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Nieuwe bedrijfsunits in Gent met knipoog naar haven 
 

 

Deze maand werd de bouw van 7 aaneensluitende loodsen afgerond op de Wiedauwkaai in Gent. 

Gasim NV liet deze units bouwen om te verhuren aan startende ondernemers. Gasim is de 

vennootschap voor projectontwikkeling van Multigas, gekende verdeler van gas voor particulieren 

en voor de professionele sector.  

 

In het najaar van 2016 werd het groen licht gegeven voor de bouw van 7 loodsen naast elkaar om te 

verhuren aan ondernemers. Nog voor de bouw was afgerond waren alle loodsen reeds verhuurd. Het 

ontwerp is van de hand van Nero bvba uit Gent. Het nieuwbouwproject valt vooral op door de gevel 

in zwart gebeitst hout. Hiermee wordt naar de haven gerefereerd, die niet al te ver verwijderd ligt De 

loodsen van de haven kenden vroeger ook een zwarte uitvoering. 

De kenmerkende voorgevel in zwart gebeitst hout refereert naar de haven 

Fotoatelier Jo De Rammelaere Gent  



Gent, 13 juni 2017   

 

Het originele werfbord kondigde de werkzaamheden aan 

 

Voor de uitvoering werden de Voordenkers van Mathieu Gijbels ingeschakeld. “Onze vestiging in 

Gent zorgde voor de succesvolle coördinatie en opvolging van dit project. Realisaties als deze 

bewijzen de meerwaarde om dicht bij onze klanten te zijn om hen nog beter van dienst te zijn” 

vertelt Mathi Gijbels, CEO Mathieu Gijbels.  

 

 
 

Over nv Multigas en nv Gasim 

Multigas nv is gespecialiseerd in de distributie van vloeibaar propaan- en butaangas, en is dankzij de fusie tussen 5 sterke 

lokale spelers (Gandagas Gent/  Alkagas Alken/ Frigas Aarschot / Multigas Tienen / Actiongas Hasselt) intussen uitgegroeid 

tot één van de grootste onafhankelijke gasdistributeurs in Vlaanderen met meer dan 55 jaar ervaring. De bakermat van 

Multigas ligt op de Wiedauwkaai  in het midden van de na-oorlogse haven van Gent op de site van het voormalige 

Gandagas,  

GASIM nv zorgt voor de optimale benutting van deze bedrijfsterreinen. De voorbije 20 jaar werden verschillende oude 

bedrijfsgebouwen gesloopt zodat er vandaag  naast de burelen en depot van Multigas, ook een  toonzaal voor 
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inbouwhaarden (www.FIKbyMultigas.be),  een LPGpomp , een Dats station en  16 loodsen staan. De recentste  7 loodsen 

werden gebouwd in samenwerking met NERO bvba en Mathieu Gijbels nv. 

 

Over nv Mathieu Gijbels 

Nv Mathieu Gijbels is een ‘voordenkend’ aannemersbedrijf uit Opglabbeek gespecialiseerd in bedrijfs- en kantoorbouw. 

Voor iedere bouwbehoefte heeft Mathieu Gijbels een oplossing. Van nieuwbouw, renovatie tot en met service en 

onderhoud. In 2016 realiseerde het bedrijf met zo’n 296 medewerkers een omzet van meer dan 75 miljoen euro. Het 

hoofdkantoor van Mathieu Gijbels is gevestigd in Opglabbeek. In de eerste helft van 2016 opende het bedrijf een nieuwe 

zetel in regio Gent voor Oost- en West-Vlaanderen “Mathieu Gijbels Zetel West”, en een verkoopkantoor in Nijvel “Mathieu 

Gijbels Le Cube”. 
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EXTRA INFO VOOR REDACTIE 

Contactgegevens voor bijkomende informatie 

Mathieu Gijbels nv 

Ilse Dalemans, Marketing Manager Mathieu Gijbels nv 

0498/04.94.11 of ilse.dalemans@gijbels.be  

 

Gasim nv 

Ludo Beelen, Gasim nv 

0477/65.75.57 of ludo.beelen@gasim.be  

 

 


