
“De firma Van Wellen werd 
opgericht in 1944 als algemeen 
aannemingsbedrijf met als kernac-
tiviteiten algemene bouwwerken, 
renovaties en wegenbouw. Sinds 
2014 behoren wij als dochterfirma 
van Aswebo tot de Willemen 
Groep en ligt de focus volledig op 
wegenbouw. Ons concept vertrekt 
vanuit kwaliteit, duurzaamheid, 
veiligheid, flexibiliteit en zorg voor 
het milieu,” openen Jan Van Wezel 
en Bjorn Audenaert, respectievelijk 
Algemeen Directeur en Manager 
Uitvoering bij Van Wellen uit 
Kapellen.

“Wij zijn gestart met één kleine 
asfaltcentrale en beschikken nu over 
twee grote, COPRO-gecertificeerde 
asfaltcentrales - in Schoten en Doel 
- die voldoen aan de scherpste eisen 
rond geluid, geurhinder en de emissie 
naar bodem en lucht. Asfalt is een 
product waarvan niets verloren gaat. 

In de asfaltcentrale in Doel willen 
we afgefreesde asfalt recupereren. In 
combinatie met nieuwe materialen 
komt dit de kwaliteit van het asfalt ten 
goede.”

Antwerpse haven 
als thuisbasis

“Terwijl Aswebo actief is over 
heel Vlaanderen, is de haven van 
Antwerpen voor Van Wellen altijd al 
het kloppend hart geweest van onze 
activiteiten. Op die manier zijn we 
complementair voor elkaar. In het 
Deurganckdok legden wij de bodem 
aan in gevezeld asfalt, in totaal zullen 
we meer dan 2 miljoen m2 asfalt real-
iseren op de terreinen rondom het 
Deurganckdok. De expansie van de 
haven op Linkeroever vraagt om een 
verdere ontsluiting van de wegen en 
infrastructuur. Voor ons liggen daar 
ongetwijfeld nog heel wat opportu-
niteiten. De ontsluiting van het nieuwe 
logistieke park aan de Expresweg N49 
is daarvan een voorbeeld.”

Totaalaanpak

“Creatief en op een economische 
manier meedenken met de klant: dat 
is de kern van onze aanpak. Tijdens 
de studiefase zitten we samen met 
de klant om te zoeken naar optimal-
isatiemogelijkheden. Economisch 
meedenken, betekent onder andere 
het aanleggen van een verharding die 
bestand is tegen de verwachte belast-
ing en gebruik. Verharding is een 
onderdeel maar ook het grondverzet 
en afwatering maken deel uit van onze 
totaalaanpak. Met het studiewerk 
bewijzen we onze meerwaarde. Wij 
hebben talloze referenties opgebouwd 
en terugkerende klanten vormen het 
beste bewijs van ons kunnen.”

Frisse wind

“Momenteel kunnen we een beroep 
doen op circa 170 vaste medewerkers, 
met 40 bedienden en 130 arbeiders. 
Er waait een frisse wind doorheen het 
bedrijf dankzij een jong en dynamisch 
managementteam. De toekomst ziet 
er veelbelovend uit maar we gaan 
zeker niet op onze lauweren rusten, 
we hebben nog volop nieuwe ideeën,” 
besluiten Jan Van Wezel en Bjorn 
Audenaert.
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