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Aertssen Group zet groeiambities kracht bij met overname AltéAd Devriendt
STABROEK, 23 augustus 2019 – Aertssen Group heeft zopas AltéAd Devriendt overgenomen, een gekende speler in
uitzonderlijk transport van machines en windmolens. De overname zal een nog sterkere marktpositie garanderen voor
het Stabroekse familiebedrijf. Voor Aertssen Group is het de derde bedrijfsovername dit jaar.
Het Belgische Altéad Devriendt uit Zedelgem werd zopas overgenomen door Aertssen Group uit Stabroek, als gevolg van
de moeilijkheden bij het Franse moederhuis. Het vervoersbedrijf is een bekende naam op het gebied van uitzonderlijk
transport van windmolens en machines, een activiteit waarin ook het Stabroekse familiebedrijf zich reeds jaren
specialiseert.
Strategische overname
Met de overname van AltéAd Devriendt verstevigt Aertssen Group haar marktpositie. AltéAd Devriendt is strategisch
gelegen nabij de haven van Zeebrugge, de op één na grootste roro-haven in de wereld en één van de belangrijkste
havens in Europa. Aertssen Group creëert met de overname een extra hub in België die een uitstekende verbinding kent
met het havengebied van Gent en Antwerpen. Dat alles draagt ertoe bij dat de logistieke activiteiten van de Stabroekse
groep sterk verankeren in de belangrijkste Belgische havens.
De overname past in het groeiplan van de Stabroekse groep, die zich de laatste jaren sterk inzet op logistieke
dienstverlening. “Onze transport- en logistieke activiteiten zijn de voorbije jaren sterk gegroeid. Begin dit jaar namen we
het transportbedrijf ADM Team Heavy Weight over, waarmee we onze logistieke activiteiten versterkten op de Duitse
markt. ” Aldus Sam Aertssen, Manager Aertssen Logistics en Aertssen Transport. “Deze overname zal ons een nóg
sterkere marktpositie garanderen, zowel in België als op de Franse markt.”
Logistieke groei
De Aertssen Group zet de laatste jaren sterk in op logistieke dienstverlening. Die logistieke groeiambitie krijgt vorm in
het Logistiek Park Waasland, waar Aertssen Logistics een gloednieuw logistiek centrum van 14 hectaren bouwt voor
constructie- en landbouwmachines. Tevens beschikt de groep over een trimodale terminal van 10 hectaren in de haven
van Antwerpen.
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Aertssen Group is een internationaal familiebedrijf gespecialiseerd in bouw- en infrastructuurwerken, kraanverhuur,
uitzonderlijke transporten en logistieke dienstverlening, groene energie en vastgoedontwikkeling. Sinds 2018 maken
Kranen Michielsens en Roll-it deel uit van de groep en in 2019 werden ook Envi en Willy Crommen en het
transportbedrijf ADM Team Heavy Weight overgenomen. Aertssen Group is wereldwijd actief in meer dan 20 landen en
realiseerde in 2018 een omzet van 260 miljoen euro. Met meer dan 1500 gemotiveerde medewerkers, een uitgebreide
ervaring en een hoogtechnologisch machinepark brengt het familiebedrijf elk complex project tot een goed einde.
Aertssen Group kiest voor een continue investering in zijn mensen en zijn machines. Kortom: People, Power and Passion
to build on!
Meer informatie: www.aertssen.be of www.alteaddevriendt.be
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Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:
Veerle Staels
+32 (0)3 561 00 20
communicatie@aertssen.be
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