
  

 

 

 

 
 

ECA Group opent  
zijn mijnbestrijdingsfabriek in Oostende, België 

 
 

Vandaag opent ECA Group zijn gloednieuwe fabriek in Oostende, België in aanwezigheid van Hilde Crevits, 

Vlaams viceminister-president van de Vlaamse Regering en van de Belgische Chef Defensie, admiraal Michel 

Hofman.  

Deze ultramoderne fabriek is bestemd voor de productie en de support van de drones van ECA Group, één 

van de wereldleiders op het gebied van mijnbestrijdingoplossingen.   

Er zullen honderden door de Belgische en Nederlandse marine bestelde drones worden vervaardigd en 

gesupporteerd in deze faciliteit waarvan de leveringen beginnen vanaf 2024. Tegelijkertijd zal deze faciliteit 

ook andere contracten en toekomstige klanten van ECA Group kunnen beleveren.  De kern van de activiteiten 

zal bestaan uit de LEAN productie van AUVs (onderwaterdrones) en USVs (varende drones), het efficiënt 

beheer van toeleveringsketens en het geven van live demos aan klanten.   

Deze nieuwe faciliteit zal bovendien de banden versterken met de Belgische en Nederlandse marine, de 

Naval Academy (met o.a. Naval Mine Warfare NATO Centre of Excellence), lokale bedrijven en academische 

spelers in Oostende en België. ECA Group gaat samenwerkingen aan met lokale bedrijven en draagt bij aan 

de ontwikkeling van lokale kennis en industriële capaciteit. 

De fabriek in Oostende van ECA Group heeft een directe toegang tot het water van de haven en de Noordzee.  

De drones zullen op zee worden getest en de klanten kunnen deze in actie zien onder normale 

gebruiksomstandigheden. 

De steun die werd ontvangen van de stad Oostende,  Haven Oostende, de Vlaamse regering en het Belgische 

Ministerie van Defensie waren voorbeeldig en hielp de bouw van deze nieuwe fabriek op tijd af te ronden. 

Er was hiervoor een investering van meerdere miljoenen euro nodig van ECA Group en haar aandeelhouder 

Groupe Gorgé. 

Het werkgelegenheidsgebied Oostende is bijzonder attractief. Op korte termijn zullen er 25 banen worden 

gecreëerd en het team zal de komende jaren uitgroeien tot 50 medewerkers. Het hele team is er trots op de 

aanvankelijke termijnen te hebben behaald, ondanks de Coronacrisis: de fabriek werd in januari jongstleden 

opgeleverd en er werd verhuisd in februari. De productie van de drones zal van start gaan in september en 

de eerste volledige toolbox zal in 2024 aan de Belgische marine worden geleverd. 
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"Innovatie is niet alleen een hefboom voor economische groei en tewerkstelling, het 

biedt ook oplossingen en maakt mee het verschil voor mensen. Zo wordt de bemanning 

van de Belgische marine in dit geval bij het gevaar weggehouden. Ik ben verheugd dat 

ECA Group voor Vlaanderen kiest als uitvalsbasis om hun expertise in robots en drones 

verder te versterken. Door de creatie van nieuwe jobs en de mogelijkheid om banden te 

smeden met bedrijven en academische spelers in de buurt, zal West-Vlaanderen mee 

de vruchten plukken van deze nieuwe vestiging", aldus Hilde Crevits, Vlaams 

viceminister-president van de Vlaamse Regering.  

"Deze nieuwe vestiging is het bewijs dat ECA Group een sterk verlangen heeft om zich op 

lange termijn in België te vestigen en dat dit project een niet aflatende steun ontvangt 

van de federale en gewestelijke overheden. Onze substantiële investering van meer dan 

€10 miljoen in deze vestiging zou niet mogelijk zijn geweest zonder de aanzienlijke steun 

van het Vlaamse gewest, verklaart Dominique Giannoni, CEO van ECA Group. 

"We zijn zeer tevreden over de architectuur van A1AR voor het gebouw en over de 

tijdige oplevering door Willy Naessens Group van het project binnen scope en budget. 

Wij zullen ons nu verder concentreren op het opvoeren van de productie later dit jaar en 

het aanwerven van vele nieuwe teamleden waaronder arbeiders, technici, 

administratieve medewerkers en ingenieurs."zegt Steven Luys, CEO van ECA Robotics 

Belgium. 

 

 

   



 

 

 

 

           

      

 

 

 

 

 
ECA GROUP 
 
ECA Group staat bekend om haar expertise op het gebied van robotica, 
automatiseringssystemen, simulatie- en industriële processen en ontwikkelt 
sinds 1936 technologische oplossingen voor complexe missies in vijandige en 
besloten omgevingen. Haar productaanbod is bestemd voor een 
internationale klantenbasis, die hoge eisen stelt aan veiligheid en efficiëntie. 
De voornaamste markten van de groep zijn de defensie-, maritieme, 
luchtvaart-, simulatie-, industriële en energiesectoren. 
 
ECA Group is een bedrijf van Groupe Gorgé. 
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Heli REINIKAINEN 

Marketing- en Communicatiemanager 

T: +33 (0)4 94 08 90 00 

M: reinikainen.h@email.ecagroup.com 

 

 

Bezoek onze website en kijk naar nadere informatie over onze 

Actualiteiten & evenementen 
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