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Deze onbemande systemen zullen in een nieuwe fabriek, die in Oostende 

wordt gebouwd, vervaardigd worden. Haven Oostende heeft ECA Group 

een concessie verleend om op het voormalige terrein van Beliard te 

bouwen. De fabriek met een oppervlakte van 5000 m2 zal in de loop van 

2022 operationeel zijn. 

De investering voor de bouw van de fabriek en de opstart van de 

productie bedraagt ongeveer 1 0mio€. Alle maritieme drones 

(onderwater en op het water) van ECA Group die aan de Belgische en 

Nederlandse Marine geleverd zullen worden, zullen in deze fabriek 

gemaakt worden. Het betreft de onderwaterdrone (AUV) A 18-M, de 

voortgetrokken sonar T-18M, de oppervlaktedrone (USV) INSPECTOR 

125, de inspectie- en mijnneutralisatiedrones (ROV MIOS) Seascan en K

STER en het lancerings- en recuperingssysteem drone-naar-drone, 

evenals va rend materieel. 

"Naast de bouw van onze fabriek is ECA Group op zoek naar verschillende 

profielen (waaronder ingenieurs) voor de twee Belgische vestigingen van 

haar dochteronderneming ECA Robotics Belgium: Henegouwen in 

Wallonië waar het ontwerpbureau en het hoofdkantoor zullen worden 

geïmplementeerd en Oostende in Vlaanderen voor de ondersteuning van 

de fabrieksactiviteiten. Voor Oostende werven we voornamelijk 

technisch personeel en arbeiders. Over 2-3 jaar zal de fabriek naar 

verwachting meer dan 70 werknemers in dienst hebben. " vertelt Steven 

Luys, CEO van ECA Robotics Belgium. 

Sinds haar oprichting in 1936, is ECA Group een voorloper op gebied van 

innovatie en ontwikkelt innovatieve technologische oplossingen voor 

het opsporen en verwijderen van mijnen. Vandaag de dag gebruiken 

meer dan 30 marines over de hele wereld deze oplossingen om de 

waterwegen veiliger te maken. "We zijn zeer blij dat we onze fabriek in 

Haven Oostende kunnen bouwen, dicht bij de marine en met een directe 

toegang tot de Noordzee. "zegt Steven Luys. 

"ECA Group kiest om verschillende redenen voor Haven Oostende, " 

verklaart Charlotte Verkeyn, Voorzitter Raad van Bestuur Haven 

Oostende. "De activiteiten van de groep passen perfect bij onze 

uitbreidingsstrategie op verschillende markten. Zo versterken we onze 

sociaal-economische infrastructuur. De tweede reden is dat de stad en de 

haven alles kan bieden wat de groep nodig heeft: terrein, kades, een 

eenvoudig toegankelijke locatie en een netwerk van ondernemingen. "

"Het hele team werkt sinds het begin van vorig jaar heel hard aan dit 

dossier. Dit contract bewijst dat we onze taak kunnen vervullen: de haven 

ais motor voor duurzame werkgelegenheid. ECA Group zoekt meer dan 

70 interessante profielen waardoor onze regio aantrekkelijk wordt voor 

de beroepsbevolking." legt Dirk Declerck uit, CEO Haven Oostende. 

Bart Tommelein, burgemeester van de stad Oostende: "Dankzij deze 

nieuwe activiteit ontplooit Oostende zich ais een internationaal 

kenniscentrum. Maritieme innovatie is één van onze fundamentele 

pijlers. De aanwezigheid van ECA Group zal onderzoek en 

ontwikkelingin ons havengebied versnellen. Ik dank hen dus voor hun 

vertrouwen en garandeer de volledige samenwerking van de haven en 

stad Oostende om de doeltreffendheid van de onderneming te 

verzekeren. " 



Van links naar rechts: Bart Tommelein (Burgemeester van de stad 

Oostende), Noël LeFloch (Business Development Director ECA Robotics 

Belgium), Steven Luys (CEO ECA Robotics Belgium), François Falcou 

(Algemeen directeur ECA Robotics), Dirk Declerck (CEO Haven Oostende} 

en Charlotte Verkeyn (Voorzitter Raad van Bestuur Haven Oostende) 
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