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H.Essers gaat off-site storage voor Nike beheren op Beringen site van
Group Machiels

De hal van MBS te Beringen is een polyvalente hal van 25.000 m², die volledig CO2 neutraal is door de
aanwezigheid van 3 windturbines op de site. Ook het dak ligt vol met zonnepanelen.
De inrichtingswerken in Beringen zijn volop aan de gang. In enkele weken tijd wordt de productie hal
van MBS omgebouwd tot een logistieke hal.
H.Essers heeft een overeenkomst getekend met Nike voor het beheer van een off-site storage van
sportartikelen. Het neemt daartoe een site van 25.000m² van Machiels in Beringen in gebruik.
H.Essers zal op deze site een externe opslag verzorgen van sportartikelen van Nike. Het gaat over een
volume van 14 containers per dag; of meer dan 20 miljoen paar schoenen per jaar. De goederen worden,
na uitsortering, in doos of pallet opgeslagen in het magazijn en vervolgens met een shuttle aangeleverd
aan Nike in Laakdal. H.Essers zal 40 mensen tewerkstellen in dit nieuwe magazijn.
Gert Bervoets, CEO van H.Essers: “H.Essers heeft reeds een bestaande samenwerking met Nike voor
internationale transporten en zet met deze off-site storage verder in op een gezamenlijke strategische
groei. “
De keuze voor een geschikte locatie viel op een moderne site van Group Machiels in Beringen. De site
beantwoordt aan alle eisen voor hoogstaande en veilige warehousing en is kortbij het Nike EDC gelegen.
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Het Limburgse bedrijf Machiels Building Solutions NV uit Beringen, gespecialiseerd in de bouw van
houtstructuurbouw (HSB) elementen, verhuist naar een andere locatie. Daartoe werd een moderne
productiehal aangekocht op de gewezen Ford-site. Doordat er recent door de sluiting van Ford, heel wat
productie hallen vrijgekomen zijn in Genk heeft MBS op zeer korte termijn een perfect alternatief
gevonden.
“De hinder voor onze klanten gaat minimaal zijn”, stelt Filip Vercauteren, algemeen directeur van MBS.
“Dagelijks vertrekken hier “just-in-time” vrachtwagens met gevel elementen en prefab houtskeletbouw
woningen naar onze klanten. Doordat we twee productielijnen hebben kunnen we gefaseerd verhuizen
waardoor de continuïteit van onze productie gegarandeerd wordt. Ons high-tech productie apparaat
wordt door een gespecialiseerde Duitse firma in de loop van maart verhuisd en als alles volgens planning
loopt zal deze verhuis begin april rond zijn. Op die manier kunnen we volgende week nog een optopping
voor het ziekenhuis Gasthuisberg Leuven afwerken in onze huidige fabriek te Beringen en starten we
midden maart reeds in Genk met de bouw van een nieuwe school voor Kluisbergen.”
Door deze aankoop op een toplocatie in Genk heeft Group Machiels haar huidige vastgoedportefeuille
verder kunnen uitbreiden en kan MBS haar groei verderzetten en bijdragen aan een nieuwe toekomst
voor de Ford site.
Met de snelle opstarttermijnen tonen H.Essers en Group Machiels zich als flexibele partners voor Nike.
<einde persbericht>
Meer info?
Aandacht! Nike zal hierover zelf niet communiceren (corporate policy) en verzoekt expliciet om
dienaangaande dus niet gecontacteerd te worden door de pers. Wij danken u voor uw begrip, en
nodigen u uit om in geval van vragen contact op te nemen met volgende contactpersonen.
Bob Van Steenweghen, Corporate Affairs Manager
M +32 476 522 189 - bovs@essers.com
Filip Vercauteren, General Manager Machiels Building Solutions
M + 32 475 234 566 – Filip.Vercauteren@machiels.com
Over H.Essers
Het bedrijf H.Essers werd opgericht in 1928 door Henri Essers en is intussen uitgegroeid tot één van de meest
toonaangevende bedrijven in Europa op het vlak van transport en logistiek voor sectoren als chemie,
pharmaceutica/healthcare en kwalitatief hoogstaande goederen.
De afgelopen 10 jaar kende het bedrijf een stevige uitbreiding, te danken aan de autonome groei en een aantal
strategische overnames. In 2014 boekte H.Essers een omzet van 440 miljoen €. Het bedrijf telt momenteel +900.000
m² magazijnruimte, een vloot van 1.250 trekkers en 2.700 aanhangwagens. Naast de hoofdzetel in Genk, heeft
H.Essers een tweede thuisbasis in Roemenië. www.essers.com
Over Group Machiels
Group Machiels startte 3 generaties geleden als een traditioneel bouwbedrijf en ontwikkelde ondertussen onder
leiding van Louis Machiels, huidige voorzitter van de Raad van Bestuur, een hele brede waaier aan duurzame
activiteiten. Vandaag kent Group Machiels 3 grote pijlers in haar activiteiten :
1) Milieuactiviteiten
2) Industrieel en residentieel Vastgoed
3) Machiels Building Solutions (houtstructuurbouw)www.machiels.com en www.machielsbuildingsolutions.be
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