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ROERSTREEK Investering van 10 miljoen in logistiek centrum naast fabriek zorgt voor behoud werkgelegenheid

Nieuwe opslaghallen Rockwool
door Gertie Driessen
ROERMOND – Fabrikant van isolatiemateriaal Rockwool gaat op
bedrijventerrein Roerstreek in
Roermond een nieuw distributiecentrum bouwen. Het gaat om
een investering van tien miljoen
euro.

Dat heeft financieel directeur Dick
Snellenberg gisteren bekendgemaakt. Extra banen komen er met
de investering niet bij, maar het betekent wel het behoud van de werkgelegenheid voor de huidige 1200
medewerkers. Ook wij hebben het
in deze crisistijd moeilijk”, zegt
Snellenberg. Het gaat in feite om
een verplaatsing van het huidige logistieke centrum van Rockwool.
Dat ligt ongunstig ten opzichte van
de fabriek, twee kilometer verderop aan de andere kant van het bedrijventerrein. Daardoor moeten
vrachtwagens continu op en neer
rijden. Volgens Snellenberg gaat
het om zo’n 120 transportbewegingen per dag van de fabriek naar de
opslaglocatie en weer terug.
Het nieuwe distributiecentrum
(twee hallen en een buitenopslag)
komt pal naast de fabriek aan de Industrieweg, op een kavel van negen
hectare. Dat betekent dat het bedrijf efficiënter kan werken en dus
op kosten kan besparen. „Ook wij
moeten onze kosten goed in de gaten houden. Niet alleen met het
oog op de externe, maar ook vanwege de interne concurrentie. Wij
zijn onderdeel van een groot internationaal concern dat twintig locaties telt waar producten gemaakt
kunnen worden”, meldde Snellenberg gisteren bij de onthulling van
het bouwbord op de nieuwe locatie. Het distributiecentrum wordt
halverwege volgend jaar in gebruik
genomen.
De ‘ruilverkaveling’ op Roerstreek is tot stand gekomen met behulp van Ontwikkelingsmaatschap-

Directeur Dick Snellenberg onthult het bouwbord. Inzet: het rode gedeelte markeert de
plek van het huidige logistiek centrum. Het groene deel de nieuwe locatie. foto John Peters

pij Midden-Limburg (OML) en de
Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen
(LHB). Zij steken ook financieel
hun nek uit. Mocht Rockwool het
terrein waar het huidige distributiecentrum staat niet kwijtraken dan
nemen beide partijen het over.
„Daarmee heeft Rockwool de zeker-

heid om deze
businesscase
rond te krijgen”, liet directeur Tilman Schreurs van OML weten. Volgens Schreurs zijn er al belangstellenden voor de kavel van zeven hectare die straks vrijkomt. Om welke
bedrijven het gaat, wil hij nog niet
kwijt.
OML „heeft een vooruitziende
blik gehad”, aldus Schreurs. Het
stuk grond dat Rockwool nu koopt

is een „hele oude kavel”, die de ontwikkelingsmaatschappij
meteen
heeft gekocht, toen het bedrijf dat
er gevestigd was, stopte. „We moeten kien zijn op schaarste in onze
ruimte. Niet steeds nieuwe bedrij-

䊳 Volgens OML zijn er al
belangstellenden voor de
huidige kavel van Rockwool
die straks vrijkomt.

venterreinen ontwikkelingen, maar
oude herstructureren.” De roots
van Rockwool zitten diep verankerd in Roermond. Het bedrijf begon er in 1968 met honderd werknemers. In de loop der jaren is er
met het oog op de groei grond bijgekocht. „Maar het is een lappendeken”, aldus Snellenberg. „We hebben vierkante meters genoeg, alleen op de verkeerde plek. Het was
passen en meten, maar met het
nieuwe logistieke centrum kunnen
we weer naar de toekomst kijken.”

