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De gezichten van

De Pluim

“Jij stond als ondernemer te
trappelen om op De Pluim een
nieuwe vestiging te bouwen of
er uit te breiden. We heten je van
harte welkom op dit nieuwe stukje
Zwevegem dat zuurstof biedt om te
ondernemen. Je hebt gekozen voor
een duurzaam bedrijventerrein in
een strakke omkadering met veel
aandacht voor beeldkwaliteit, een
ecologische insteek en hoogstaand
parkmanagement. De Pluim is
ingericht naar het evenbeeld van
Evolis: doordacht, met uitstraling
en klaar voor een bedrijvige
en leefbare toekomst.” – Wout
Maddens, voorzitter van Leiedal
Midden 2017 zetten Leiedal
en Zwevegem het licht op
groen voor de start van de
infrastructuurwerken op het nieuwe
bedrijventerrein De Pluim. Vandaag
is het zo goed als uitverkocht.
Heel wat ondernemingen hebben
hier intussen een gloednieuwe
uitvalsbasis gevonden. Het
bedrijventerrein ligt erg strategisch,
op amper anderhalve kilometer

van de autosnelweg. Bovendien
laten de voorschriften een brede
waaier aan activiteiten toe.
Productiebedrijven, logistieke
bedrijven, groothandel, maar
evenzeer kmo’s zoals een
autohandel, meubelmakerij,
elektriciteitswerken, publiciteit,
dakwerken, schrijnwerken… De
Pluim en bij uitbreiding ook de
atelierzone Losschaert huisvesten
ondernemers van diverse pluimage.

het bedrijventerrein met de gps te
vinden. We zetten de naam ook
extra kracht bij door pluimgras mee
aan te planten, wat in het verre
verleden kenmerkend was voor
dit gebied.

Veerkrachtig
Vandaag toosten we op het resultaat en succes van deze samenwerking. Ontwerpers, aannemers
en projectbegeleiders hebben de
afgelopen jaren alles
op alles gezet om dit
Vanwaar De Pluim?
project vorm te geven en
De naam verwijst naar de
Duurzaam De Pluim op te leveren
Pluimbeek of Pluntebeke.
als een fijne plek om te
Volgens de Zwevegemse
Strak
toponymie van Alberik
Ecologisch ondernemen.
Een 25-tal ondernemers
Ovaere (1901) is De Plunte
heeft resoluut voor De
een laagliggend stuk land
Pluim gekozen voor een
waar de Pluntebeek langs
nieuwe vestiging of uitbreiding.
vloeit. De beek ligt net ten noorden
Elk van hen zorgt ervoor dat De
van de gewestweg N391 en vormt
Pluim een toonbeeld wordt van
een natuurlijke grens tussen Evolis
ondernemerschap. Alle nieuwe
en De Pluim.
bedrijven brengen op hun beurt
De nieuwe naam trekken we
een dynamiek teweeg die onze
door naar de straatnaam van het
regio nog aantrekkelijker maakt om
bedrijventerrein: Pluim. Makkelijk
te werken, te wonen en te (be)leven.
voor bezoekers en leveranciers om
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In de atelierzone verwelkomen we bv Grigoryan als eerste
koper. Het gezin krijgt zijn toekomstige thuis langs de Vanhemmens
Hoevestraat, het atelier langs de kmo-dreef wordt ingezet voor logistiek, distributie, opslag en timmerwerk. Dat laatste is een wat uit
de hand gelopen hobby van zaakvoerder Garik Grigoryan.
4

Demunster is een familiale kmo, al 33 jaar actief als garage- en
depannagebedrijf en daarnaast gespecialiseerd in het transport
van machines: drie activiteiten nu verzameld in een gloednieuw
gebouw met showroom, atelier, burelen en ruime parking. Zaakvoerders Luc en Simon Demunster zoeken er nieuwe medewerkers om verder te groeien.
www.depannagedemunster.be
www.demunster.be

2

Nebim – Volvo trucks dealer in België en Nederland is voor de
transportwereld een betrouwbare en flexibele partner. Wij begrijpen de vraag van de transportwereld en bieden mogelijkheden op
elk vlak : verkoop van nieuw of gebruikt materiaal, onderhoud van
trekkend en getrokken materiaal, verhuur van diverse transportmiddelen en zelfs ook een afdeling gebruikte trucks en onderdelen.
Nebim Zwevegem is energie neutraal gebouwd, met visie voor de
toekomst: (bio)diesel, LNG en elektrische aandrijving.
www.nebim.eu

5

Masschelein opgericht in 1986, is al 36 jaar gespecialiseerd in de
verkoop en het onderhoud van tuinbouwmachines voor particulieren, tuinaannemers, gemeentebesturen en golfterreinuitbaters.
Wij zijn dealer van door ons geselecteerde en gerenommeerde
machinefabrikanten. Onze focus ligt steeds op kwaliteit en service.
Op De Pluim kregen wij groen licht voor een verdere groei.
www.masscheleinbvba.be

3

Dupont is al meer dan 35 jaar een zeer gesmaakte leverancier van
een ruim aanbod aan professioneel klein materiaal voor de voedingssector en voor al wie een passie heeft voor voeding en koken.
Dupont biedt een gepast antwoord op elke vraag naar kwaliteitsvol
kook- en voedingsmateriaal, zowel van professionals als hobbykoks. Je ontdekt ons uitgebreide assortiment in onze gloednieuwe
vestiging op De Pluim.
www.dupont.be

Met zijn coatings biedt Duthoo een totaaloplossing voor het lakproces in industriële toepassingen. Vanuit een sterke technische
kennis reiken wij oplossingen aan voor het coatingproces van
binnen- en buitenhout, pvc en aluminium. Als kenner van kleurreproductie hebben wij het gamma Care & Repair-producten in
huis voor onderhoud en herstel van gelakt schrijnwerk in pvc en
aluminium. Op de nieuwe webshop zijn ze in meer dan 20.000
kleuren te bestellen.
www.duthoo.eu
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MR Solar maakt deel uit van de MR Group. We installeren zonnepanelen, maar daarnaast is de firma de afgelopen jaren uitgegroeid
tot een totaalspecialist in energiezuinige technieken in België en
Nederland. Dankzij onze afdeling MR Heating zorgen wij voor
een totaalservice in hernieuwbare energietechnieken door zowel
industriëlen als particulieren de slimme combinatie te bieden van
warmtepompen met zonnepanelen en opslagbatterij.

8

Na concessies van BMW en MINI in Roeselare en Doornik is het tijd
om Zwevegem en omstreken te veroveren. In 2020 namen Leen
en Christophe Dejonckheere het stuur over van de concessie van
Jaguar/Land Rover in Kortrijk. Twee nieuwe merken met heel wat
leuke uitdagingen en opportuniteiten. De uitbreiding op de Pluim is
nu een feit. We groeien snel en nieuwe mensen zijn altijd welkom.
www.landroverdejonckheere.be
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www.MRsolar.be
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Demuynck & Vansteelandt is jouw partner voor personenvervoer
in groep over de weg. Onze klanten zijn bedrijven, openbaarvervoersmaatschappijen, overheden, scholen, sportclubs, vriendengroepen, enz. Ons wagenpark is zo divers dat jouw transport op
rolletjes loopt. Onze bussen hebben een capaciteit van 20 tot 90
personen, van basiscomfort tot de meest exclusieve vipcoach. Wij
groeien en innoveren in een sector die nooit stilstaat.
www.d-v.be

Desutter Group uit Harelbeke-Zwevegem bundelt de activiteiten
van drie ondernemingen met een totaalaanbod op het vlak van
horizontaal en verticaal transport. We zijn sterk in kraanverhuur,
kipbakken en uitzonderlijk vervoer. Heel wat klanten weten de
synergie en de toegevoegde waarde van ons complete aanbod te
waarderen en zien in Desutter Group terecht een kraan van een
partner voor een duurzame samenwerking.

11

www.desuttergroup.com

Brouwerij Omer Vander Ghinste bestaat 130 jaar en is al toe aan
zijn vijfde generatie. De familie brouwt sinds 1892 met veel passie
en kennis bier in het hartje van Bellegem. Dat blijven ze ook doen
ondanks de sterke groei van de bieren OMER. en Tripel LeFort.
In 2019 verhuisden ze het logistieke gebeuren wel naar de Pluim.
Ook hier wordt de komende tijd nog uitgebreid.
www.omervanderghinste.be
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Het Keuringsbureau Motorvoertuigen is door de overheid erkend
als onderneming voor autokeuring in West-Vlaanderen. Verspreid
over de provincie verzorgen meer dan 340 vakkundige medewerkers meer dan 800.000 keuringen per jaar. Met de nieuwe autokeuring voor personen- en bedrijfswagens in Zwevegem breidt KM
zijn aanbod naar de klant verder uit. Onze missie: onafhankelijkheid, professionalisme en blijvende specialisatie in verkeersveiligheid en milieu.
www.km.be
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Publima lichtreclame is een ontwerper, fabrikant en installateur van
(licht)reclames allerhande. Zelf zagen wij in 1965 het licht en sindsdien leggen we de focus op creativiteit en kwaliteit. Met vestigingen
in Zwevegem, Hasselt en Tilburg is Publima uitgegroeid tot een
sterke speler in de Benelux. Wij geloven nog zeer sterk in eigen
productie, vandaar deze nieuwe fabriek in Zwevegem.
www.publima.be
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Oosterlynck begon als meubelmaker in Kuurne. Sinds 2009 zijn
we volledig overgeschakeld naar de import van meubels uit Azië.
We zijn als groothandel gespecialiseerd in eet- en slaapkamermeubels die door de klant zelf in mekaar worden gezet. We leveren
aan toonaangevende meubelzaken in België, Noord-Frankrijk en
onlinewinkels. Door de groeiende vraag was de grotere werk- en
opslagruimte op De Pluim helemaal op maat van ons.
info@oosterlyncknv.be
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Climawest ontwerpt en installeert alle HVAC-systemen: verwarming, ventilatie en airco. We installeren ook zonnepanelen,
zonneboilers en warmtepompen. Alles met zin voor topkwaliteit,
zowel technisch als esthetisch. Wij zijn actief in de retail, industrie
en de bouw van kantoren, appartementen en woningen. We hebben een eigen studiebureau en zijn erkend verdeler van alle grote
wereldmerken. Onze eigen onderhouds- en hersteldienst levert
24 uursservice.
www.climawest.be

Vanhalewyn Brecht BV specialiseert zich al meer dan 20 jaar in
fullservice-elektriciteitswerken. Van bordenbouw en verlichting over
algemene, industriële, data- en glasvezelbekabeling tot complexe
machinesturingen. Met onze gepassioneerde elektriciens hebben
we de kennis en expertise om de klant correct te informeren en te
ondersteunen. We hebben een modern machinepark en onze focus
ligt vooral op industrie en kmo.
www.bvhelektro.be
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Home Metal bv verzorgt je stalen schrijnwerk tot in de puntjes. Van
opmeting over gedetailleerd technisch plan tot perfecte plaatsing,
steeds naar wens en volgens afspraak. Ons schrijnwerk wordt
ambachtelijk en op maat geproduceerd in België en onderworpen
aan een kritische kwaliteitscontrole. Voor ons buitenschrijnwerk gebruiken we enkel ons superslanke gepatenteerde Varosteel-profiel.
Home Metal: sterk staaltje vakmanschap.
www.homemetal.be
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Safer by Syinna (naar de eerste twee letters van de kinderen
Sybren, Indra en Nathan) is een partnershipbedrijf dat een totaalpakket biedt inzake veiligheid en gezondheid op het werk. Dankzij
onze nieuwe vestiging op De Pluim kunnen we ook trainingsfaciliteiten en simulatietrainingen op maat van de klant bieden. Ons
achtkoppige team van instructeurs en preventieadviseurs werkt in
diverse sectoren het preventiebeleid administratief en praktisch uit.
www.syinna.be
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Westsign is al 75 jaar gespecialiseerd in langdurige visuele in- en outdoorreclame, van
ontwerp tot montage. Ons team
geeft al jouw visuele communicatie vorm. Van belettering voor
voertuigen en vrachtwagens
over carwrapping, spandoeken
en panelen tot buitendisplays
en zelfs interieurbekleding. Bij
Westsign dragen we duurzaamheid, kwaliteit en een ijzersterke
persoonlijke service hoog in het
vaandel.
www.westsign.be

Garage Andleie is een garagebedrijf dat al drie generaties gevestigd is in Harelbeke. Om ons klaar te maken voor de toekomst
verhuizen we nu naar de Pluim. Bij ons kan je terecht voor onderhoud van je wagen, herstellen na een ongeval, maar ook voor de
aankoop van een nieuwe of tweedehandse auto of bestelwagen.
We zijn heel sterk gespecialiseerd in wagens van de Volkswagen
groep (van Skoda tot Porsche). Een persoonlijke aanpak en klantentevredenheid zijn voor ons heel belangrijk.
www.andleie.be
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Senex is importeur van uitrustingsstukken, weegsystemen en
grijpers voor autolaadkranen, graafkranen en material handlers, afdeksystemen voor containers en kippers, miniloaders en minidumpers. We zijn partner en leverancier van bedrijven uit allerhande
sectoren: (wegen)bouw en sloop, recycling, overslag, tuinbouw…
Met een uitgebreid dealernetwerk zetten we sterk in op service en
technische aanpassingen op maat. Zwaar werk maken wij licht.
www.senex.be
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Geldhof-Vermeersch is gespecialiseerd in industriële dakrenovatie en gevelbekleding. We
hebben sinds 1988 een specifieke expertise opgebouwd in
renovatieprojecten met sanering
van asbestdaken. We geven
daken van agro- en industriegebouwen een duurzamer tweede
leven met geïsoleerde panelen,
al dan niet aangevuld met een
PV-installatie. Zo wordt een oud,
ongezond en niet-geïsoleerd
industriedak een ‘klimaatoppervlak’ dat de ecologische
voetafdruk van je bedrijf fors
vermindert.
www.geldhof-vermeersch.be

De Pluim
vederlicht ademt zij zuurstof
schept ze lucht om te ondernemen
rond haar water als bron van leven en levendigheid
vloeien wonen en werken in harmonie
reflectie
weerspiegeld in zijn stille oppervlak
groen kleurt de rust in een bedrijvig veld
waar ondernemen een werkwoord is
ontwikkelen een doewoord
wonen een jawoord van geluk
wuivend lof is de beloning
een pluim de bekroning
de pluim
een beek gaf haar naam
tooit in schoonheid de hoed
van doeners die durven
…

Tom Kesteloot

