
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kalmthout, 20 november 2019 
 
Beste Leo, 
 
Eind 2016 verwierf BMW Meeusen de oude Wycam’s site op de Brasschaatsteenweg te Kalmthout 
en werd besloten op deze site onze volledig nieuwe ‘State of the Art’ BMW concessie voor de 
volgende generatie te bouwen. 
Samen met architectenbureau Bart Van Winckel werd op het 18.000m2 grote terrein een volledig 
nieuw bedrijf ontworpen dat aan alle eisen van de toekomst moest voldoen en dit op gebied van 
duurzaamheid, workflow en veiligheid.  Tegelijkertijd moest dit gebouw voor zowel onze klanten als 
onze werknemers een aangename omgeving worden waar het credo van BMW "Freude am Fahren" 
centraal staat.   
 
Na enkele maanden van intensief vergelijken, bijsturen en finetunen van de voorstellen van 
verschillende partijen hebben wij eind 2017 samen met onze architect gekozen om de opdracht 
voor de wind- en waterdichte constructie aan de firma Bolckmans toe te vertrouwen. 
 Doorslaggevende factoren voor deze beslissing waren de professionele aanpak die ons van dag 
één opviel, een goede prijssetting en de ruimte die we kregen bij de keuze van enkele 
onderaannemers; zo vinden wij het lokale aspect hierin een zeer belangrijke factor!  
 
Tijdens het ganse traject dat we met Bolckmans aflegden hebben we steeds een open en 
transparante communicatie ervaren, zowel met de projectverantwoordelijken als met de 
werfverantwoordelijke.  Er heerste steeds een constructieve sfeer en als er dan al eens een 
probleem de kop opstak, werd dit steeds onmiddellijk en op professionele wijze opgelost. 
 
Op 19/09/19 konden wij dan ook met een spetterend openingsfeest onze nieuw concessie officieel 
inhuldigen.  
Wij kunnen alleen maar tevreden en met fierheid terugkijken op het mooie parcours dat aan de 
verwezenlijking van dit project vooraf ging.  De succesgerichte samenwerking met Bolckmans en 
alle andere partijen op dit project maakt dat niet alleen onze klanten, maar ook onze medewerkers 
en wijzelf van ons ‘state-of-the-art’ gebouw kunnen genieten. Binnen onze sector worden wij nu al 
aanzien als een voorbeeld in de branche, dat maakt ons uiteraard trots! 
 
Ik wil hierbij persoonlijk ALLE  Bolckmans medewerkers die aan dit project hebben meegewerkt 
bedanken voor de fijne en constructieve samenwerking.  
 
Bedankt firma Bolckmans en bijzonder bedankt, Leo,  Stef en Frans en alle mensen van uw teams. 
 
Van een tevreden klant. 
 

Met vriendelijke groeten, 

 

Pierre Meeusen 
BMW Concessiehouder 
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