
VDL Bus Roeselare krijgt een nieuwe fabriek 

Op donderdag 27 mei viel er op VDL Bus in Roeselare goed nieuws te noteren. De bouw van de 

nieuwe fabriek werd eindelijk officieel bevestigd. We spreken erover met ABVV-Metaal Secretaris 

Yves Allewaert.  

Dat VDL Bus Roeselare een nieuwe fabriek zou bouwen hing al een tijdje in de lucht. De bouwgrond – 

vlakbij de huidige site – werd reeds in 2018 aangekocht en de nodige vergunningen werden 

aangevraagd. Maar nadien bleef het stil en een officiële aankondiging bleef uit. Onder meer de 

coronacrisis strooide roet in het eten. Op donderdag 27 mei kwam dan eindelijk de verlossing: de 

VDL-directie bevestigde dat de nieuwe fabriek er komt, al werd nog niet gecommuniceerd over de 

exacte timing. 

Secretaris Yves Allewaert is uiteraard tevreden met de aankondiging: “Het is een duidelijk signaal dat 

VDL verankerd blijft in Roeselare en dat is goed nieuws voor de tewerkstelling. De nieuwe fabriek is 

ook nodig want de huidige site is verouderd. Er komt nu een moderne vestiging met up-to-date 

productieprocessen, specifiek gericht op de productie van elektrische bussen. Die modernisering moet 

er ook voor zorgen dat de hoge werkdruk kan aangepakt worden, want dat blijft een uitdaging.” 

De nieuwe fabriek brengt ook enkele bijkomende aandachtspunten met zich mee, weet Yves: “Er 

wordt een nieuw type van elektrische bussen ontwikkeld en ook het productieproces zal anders zijn. 

We zullen als vakbond de vinger aan de pols houden en kort op de bal moeten spelen. Gelukkig 

kunnen we rekenen op een grote actieve kern van ABVV-militanten die enorm veel voeling heeft met 

de basis en snel kan reageren wanneer dat nodig is.” 

Ondanks de pandemie presteert VDL bus Roeselare vandaag goed, concludeert Yves: “Vorig jaar was 

er veel werk en ook in 2021 zit het orderboek vol. Dat is positief, al is het natuurlijk moeilijk om 

voorspellingen te doen op langere termijn. Ik ben er wel van overtuigd dat we met onze nieuwe en 

moderne fabriek een mooie rol kunnen spelen in de transitie naar duurzaam openbaar vervoer. Dat is 

iets waar we best trots op mogen zijn.” 

 


