
Terreinfiche ROC AALTER WOESTIJNE

De Vlaamse Waterweg nv stelt een laad- en losinfrastructuur en een achterliggend terrein van ca 50.000 m2 in het 
bedrijventerrein Woestijne, gelegen aan de rechteroever van het kanaal Gent-Oostende, ter beschikking voor de uitbating 
van het regionaal overslagcentrum te Aalter (ROC Aalter).

De Vlaamse Waterweg nv zoekt een kandidaat-uitbater voor dit ROC Aalter.

De kandidaat-uitbater organiseert de overslag over het water voor andere bedrijven die willen inzetten op duurzaam 
goederentransport via het water. Hiervoor beschikt de kandidaat over een kade met een lengte van 121 m en een plateau 
met een oppervlakte van 6.050 m2 dat kan gebruikt worden voor de overslag van bulk, paletten/big bags en containers 
(belasting 6 ton/m2) en een private weg. De private weg verbindt de kade met de interne wegenis van het bedrijventerrein. 
Deze overslaginfrastructuur wordt gebouwd in 2022 en zal beschikbaar zijn in 2023. De kandidaten mogen ook eigen 
watergebonden initiatieven inbrengen waarbij ze gebruik kunnen maken van het achterliggende terrein. 

Een Regionaal Overslag Centrum (ROC) faciliteert transport over het water voor bedrijven die duurzaam transport in hun 
logistieke keten willen integreren/opnemen als volwaardig alternatief voor goederenvervoer op de weg en daardoor willen 
bijdragen aan het ontlasten van de wegen, het verbeteren van de mobiliteit, verminderde CO2 uitstoot en verbeterde van 
klimaatdoelstellingen. Deze bedrijven bevinden zich in hetzelfde bedrijventerrein, dezelfde stad/gemeente of dezelfde (deel)regio. 

Als logistieke poort is AALTER, Oost- Vlaanderen, een uitstekende uitvalsbasis voor bedrijven. Via het kanaal Gent – 
Oostende (klasse IV schepen) is er een rechtstreekse verbinding met de havens van Gent (North Sea Port), Zeebrugge en 
Oostende en hun achterland, maar ook met de Schelde-Seine verbinding richting West-Vlaanderen en Frankrijk.

De ontsluiting voor vracht- en autoverkeer komende van de E40 en omgekeerd verloopt via de N44, de industriezone 
Lakeland, de nieuw aangelegde brug en tenslotte de interne wegenis. 

Het bedrijventerrein Aalter Woestijne legt de klemtoon op duurzaamheid door transporten via de binnenvaart. Met de 
bedrijven wordt er gemikt op het voorzien van groene stroom zodat voldaan wordt aan de CO2-neutraliteit. Brede groene 
buffers, een retentiebekken en afzonderlijke fietspaden dragen ook bij aan het duurzame karakter van het terrein. 

Het bedrijventerrein Woestijne te Aalter werd bij de realisatie opgesplitst in 3 types terreinen: “niet watergebonden 
terreinen”, “eerstelijnswatergebonden terreinen” en “tweedelijnswatergebonden terreinen”.

Een eerstelijnswatergebonden terrein is een terrein dat aan de waterweg grenst, waardoor een eigen kade mogelijk is. In 
afwachting van de bouw van een eigen kade kan het ROC Aalter worden gebruikt. De bruto oppervlaktes van deze terreinen 
zijn ca 24.000 m2. 

Een tweedelijnswatergebonden terrein is een terrein dat niet direct aan de waterweg gelegen is, waardoor een eigen 
kade niet tot de mogelijkheden behoort. Het terrein heeft echter door zijn ligging wel grote potenties om de waterweg 
als transportmodus te gebruiken. Op Aalter Woestijne bevinden deze tweedelijnswatergebonden terreinen zich in het 
midden van het bedrijventerrein. De bruto oppervlaktes variëren van ca 7.600 m2 tot 20.000 m2.

Met de meest geschikte kandidaat zal tegelijk met het sluiten van een concessieovereenkomst een domeinvergunning 
worden verleend. De duurtijd van deze domeinvergunning zal gekoppeld zijn aan de duurtijd van de concessieovereenkomst.

MARKTRAADPLEGING MET HET OOG OP HET VERLENEN VAN EEN CONCESSIE VOOR 
DE UITBATING VAN HET REGIONAAL OVERSLAG CENTRUM TE AALTER WOESTIJNE 
(ROC AALTER).



Wenst u zich kandidaat te stellen voor de uitbating van het ROC Aalter?
• Het volledige marktraadplegingsdossier vindt u terug op de webpagina van De Vlaamse Waterweg nv:  

www.vlaamsewaterweg.be/roc-aalter

• U kan zich kandidaat stellen door het kandidaatstellingsformulier uiterlijk op 28/02/2022 aangetekend te bezorgen 
aan: De Vlaamse Waterweg nv t.a.v. AC Dalemans, Guldensporenpark 105, 9820 MERELBEKE

Tevens wordt gevraagd ook een digitale versie van de kandidaatstelling (en haar bijlagen) te versturen naar het volgende 
e-mailadres: annecatherine.dalemans@vlaamsewaterweg.be. 

De kandidaatstellingen moeten uiterlijk op 28/02/2022 zijn ingediend.

Heeft u voordien nog vragen?
Deze kunnen gesteld worden via annecatherine.dalemans@vlaamsewaterweg.be

Overzicht van de terreinen op  
Aalter Woestijne met aanduiding  
van het ROC (blauw gearceerd)


