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        PERSBERICHT 

Gereguleerde informatie 

 

Ontex opent gloednieuwe productiesite in Dourges 

(Frankrijk) 

 
Dourges (Frankrijk), 1 december 2016 – De Ontex groep heeft vandaag haar nieuwe 
productiesite in Dourges, Frankrijk, officieel geopend. Deze nieuwe site laat Ontex toe 
om de productieprocessen te optimaliseren en zo haar Franse en internationale 

klanten beter te bedienen en de werkomstandigheden voor het personeel te 
optimaliseren. Het project vertegenwoordigt een investering van 45 miljoen EUR.   

 
De gloednieuwe fabriek is uitgerust met de meest moderne productietechnieken en de bestaande 
installaties uit de fabrieken van Arras en Wasquehal. Ook de 330 medewerkers van beide 
fabrieken zullen naar Dourges verhuizen. Het nieuwe fabrieksterrein van 7.2 ha is gelegen tussen 
de gemeenten Dourges en Noyelles-Godault in de regio Hauts de France. De totale oppervlakte 
van de nieuwe gebouwen bedraagt 29.467 m², waarvan ruim 26.000 m² voorbehouden is voor 
productiefaciliteiten en magazijnen. De site telt in totaal negen productielijnen, voorzien van de 
meest geavanceerde machines en technieken. Ontex Dourges zal er een volledig gamma van 
incontinentieproducten produceren.  
 
De keuze voor Dourges werd niet toevallig 
genomen legt Xavier Lambrecht, General 
Manager van de Divisie Healthcare bij Ontex, 
uit: “Het was onze bedoeling om de impact 
voor het productiepersoneel te minimaliseren. 
Het nieuwe productieterrein ligt centraal 
tussen de bestaande faciliteiten in Lille en 
Arras en is dus optimaal bereikbaar. 
Bovendien biedt de locatie logistiek gezien 
vele voordelen. De nieuwe site is gelegen aan 
het knooppunt van verschillende snelwegen 
(A26 naar Calais – Reims, A1 naar Parijs, A27 naar België…) en ook de luchthaven van Lille is 
vlakbij”.  
 
Xavier Lambrecht licht de strategie om de Franse productie-eenheden te centraliseren toe: “Om 
competitief te blijven is het belangrijk om te blijven investeren in de productiecapaciteit, ervoor te 
zorgen dat deze voldoet aan de strengst mogelijke criteria en voorschriften en, vooral, mee te zijn 
met de nieuwe productietechnieken. De modernste productie-installaties zijn performanter dan 
ooit, maar ook groter en logger dan voordien. De nieuwe productiesite in Dourges is hier specifiek 
voor ontworpen en biedt ons de ruimte om onze productiecapaciteit en werkgelegenheid in 
Frankrijk verder te ontwikkelen”.  
 
De duurzame ontwikkeling staat centraal bij de nieuwe productiesite. Zo werd geïnvesteerd in de 
nieuwste technieken om de geluidsoverlast voor personeel en omwonenden te beperken, en de 
uitstoot van fijn stof te minimaliseren. Het gebouw is bovendien ontworpen om het natuurlijke licht 
optimaal te benutten en is uitgerust met intelligente LED verlichting en de recentste technieken op 
het vlak van thermische isolatie.  
 
De productiecapaciteit van Arras is reeds verhuisd naar Dourges. Tegen het midden van 2017 zou 
dat ook het geval moeten zijn voor de productie in Wasquehal.  
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Over Ontex 

Ontex is een wereldwijde leider in de productie van persoonlijke hygiëne wegwerpartikelen, 

gaande van babyluiers tot producten voor vrouwelijke hygiëne en incontinentie bij volwassenen. 

De producten van Ontex worden verdeeld in meer dan 100 landen, zowel onder toonaangevende 

retailer merken als onder eigen Ontex merken. 

 

De groep stelt meer dan 8.300 personeelsleden tewerk en is aanwezig in 25 landen. Ontex is 

genoteerd op Euronext Brussels en in de Bel20. 

 
 


