelijns 
watergebonden terrein bewijst dat het duurzaamheid hoog in het vaandel draagt. Hiermee geeft het bedrijf 
duidelijk aan dat het in de toekomst gebruik wil maken van de binnenvaart voor de aanvoer van zijn containers, 
waardoor het zijn ecologische voetafdruk sterk zal kunnen verminderen.” 
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Guido De Paepe, CEO van Carglass® België, is tevreden dat de werken aan de nieuwbouw van start gaan: “Deze 
eerste paal is een historisch moment en een uitstekend voorbeeld van hoe verschillende partijen 
(Belron/Carglass, Montea, Stad Bilzen, De Vlaamse Waterweg) efficiënt kunnen samenwerken. De 
hypermoderne site draagt bovendien bij aan de verankering van Carglass® in de streek.” “We hebben bewust 
voor de locatie in Bilzen gekozen omwille van de nabijheid,” vult Richard Tyler, Group Customer Director van 
Belron®, aan. “We willen dat onze ervaren en professionele medewerkers het minst mogelijk hinder 
ondervinden en makkelijk kunnen mee verhuizen.”  
 
Jo De Wolf, CEO van Montea: “Dergelijke projecten passen perfect binnen onze filosofie. Wij zoeken steeds 
naar efficiënte en transparante vastgoedoplossingen voor onze klanten. Hierbij staat - naast een perfecte lange 
termijn logistieke hotspot - ook het welzijn voor de arbeiders in de werkomgeving centraal. We zijn dan ook 
bijzonder blij om in Vlaanderen dergelijk grootschalig project voor een succesvolle onderneming als Carglass® 
te kunnen realiseren.” 
 
 
 
MONTEA “SPACE FOR GROWTH” 
 
Montea Comm. VA is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht (SIRP – SIIC), gespecialiseerd in logistiek 
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. Op 8/05/2015 kreeg Montea als eerste Belgische vastgoedinvesteerder, de Lean & Green Star als erkenning voor het 
effectief verminderen van de CO2 uitstoot in de Belgische portefeuille met 26%. Per 31/03/2017 vertegenwoordigt de vastgoedportefeuille 
een totale oppervlakte van 780.249 m², verspreid over 47 locaties. Montea Comm. VA is sinds eind 2006 genoteerd op Euronext Brussel 
(MONT) en Parijs (MONTP).  
 
PERSCONTACT       VOOR MEER INFORMATIE  
 
Jo De Wolf       www.montea.com 
+32 53 82 62 62  
jo.dewolf@montea.com  
 
 
Carglass® 
 
Carglass® is de specialist in het herstellen en vervangen van voertuigbeglazing in België. Elk jaar worden meer dan 300 000 automobilisten, 
24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar door Carglass® geholpen in een van de 42 service centers verspreid over heel België, 
thuis of op het werk, met een van de 100 service-wagens. Carglass® Belgie heeft sinds december 2016 de specialist in schadeherstel CARe 
Carrosserie België overgenomen. Beide netwerken bestaan momenteel naast elkaar en hebben hun specifieke expertise. Carglass® is 
onderdeel van Belron®, het grootste bedrijf ter wereld op het gebied van herstelling en vervanging van voertuigbeglazing, met service 
centers in 34 landen. Carglass® stelt in België 750 mensen tewerk. Belron® maakt voor 94,85% deel uit van de Belgische groep D’Ieteren. 
 
 
Stad Bilzen 
 
De stad Bilzen telt 32.173 inwoners en is 7.590 hectare groot. Op het industriegebied Genk-Zuid stelt de stad belangrijke gronden ter 
beschikking aan nieuwe bedrijven. Naast het Mobility Center zijn er gronden in eigendom van de Vlaamse Waterweg in functie van vervoer 
over het water (Albertkanaal). Op een van deze gronden bouwt Montea op dit ogenblik het nieuwe distributiecentrum van Carglass. 
 
 
Vlaamse Waterweg nv 
 
De Vlaamse Waterweg nv beheert en exploiteert de waterwegen als een krachtig netwerk dat bijdraagt aan de economie, de welvaart en 
de leefbaarheid van Vlaanderen. De Vlaamse Waterweg nv versterkt het vervoer via de binnenvaart, zorgt voor waterbeheersing en 
vergroot de aantrekkelijkheid van de waterwegen voor recreatie, toerisme en natuurbeleving. Vanuit de maatschappelijke zetel in Hasselt 
en afdelingen in Willebroek, Brussel, Antwerpen, Merelbeke en Mol werken ongeveer 1.350 personeelsleden van onze organisatie aan 
een slim, veelzijdig en welvarend waterwegennet.  
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