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Econotoer Aalst in het kort
Start | je kan vrij starten van 9.30 u tot 12.00 u.
Aanmelden | Cimorné, Alfred Nichelsstraat 14 –
Aalst

Route | Econotoer Aalst volgt bijna integraal de
knooppunten van Toerisme Scheldeland en is
ook bewegwijzerd met Econotoer-stickers Elke
deelnemer ontvangt een starterspakketje, een
gedetailleerd routeplan en een infoboekje over de
bezienswaardigheden

econoto r
e

Parkeren | vrachtwagenparking Tereos (tot 18
u), Houtmarkt, Alfred Nichelsstraat, parking de
Burcht (Burchtstraat - betalend)

AALST

Einde | je kan een bezoek aan een deelnemend
bedrijf starten tot uiterlijk 16.00 u.
Deelname | Deelname is gratis, maar vooraf
inschrijven is verplicht, liefst voor 1 juni. Mail
naam en voornaam + eventueel bedrijf van de
deelnemers naar econotoer@voka.be
Noodnummer | bel 0497 522812 of 0497 522807

Geen fiets?
Geen probleem, huur een ﬁets bij De Fietserij.
De Fietserij vind je in het Cimorné-gebouw.
Wel vooraf reserveren via econotoer@voka.be.

Organisatie
Econotoer is een initiatief van
Voka – Kamer van Koophandel
Oost-Vlaanderen

•
•
•

Multisectorale bedrijvenorganisatie
met 3000 leden in de provincie
Actief in Aalst sinds 1841
Opleidingen | lobby | communities

Colofon
Redactie en foto’s: Jan Van Gyseghem – Voka Oost-Vlaanderen |
Opmaak: Magelaan | Druk: Bolton | Kaart: Toerisme Oost-Vlaanderen

Fietslus
±32 km

Zondag 3 juni 2018
van 9.30 u tot 17.00 u
Fietsen langs mooie landschappen,
actieve bedrijven en economisch erfgoed
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Fietsen naar ondernemende plekken
Ondernemingen maken integraal deel uit van
onze leefomgeving. Toch blijven zij voor veel
mensen onbekend terrein. Met Econotoer Aalst
springen wij de fiets op en verkennen actieve
bedrijven en industrieel erfgoed. We vinden ze
in het historische hart van de stad, langs de
Dender en soms ook verweven in het mooiste
landschap van Aalst.

Deze bedrijven kan je bezoeken
Zes bedrijven uit diverse sectoren zetten voor Econotoer graag
even hun deuren open en geven je een woordje uitleg bij hun
activiteiten, producten en klanten. Je verneemt er ook meer
over hun successen en toekomstplannen en over… openstaande
vacatures in eigen streek!
1. Tereos (Aalst) | verwerking van graan
2. Zero Emission Solutions (ZES) (Aalst) |
consulting duurzame energie
3. Van Praet (Moorsel) | interieur
4. De Witte Beton (Herdersem) | betoncentrale
5. Gabriëls (Hofstade) | distributie brandstoffen /
benzinestations
6. Multiminds (Aalst) | digital analytics agency
Twee bedrijven hebben hun stek in een heus stuk industrieel
erfgoed: ZES in het bedrijfsgebouw De Wolf-Cosyns en Multiminds
in het voormalige SULBB-gebouw

Industrieel erfgoed: getuigen van een
bedrijvige stad
Begin 20ste eeuw was Aalst uitgegroeid tot het vijfde industriële
centrum van België en… dat kan je vandaag nog merken aan het
boeiend economisch patrimonium!
Op de Econotoerroute moet je zeker een blik werpen op de
getuigen van een zeer ondernemend verleden:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De Wolf-Cosyns
Oude stuwsluis | gekanaliseerde Dender | brouwerij Zeeberg
Redt u zelven
Breigoedfabriek De Veylder-Hendrickx
Interstoomcentrale
Bosteels-De Smeth (Du Parc)
Schotte
L’Eolienne
Hoppevelden in Meldert-Affligem
FFR (Tragel)
SULBB
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