
  

 

Persbericht: Cebeo kondigt nieuwe locatie aan voor distributiecenter in 
Doornik 

 
Waregem, 14 oktober 2020 – Cebeo, marktleider in distributie van elektrotechnisch materiaal, met 
hoofdkantoor in Waregem, is verheugd om aan te kondigen dat het een akkoord heeft met de 
Intercommunale de Développement des Arrondissements de Tournai, d'Ath et des Communes 
Avoisinantes (IDETA) voor de aankoop van een stuk grond voor de bouw van een nieuw logistiek 
center. Het perceel van 12 hectare bevindt zich in de industriezone Tournai Ouest 3 aan de rand van 
Doornik (Blandain). De bouw van een nieuw distributiecenter (DC) kadert in de ambitie en 
groeistrategie van Cebeo.  
 

Strategische ligging 
Uit een studie blijkt de nieuwe site in Doornik, op 20 kilometer van Moeskroen, de dichtst mogelijke 
beschikbare bouwgrond die geschikt is voor het project van Cebeo. Het DC blijft zo in de buurt van het 
huidige DC in Moeskroen, en ligt op slechts een half uur van Cebeo’s hoofdkantoor in Waregem.  
 

Geluidstudie  
Het perceel ligt aan het afrittencomplex van de E403 en de E42, in Blandain. De ontsluiting met de 
snelweg kan amper beter. Alle vrachtverkeer van en naar het DC zal uitsluitend door de industriezone 
rijden. Er werd inmiddels ook een geluidstudie uitgevoerd, en deze is positief voor de omliggende 
woonkernen.  
 

BREEAM 
Het gebouw zelf zal BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) 
gecertificeerd zijn. Ook de eigenaar van de industriezone, intercommunale IDETA, zet sterk in op 
energiezuinigheid. IDETA zoekt partners in sustainability, wat ook één van de kernwaarden is van Cebeo. 
De site waarop Cebeo bouwt is omgeven door acht windmolens en een toekomstig zonnepanelenpark.  
 
IDETA, die eigenaar is van de percelen en belast is met het beheer van Tournai Ouest 3, is bijzonder 
verheugd over dit partnerschap met Cebeo, dat volledig in overeenstemming is met haar missie van 
duurzame ontwikkeling in de Waalse regio Picardië. 
 

Een innovatief project gesteund door de stad Doornik  
Deze grote investering voor Doornik en zijn regio werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Stad 
en burgemeester Paul-Olivier Delannois, die ervoor zorgden dat het project de werkgelegenheid in 
Wallonië in Picardië op peil hield. De gemeentelijke overheid is verheugd om een distributiecentrum in 
het gebied te verwelkomen dat gebruik maakt van de nieuwste innovaties en dat zowel voor de Cebeo-
groep als voor Wallonië in Picardië een toonbeeld zal zijn.  Deze nieuwe investering, gelanceerd door 
een groep die leider is in zijn sector, bevestigt ook de aantrekkelijkheid van het knooppunt Tournai 
Ouest voor investeerders en is uitstekend nieuws voor de werkgelegenheid en de economische 
ontwikkeling in Wallonië Picardië. 
 
Over Cebeo 
Cebeo uit Waregem werd in 1922 in Kortrijk opgericht door Charles Bultiauw en is gespecialiseerd in de distributie van 
elektrotechnisch materiaal, technische diensten en oplossingen voor de residentiële, tertiaire en industriële sector. Haar 



  

 

geschiedenis wordt gekenmerkt door organische groei en acquisities. Cebeo is toonaangevend op het vlak van dienstverlening aan 
de klanten, door een filialennetwerk aan te bieden gebaseerd op nabijheid, passende logistieke en e-business oplossingen en 
hoogstaande technische competenties. (www.cebeo.be). Sinds april 2008 staat Alexander Dewulf als CEO aan het hoofd van het 
Directieteam. 
 

Cebeo maakt deel uit van de Sonepar Group 
Sonepar is een onafhankelijke familiale Groep, wereldleider in de distributie van elektrisch materiaal aan professionelen, 
oplossingen en aanverwante diensten. Sonepar begeleidt zijn klanten op talrijke markten en realiseert, gebruik makend van de 
competentie en passie van zijn 48.000 medewerkers, een omzet van 24 miljard euro. Dankzij zijn dicht netwerk – 145 bedrijven 
actief in 48 landen op 5 continenten – en de digitale oplossingen die ontwikkeld worden, verstevigt de Sonepar Groep dagelijks zijn 
service voor en de relatie met zijn klanten. De ambitie: ‘La Référence’ worden voor al zijn partners. 

http://www.cebeo.be/

