Lokerse betonplaten
veroveren het land

Predalco, fabrikant van betonnen vloerplaten, opent een tweede productielijn
begin juli. Daarvoor wordt extra personeel gezocht.
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“Momenteel kunnen we per dag zowat 1.500 vierkante meter predallen maken,” zegt
Zelenaar Peter Van der Stock (43). Predallen zijn betonnen vloerplaten die gebruikt
worden in de bouwindustrie. Op deze vloerplaten wordt een betonlaag aangebracht
waarop de eigenlijke afwerkingsvloer wordt gelegd. “Ik heb het bedrijf uit het niets
opgericht. Ik had voordien wel al vijftien jaar ervaring opgedaan als ingenieur en
werfleider bij het bouwbedrijf Juri in Zele waar we uiteraard heel veel met dit soort
materiaal werkten. Maar ik leerde bij mijn vorige werkgever toch ook en vooral wat
ondernemerschap is en daar ben ik hen heel dankbaar voor.”

Sterke reputatie
Van der Stock kocht in Lokeren een terrein in het Industriepark E17/3 en bouwde er
een volledig automatische productielijn waar gewapende betonplaten worden
gemaakt. Daarnaast worden ook betonnen balken en kolommen (tot 11,5 meter lang)
gegoten. “We hebben door de jaren een stevige reputatie kunnen uitbouwen zowel
wat betreft leveringstermijnen als kwaliteit. Dankzij onze goede reputatie, hebben we
een extra terrein van 12.000 vierkante meter aangekocht waarop momenteel de
laatste hand wordt gelegd aan een extra productielijn. Daardoor zullen we in staat
zijn om makkelijk 2.500 vierkante meter per dag te draaien. Maar het eerste doel is
toch vooral om de continuïteit en het verder inkorten van onze leveringstermijnen te
verzekeren, eerder dan het opvoeren van de volumes, al is dat potentieel uiteraard
aanwezig”, vervolgt Peter Van der Stock.
De zoektocht naar personeel verloopt moeizaam. “Momenteel werken hier
achtentwintig mensen, vanaf juli stijgt dat aantal naar veertig. We zijn nog op zoek
naar chauffeurs, heftruckbestuurders en uiteraard medewerkers in de productie. Ons
bedrijf heeft de ambitie om nog verder te groeien. We zijn volop bezig met
onderhandelingen om vlakbij nog een extra ruimte in gebruik te nemen om nieuwe
activiteiten op te starten. Nu al hebben we naast onze eigen productie ook een
betoncentrale waar aannemers maar ook doe-het-zelvers elke dag vanaf 5.15 uur
terecht kunnen voor zowel droog beton als stabilisé”, besluit hij.

