ANDENNE
50 HECTAREN INVESTERINGSKANSEN

ANDENNE
Zoekt u een bouwplaats voor uw industrieel gebouw, uw logistiek magazijn of
uw bureaugebouwen? Andenne biedt u talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
en de juiste partners die uw project helpen slagen. Zoek niet langer en ontdek
de troeven die onze stad rijk is!

KERNCIJFERS
+5% jobs per jaar*
AMSTERDAM

50

hectaren beschikbaar

400 ondernemingen
ANDENNE

FRANKFURT

1 700 zelfstandigen

PARIJS

6 000 werknemers
26 000 inwoners

*In een steekproef van 25 lokale kmo’s.

BESCHIKBARE

RUIMTE

50 HECTAREN

De terreinen in Andenne zijn niet alleen

INVESTERINGSMOGELIJKHEDEN

ideaal gelegen, ze zijn ook uiterst betaalbaar

Twee nieuwe economische zones verwelkomen uw activiteiten
vlakbij de afrit van de E42-autosnelweg tussen Namen en Luik.

SCHERPE PRIJZEN
vergeleken met de rest van België. Er zijn al
gronden vanaf 30€/m².

STEUNMAATREGELEN

Op termijn wordt deze ruimte nog met 20 hectaren uitgebreid.

Andenne

komt

in

aanmerking

voor

investeringssteun, die kan oplopen tot 20%
E42

voor middelgrote ondernemingen en 30%
MÉCALYS®

voor kleine.

STARTERSHALLEN
Drie
Meer info op
www.invest-in-namur.be

modules

van

200m²

staan

ter

beschikking van jonge ondernemers om hun
activiteit op te starten tegen de bescheiden
huurprijs van 860€ per maand per module.

MÉCALYS®

LA HOUSSAIE
Industriële processen

Lokale ontwikkeling

Oppervlakte: 40 hectaren

Oppervlakte: 10 hectaren

Prijs: 35€/m² (in 2015)

Prijs: 30€/m² (in 2015)

Uitbater: BEP

Uitbater: BEP

LIGGING EN
BEREIKBAARHEID

© Philippe Piraux

OP DE KRUISING VAN

AFSTANDEN
DISTANCES

2 SNELWEGEN

120 km van Antwerpen

Andenne ligt middenin de driehoek Amsterdam-Parijs-Frankfurt, een
ideale locatie dus om de markten in noordwest Europa te bedienen.
De stad ligt tussen Namen en Luik, op 20km van het klaverblad van

270 km van Amsterdam

Daussoulx, pal in het centrum van Wallonië en vlakbij 3 grote
verkeersassen: de E411, de E42 en de E40.

340 km van Parijs

NEDERLAND

BRUSSEL

(AMSTERDAM)

MAASTRICHT

DUITSLAND

350 km van Frankfurt

(FRANKFURT)

E40
E411

ANDENNE
NAMEN

FRANKRIJK

LUIK
E42

CHARLEROI

(PARIJS)

BEREIKBAARHEID
Andenne is een multimodale stad waar goederen op verschillende
manieren af- en aangevoerd kunnen worden: de snelwegen vlakbij,
de Maas met haar havenzones, het dichte spoorwegnet en de
nabijheid van de luchthavens van Luik (30 km), van CharleroiBrussels South (50 km) en van Brussel (75 km).



DYNAMISCH

NETWERK

IN SYNERGIE

In 2015 telde Andenne 400 ondernemingen en 1 700

MET 400 ONDERNEMINGEN

om nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Zo blijft de

Het lokaal economisch weefsel bestaat voor het
merendeel uit kmo’s; 90% van de Andense bedrijven
stellen minder dan 50 mensen te werk. Maar ook een
paar grote ondernemingen hebben Andenne uitgekozen
om hun activiteiten te ontwikkelen. De kmo’s zijn vooral

zelfstandigen waarmee u synergiën kunt aangaan

lokale industrie verder bloeien.

+5% JOBS
GEMIDDELD PER JAAR SINDS 2010

actief in 3 sectoren: metaal, bouw en agro-voeding.

De kmo’s zijn voornamelijk over 3 zones gespreid:
Seilles, Anton en Sclaigneaux. Dat komt overeen met
100 hectaren gewijd aan economische activiteit, die net
uitgebreid werd met 50 bijkomende hectaren.

WERKLUI

INNOVATIE

Andenne, met zijn 26 000 inwoners en een actieve

Andense kmo’s hebben een leiderspositie ingenomen in

bevolking van 11 400 personen, zet zich voortdurend in

verschillende nichesectoren dankzij hun technische

om geschikte werknemers aan te trekken. De stad werkt

expertise. Om creativiteit en innovatie verder aan te

daarvoor samen met de 21 hogescholen, de 10

wakkeren, heeft Andenne een digitaal productielabo

universiteiten en tientallen vormings- en competentiecentra

uitgebouwd: Lab in Andenne. Dit labo richt zicht in eerste

uit heel Wallonië en Brussel. Zo werkten in 2015 o.a. 8

instantie naar de burgers, maar ook bedrijven kunnen

studenten industrieel ingenieur van het ECAM in Brussel

gebruik maken van deze infrastructuur en het netwerk

mee aan Andense kmo-projecten.

van vormingspartners in de buurt.

LOKALE
ONDERSTEUNING

ONDERNEMINGSGEMAK

OP UW MAAT
Het lokaal bestuur ondersteunt actief de economische groei en het

ANDENNE

industrieel erfgoed van Andenne. promAndenne geeft zo al 20 jaar de
lokale economische ontwikkeling een duwtje in de rug. Zijn team werkt
dag in, dag uit, nauw samen met een waaier aan partners om
ondernemers op maat te begeleiden met hun projecten. Voor welke
uitdaging u ook staat, promAndenne is de partner die u steevast bijstaat
met raad en daad.

Andenne combineert economische
ontwikkeling
woonomgeving

met

een

waar

ideale

industrie,

winkels, natuur, huisvesting, cultuur,
kunst en sport hand in hand gaan.

ANDENNE DYNAMIC NETWORK

40% groene ruimte

In 2013 startte promAndenne het Andenne Dynamic Network
(A:DN) met de hulp van het BEP en de Universiteit van Namen.
Dit netwerk pakt op lokaal niveau de gemeenschappelijke
ondernemersnoden aan, onder andere op het gebied van human
resources en innovatie.
Een twintigtal kmo’s plukte al de vruchten van de
A:DN-acties: bedrijfsbezoeken voor studenten,
partnerschappen met scholen, deelname aan de
JobDays, coördinatie van stage-aanvragen, en nog
veel meer.

300 handelszaken
1 500

nieuwe woningen

26 000 inwoners

MADE IN
ANDENNE

PÈRE OLIVE

GLUTTON®

SCAM

CARMEUSE

JUMATT

ATELIER ROBERT

DUMOULIN

FONDATEL LECOMTE

ARTES TWT

WAT HOUDT U TEGEN? KIES OOK ANDENNE VOOR

UW INVESTERINGSPROJECTEN
CONTACTEER ONS
promAndenne vzw

Bezoek onze website voor meer informatie of volg ons op
sociale media!

Avenue de Belle-Mine, 6

www.adn-andenne.be

5300 Andenne (België)

www.facebook.com/adn.andenne

Tel.: +32 85 84 96 37

www.linkedin.com/company/andenne-dynamic-network

E-mail: info@promandenne.be

www.twitter.com/adn_andenne

P OW ER E D B Y

IN SAMENWERKING MET

100% LOKALE ENERGIE
VOOR ONDERNEMERS
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GETUIGENISSEN
“

HARO TECHNOLOGIES
Productie van industriële frezen

“

FOURNIPAC
Verpakking voor voedingsmiddelen

CAMILLE GUILMINOT

DANIÈLE ELIAS

Prospective & Strategy Manager

Directrice

« Ik heb het geluk gehad om promAndenne te leren

« Een manager moet met heel wat factoren rekening

kennen. Zij hebben me met een lokale industrieel in

houden : bedrijfslocatie, toegankelijkheid, financiering,

contact gebracht die me geholpen heeft om een

rentabiliteit, … Andenne beschikt over goed gelegen zones

machinefabriek in Andenne op te starten. Zonder

waar industrie welkom is. Bovendien staan er teams klaar

promAndenne zou dat niet mogelijk geweest zijn. »

om ondernemers te helpen met hun projecten. »

“

ARTES TWT
Algemene bouwwerken

“

PÈRE OLIVE
Bereiding en verpakking van olijven

STÉPHANE GATOT

ERIK MAES

Directeur

Stichter

« De streek is heel aantrekkelijk, niet enkel qua landschap,

« Andenne is strategisch gelegen vlakbij een belangrijk

maar ook wat betreft de prijs-kwaliteit. Dat is belangrijk

wegenknooppunt dat België vlot verbindt met Frankrijk,

voor onze medewerkers die zich in de buurt van hun werk

Duitsland en Nederland. Dankzij deze centrale ligging

willen vestigen. Bovendien worden investeerders met

beschikken we ook over een uitgebreide wervingsreserve

open armen ontvangen door het stadsbestuur. »

aan personeel in de omgeving. »

WWW.ADN-ANDENNE.BE
100% lokaal ondernemersnieuws

