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Terreinfiche AALTER WOESTIJNE 5 en 6 

TWEEDELIJNSWATERGEBONDEN TERREINEN 5 en 6, gelegen TE AALTER WOESTIJNE AAN 

HET KANAAL GENT-OOSTENDE, vermarkting voor bedrijven die een belangrijk deel van hun 

transport via de waterweg willen laten verlopen(1).  
 

1. Beschrijving 

  

Als logistieke poort is AALTER, Oost- Vlaanderen, een uitstekende uitvalsbasis voor bedrijven. Via het 

kanaal Gent – Oostende (1000-1500 ton of 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. Met het Seine-Schelde project wordt de binnenvaartverbinding richting 

Frankrijk via het doorkruisen van het zuiden van West-Vlaanderen geoptimaliseerd.  

 

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, 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 2de lijnswatergebonden  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 2de 

lijnswatergebonden  terreinen zich in het midden van het bedrijventerrein. 

De oppervlaktes  bedragen voor terrein 5: 19.986,63 m2  en voor terrein 6: 12.644,75 m2. 

 

Het bedrijventerrein zal beschikken over een  Regionaal Overslag Centrum (ROC AALTER) met laad- 

en losinfrastructuur en kaaiplateau. De kade van 121 meter lang met een kaaiplateau van 6.050 m2 

zal geschikt zijn voor de overslag van bulk, paletten/big bags en containers (belasting 6 ton/m2). Het 

grondoppervlakte van dit terrein bedraagt 49.448,48 m2. 
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Overzicht van de terreinen op Aalter Woestijne met aanduiding van de tweedelijnswatergebonden 

terreinen 5 en 6 (blauw ingekleurd) 

 

De tweedelijnswatergebonden terreinen 5 en 6 worden na de marktraadpleging van 20/12/21 
aangeboden volgens het principe eerst komt eerst maalt voor zover voldaan wordt aan de 
voorwaarden. 

 

2. Voorwaarden waaraan de kandidaat dient te voldoen 

 

2.1. Uitsluitingsvoorwaarden 

Elke kandidaat kan worden geweigerd indien hij onder één van de volgende situaties ressorteert.  

- De kandidaat die, bij rechterlijke beslissing, in kracht van gewijsde, veroordeeld is voor: 

-  Deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek; 

-  Omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek; 

-  Fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de 
financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 

-  Witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming 
van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van 
terrorisme; 

De kandidaat voegt bij zijn kandidatuur een verklaring op eer toe dat hij zich niet bevindt in een 
situatie van bovenstaande verplichte uitzonderingsgronden. 
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Bovendien kan elke kandidaat worden uitgesloten die: 

-  In staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt, 
die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die in een vergelijkbare toestand verkeert als 
gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen; 

-  Aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening aanhangig 
is; 

-  Bij rechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, is veroordeeld voor een misdrijf 
dat zijn professionele integriteit aantast; 

-  Bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan; 

-  Niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheids-bijdragen; 

-  Niet in orde is met de betaling van zijn belastingen volgens de Belgische wetgeving of die van 
het land waar hij gevestigd is.  

 

2.2. Voorwaarden inzake financiële bekwaamheid 

De kandidaat dient voldoende solvabiliteit en kredietwaardigheid aan te tonen op basis van passende 
stukken. Hieruit moet blijken dat hij voldoende financiële draagkracht heeft. Het staat DVW vrij om 
bij beoordeling al dan niet bijkomende informatie op te vragen. 

 

2.3. Commerciële voorwaarden 

2.3.1. Concessierecht 

De kandidaat zal een concessierecht per m² en per jaar voorstellen. Dit bedrag zal worden afgerond 
op twee cijfers na de komma. Het bedrag wordt aanzien als het tarief op 1/1/2021.  De tarieven zijn 
onderhevig aan de index der consumptieprijzen gedurende de looptijd van de concessie. Er wordt 
uitgegaan van het principe dat een gelijkaardig concessierecht wordt betaald voor de verschillende 
percelen.  

Er geldt evenwel een minimumtarief van 3,77 €/m2/jaar. 

 

2.3.2. Garanties watergebonden overslag: ton/m³/TEU/ jaar (1 TEU is 26 ton). 

De kandidaat geeft een overzicht van de vooropgestelde overslaghoeveelheden gedurende 10 jaar.  

Bedrijven die zich kandidaat stellen voor één of meerdere percelen geven een overzicht van de 
vooropgestelde overslaghoeveelheden via de waterweg en per jaar gedurende 10 jaar. De 
gemiddelde jaarlijkse opgegeven overslaghoeveelheden worden opgenomen in de 
concessieovereenkomst.  

Voor de overslag geldt een minimumtonnage van 24.200 ton/m3 per jaar. 
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3. Kandidaatstelling 

 

Wenst u zich kandidaat te stellen voor de tweedelijnswatergebonden terreinen 5 en/of 6  richt dan 

een aangetekend schrijven aan  

De Vlaamse Waterweg nv 

Afdeling Commercieel Beheer Regio West  

t.a.v. AC Dalemans 

Guldensporenpark 105 

9820 Merelbeke 

Op de omslag wordt verplicht vermeld:  “BIEDING CONCESSIE AALTER WOESTIJNE 5/6 – NIET 

OPENEN” 

Dit schrijven bevat de volgende documenten: 

- Voorstelling kandidaat; 

- Voorstel van activiteiten die worden voorzien op de betreffende gronden; 

- Alle nuttige of vereiste documenten tot staving van de onder 2 omschreven voorwaarden 

waaraan de kandidaat dient te voldoen. 

 

De bieding moet minstens door de kandidaat te zijn ondertekend. Deze ondertekening gebeurt in elk 

geval met de vermelding van de plaats, datum, de naam en handtekening van de rechtsgeldige 

vertegenwoordiger(s) van de kandidaat.  

 

Tevens wordt ook gevraagd een digitale versie van de kandidaatstellingen en haar bijlagen te 

versturen naar volgend e-mailadres : anne-catherine.dalemans@vlaamsewaterweg.be 
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