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Overname wegenbouwer brengt 890 nieuwe werknemers mee

Bouwgroep Willemen breidt gevoelig uit
• vrijdag 20 mei 2011
•
• Auteur: , Christophe Légère

•

Willemen is onder andere actief als aannemer voor
residentiële projecten, zoals residentie Sint-Janshof in
Mechelen.Eddy Van Ranst

MECHELEN - De aannemersgroep Willemen heeft de overname van wegenbouwer Aswebo
uit Drongen afgerond. Daarmee wordt de Mechelse bouwgroep naar eigen zeggen één van de
grotere spelers in de Belgische bouwsector. Christophe Légère
De Willemen Groep omvat verschillende bedrijven en is actief als aannemer van werken in
industriebouw, residentiële projecten en utiliteitsbouw, en als projectontwikkelaar. Onder
meer de bouw van de Telenetsite en de renovatie van het Lamotgebouw zijn door het bedrijf
uitgevoerd.
Tot nu toe liet Willemen zich niet in met wegenbouw en infrastructuurwerken. Dat is wel de
kernactiviteit van Aswebo. Door de overname van Aswebo breidt de jonge bouwgroep zijn
activiteitengamma dus verder uit. Bovendien ziet ze haar personeelsbestand met 890 nieuwe
werknemers bijna in één klap verdubbelen. Na de overname van Aswebo telt Willemen nu
bijna tweeduizend personeelsleden.
Vertrouwen niet schaden
Aswebo was al een tijd op zoek naar een kandidaat-overnemer omdat er geen opvolging was
binnen het familiaal bedrijf. De gezondheidstoestand van mede-eigenaar en algemeen
directeur Marcel Kyndt heeft dat proces versneld. De hoofdzetel van Aswebo met zijn 550
medewerkers blijft in Drongen.
Volgens Marcel Kyndt kan hij, na 56 jaar Aswebo geleid te hebben, met een gerust hart zijn
bedrijf doorgeven: 'Ik weet dat het in goede handen is en dat de toekomst van onze
medewerkers verzekerd is. Voor mij is dat het belangrijkste. Ik heb mijn hele leven aan dit
bedrijf gewijd en dus wil ik op zeker spelen. De druk van buitenlandse bedrijven op mij is
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groot geweest en toch heb ik weerstand geboden. Johan Willemen deelt mijn visie en dat
heeft de doorslag gegeven.'
Johan Willemen, voorzitter van de Willemen Groep, is Marcel Kyndt erkentelijk voor de
prestatie die hij heeft neergezet: 'Het is niet makkelijk om je bedrijf in deze omstandigheden
achter te laten. We zullen er alles aan doen om het vertrouwen dat Marcel Kyndt ons gegeven
heeft, niet te schaden.'
Uiterst complementair
De eerste contacten die beide bedrijven met elkaar aanknoopten, dateren van eind vorig jaar.
'Zo'n overnameproces vraagt toch wel wat tijd', geeft bestuurder Tom Willemen toe.
'Uiteindelijk moesten we een grondige doorlichting uitvoeren en moesten we het
vertrouwelijke karakter van de contacten respecteren. Dit is wel de kroon op ons werk.
Aswebo is een mooi en gezond bedrijf. Uiterst complementair in zowel activiteiten als in
regio waardoor de overname voor ons pure groei kan inhouden.'
Willemen behoudt de structuur van Aswebo en dus ook de participatie in dochterbedrijf
Kumpen uit Hasselt. Kumpen is gekend als aannemer van bouwprojecten en
infrastructuurwerken en telt 340 medewerkers. De zetel van Kumpen blijft alvast gevestigd in
Hasselt.
Vanaf nu zal de Aswebo-groep geleid worden door Johan Ceyssens -de huidige CEO van
Kumpen- en Tom Willemen. Marcel Kyndt blijft nog enkele maanden actief binnen Aswebo
om zijn ervaring over te dragen aan de nieuwe bestuurders.
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