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Grote investering Waasland-Beveren versterkt 

al nauwe band met gemeente 
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Na maanden van onderhandelingen met zowel gemeente Beveren als onderhoudsbedrijven uit het 

Waasland kondigde voetbalclub Waasland-Beveren aan dat er vanuit de club voor ruim 200 000 euro 

geïnvesteerd wordt in de renovatie van het G-veld op de Freethiel. Het gaat om de grootste investering 

die de club ooit deed in oefenterreinen. Het vernieuwde oefenterrein zal gebruikt worden als oefenveld 

voor het eerste elftal. De werken starten in de komende weken. 

 

Burgemeester Marc Van de Vijver: “Dit is de grootste eigen investering in oefenterreinen die de club ooit al 

maakte. We zijn dan ook trots dat er een overeenkomst is gesloten om het G-veld te renoveren en we 

hopen uiteraard meer dan ooit dat dit bijdraagt aan de versterking van de positie van Waasland-Beveren in 

de regio, maar ook in het profvoetbal in België”. 

 

Deze investering versterkt ook de al nauwe band tussen de club en de gemeente. “Een belangrijk 

onderdeel van ons project is investeren in onze fundamenten hier in Beveren”, zegt CEO Antoine Gobin. 

“De gemeente is een echte partner van de club en het feit dat we hier over zo’n mooi trainingscomplex 

beschikken is het bewijs van hun engagement in het professioneel en amateurvoetbal in de gemeente.” 

 

Net zoals overal in Vlaanderen had de coronapandemie ook in Beveren een stevige invloed op de 

financiën. Daarom stelde de club zelf voor om te investeren in professionele hulpmiddelen op de Freethiel. 

“De Amerikaanse eigenaars begrepen de noodzaak om te tonen dat het engagement in de gemeente er 

één is op lange termijn”, nog volgens Gobin. “Investeren in onze trainingsvelden was dan ook de perfecte 

manier om te bewijzen dat ons project hier in Beveren vertrekt vanuit de basis.” 
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