
Konings NV breidt uit 
met nieuwe site in Genk

Nieuwe fabriek voor blikken creëert 
fors aantal jobs, 75 in de eerste fase!
Konings NV, bekende dranken- en verpakkingsproducent met hoofdkantoor in Zonhoven, 
breidt uit. Het gaat om een gloednieuwe fabriek voor de productielijn van blikken die 
vanaf mei 2023 operationeel moet zijn. Locatie: Genk Green Logistics, op de gekende 
oude Ford-site.

Konings NV heeft meer dan 75 jaar ervaring in verpakkingsoplossingen voor dranken. Het 
bedrijf stelt in binnen- en buitenland meer dan 800 mensen tewerk, binnenkort gaat dat 
aantal dus aanzienlijk stijgen. Naast Zonhoven heeft het bedrijf nog productielijnen in sites 
in Borgloon, Breda (Nederland), Boxford (Verenigd Koninkrijk) en Beaucaire (Frankrijk). 
Daar komt nu dus een zevende site bij op Genk Green Logistics. Deze nieuwe stap heeft 
geen effect op de productie in Zonhoven.

90.000 blikken

De nieuwe lijn zorgt voor een enorme boost in de blikkenproductie. Per uur lopen er 
90.000 blikken over de band. Als de bouw volgens plan verloopt, kan de lijn in mei 2023 
in gebruik worden genomen. Konings NV is met deze uitbreiding niet aan z’n proefstuk 
toe. Recent bouwde het bedrijf al een volledig nieuwe, hypermoderne productielijn in het 
Nederlandse Breda. 

De productielijn in Genk zal qua installatie sterk lijken op die van Breda. Met dezelfde 
hypermoderne technologie om sneller, veiliger en efficiënter te produceren.

 Lees meer
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De uitbreiding in Genk zorgt mee voor het realiseren van 
onze stevige groeiambities, namelijk een verdubbeling 
tegen 2025.

Wim Van de Wiele (CFO, Konings NV)

Ondernemerschap is één van onze core values. We 
zoeken continu naar mogelijkheden om uit te breiden 
en te verbeteren. De nieuwe productielijn past perfect 
binnen dat plaatje.

Axel Vuylsteke (CEO, Konings NV)

Het is fijn om onze activiteiten uit te kunnen breiden en 
tegelijkertijd ons steentje bij te dragen aan de Limburgse 
werkgelegenheid.

Bert Goyvaerts (Group HR director, Konings NV)

Over Konings NV

Konings NV produceert al meer dan 75 jaar dranken en drinkverpakkingen. Het 
Zonhovense bedrijf werd oorspronkelijk opgericht als distilleerderij. In 2007 veranderde 
de producent van koers en werd het Konings NV zoals we dat vandaag kennen. Hun 
missie? Hof-leverancier zijn door one stop shop oplossingen aan te bieden. Onder impuls 
van de 4 hoofdaandeelhouders Jos Rutten, Dirk Maris, Jef Moors en Luc Nulens, samen 
met minderheidsaandeelhouder BNP Paribas Fortis Private Equity, toont het bedrijf sterke 
groeicijfers, double digit in omzet en in ebitda. 

Konings NV heeft stevige groeiambities, nl. een verdubbeling tegen 2025. De cijfers van 
2020 waren alvast in lijn met deze doelstellingen: omzet 220 miljoen euro, ebitda 30 
miljoen euro. Konings NV werkt voor grote internationale brands. Het bedrijf is een echte 
wereldspeler met uitbreidingen naar Nederland (Breda), het Verenigd Koninkrijk (Boxford) 
en Frankrijk (Beaucaire). 

Over Genk Green Logistics

Genk Green Logistics nv werd in 2018 opgericht met als aandeelhouders Intervest Offices 
& Warehouses en Group Machiels. In 2018 werd door de FSMA aan Genk Green Logistics 
een vergunning verleend als institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschap (IGVV) 
naar Belgisch recht. Via de IGVV Genk Green Logistics wensen Intervest en Group Machiels 
zone B van de voormalige Ford-site in Genk te herontwikkelen tot een state-of-the-art 
logistiek complex, dat na volledige ontwikkeling over meerdere jaren, ruim 250.000 m² zal 
omvatten. Genk Green Logistics beschikt over een brownfield convenant van Agentschap 
Innoveren en Ondernemen.

Wens je meer  
informatie over de  

nieuwe productielijn? 
Contacteer hrzonhoven@konings.be


