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afgelopen jaren is de steenbakkerij immers 

niet alleen in eigen land blijven groeien. Een 

groot deel van de in Oudenaarde geprodu-

ceerde gevelstenen en kleiklinkers is reeds 

bestemd voor export naar de buurlanden, 

de Scandinavische landen, Oost-Europa en 

andere exportmarkten als Japan, Rusland, 

Amerika, het Arabische schiereiland en 

India.

Om deze extra capaciteit mee te ondersteu-

nen komen er een 25-tal arbeidsplaatsen bij 

in Oudenaarde. Steenbakkerij Vande Moor-

tel voert dan ook in een straal van 25 km 

rond Oudenaarde een aanwervingscampag-

ne om deze vacatures in te vullen. Op mid-

dellange termijn denkt zaakvoerder Peter 

Vande Moortel reeds aan de volgende uit-

breiding. “We willen de productiecapaciteit 

nog uitbreiden. Daarvoor rekenen we o.m. 

op het ruimtelijke masterplan Linkeroever 

van de stad Oudenaarde”, zegt Peter Vande 

Moortel.

MASTERPLAN

“We bekijken als stad en samen met de 

provincie in dat masterplan niet enkel de 

site van Vande Moortel, maar ook de sites 

Santens en Alvey en nog enkele terreinen 

op de linkeroever van de Schelde. Hiervoor 

organiseerden we reeds een eerste par-

ticipatiemarkt en er komt nog zo’n evene-

ment. We verwachten dat er tegen het begin 

van volgend jaar een actieprogramma klaar 

is om o.m. precies te weten welke uitbrei-

dingen nog kunnen gebeuren. Het is goed 

dat we daar onze tijd voor nemen”, stelt 

burgemeester van Oudenaarde Marnic De 

Meulemeester.

Het nieuwe gedeelte van Steenbakkerij Van-

de Moortel zal naadloos aansluiten op de 

huidige productiehallen op de site. Door de 

positie ervan zal het wel alle aandacht op-

eisen en beeldbepalend zijn. Zowel het ge-

bouw als de functionele ruimte errond zijn 

ontworpen met respect voor de Scheldeval-

lei. De integratie van de site in de omge-

ving was een belangrijke doelstelling voor 

bouwheer, architect, landschapsarchitect en 

aannemer. 

De symbolische eerste kolom voor de nieuwbouw van 

Steenbakkerij Vande Moortel werd gezet door (vanaf 

l.) ceo Dave Beuten van Mathieu Gijbels, Thierry De 

Vos van Timeless Architecture, Peter Vande Moortel 

en burgemeester van Oudenaarde Marnic De Meule-

meester.


