
Tankwagenbouwer 
Atcomex overgenomen door 
Belgische Tanxandria

De Belgische tankwagenbouwer 

Atcomex (Hamme en Gullegem) is door Tanxandria, een 

groep rond Fernand Hollevoet, overgenomen. Dat 

gebeurde al in maart jl., maar daar is nu pas ruchtbaarheid 

aan gegeven.

De vroegere eigenaars van Atcomex - Vannesco NV en 

Gephyda NV geleid door Dirk Vanwalle - hebben al hun aandelen overgedragen aan Tanxandria, een groep 

opgericht door Fernand Hollevoet en enkele partners. Hollevoet is de nieuwe gedelegeerd bestuurder van de 

groep Atcomex (Atcomex Company NV te Gullegem en Atrefco NV te Hamme).

In De Tijd geeft Hollevoet enkele aanwijzingen over zijn plannen om het bedrijf strategisch te heroriënteren en te 

doen groeien. Atcomex, dat na de zware crisis nog een honderdtal medewerkers telt, is weer in staat om de 

tewerkstelling terug te doen toenemen. Het orderboekje van Atcomex is terug goed gevuld. De omzet van ca. 15 

miljoen euro moet de komende zeven jaar tot 50 miljoen euro stijgen. Volgens Hollevoet kan dat niet enkel door 

organisch te groeien. Er zullen overnames worden gedaan. 

Het accent in die groei wordt op de tanksystemen voor luchthavens gelegd, vertelt Hollevoet aan onze collega. Er 

wordt overwogen een joint venture op te richten in India, van waaruit de Aziatische markt zou moeten worden 

bewerkt. Deze plannen staan echter nog in de kinderschoenen.

Atcomex is echt een nichespeler. De groep legt zich toe op tankwagens voor brandstoffen. Een eerste groep zijn 

de tankwagens voor het bevoorraden van tankstations en de distributie van huisbrandolie. Zij worden hoofdzakelijk 

in de Benelux en Noord-Frankrijk verkocht. Een tweede groep zijn grotere tankwagens (tot 85.000 liter) voor het 

bevoorraden van vliegtuigen. Er worden ook andere types tankwagens gebouwd (pelletwagens, werfwagens, 

e.d.m.)en bouwpakketten voor CKD-assemblage, pompsystemen enz. geproduceerd.

De vestiging in Gullegem produceert tank- en bulkwagens, drukcontainers, opleggers en aanhangers en diverse 

nicheproducten. Die in Hamme legt zich meer toe op vliegtuigbetankers, dispensers en hydrant- & pitcleaners voor 

de luchthavens 
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