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BRUSSEL-P.L. “Het gaat goed bij de Meubelbeurs”, zegt 
Lieven Van den Heede. “We hebben het team versterkt 
met twee jonge krachten, die inmiddels volop meedraaien. 
Fabienne De Langhe werkt als office manager en operati-
ons assistant bij de Meubelbeurs. De nieuwste aanwinst is 
Glenn De Maeseneer, die instaat voor de verkoop en ook 
het VIP-gebeuren voor zijn rekening neemt. Met dit team 
van dertigers, waait er een frisse wind door de kantoren 
van de Meubelbeurs.

Mh: Hoeveel hallen zal de beurs in beslag nemen ?
Lieven Van den Heede: Even veel als vorig jaar. Dat zijn 
er 7 in het totaal en dit komt overeen met een bruto-
vloeroppervlakte van 63.000 m². De beurs vindt haar be-
slag in de hallen 3, 4, 5, 6, 8, 9 en de Patio, die tussen 8 
en 9 in ligt. De segmenten zijn City, Mozaïek, Holland à la 
Carte, Square, Fusion en ‘Brussels by Night’. Dit jaar willen 
we - op algemeen verzoek - meer aandacht besteden aan 
de contract business en de wereld van hospitality. Zo-
wel vanuit de industrie als vanuit de wereld van project-
inrichters en meubelhandel is er vraag om dit te doen. 
We hebben in het verleden ooit een aparte contract- 

beurs ingericht waarbij we een mooi databestand hebben 
opgebouwd. Sindsdien worden deze contacten ook actief 
naar de Meubelbeurs uitgenodigd, met succces. Exposan-
ten die specifieke producten hebben voor dit segment, 
krijgen op hun naambord het logo ‘contract’. Het aantal 
bezoekers voor dit segment is stijgend en de vraag neemt 
overhand toe. We maken ook reclame in het blad van de 
interieurarchitecten en we houden deze mensen op de 
hoogte via nieuwsbrieven rond alles wat leeft binnen de 
hospitality world. Sommige exposanten nodigen rechts-
reeks hun klanten uit in dit segment. Een bedrijf als Mobi-
tec is misschien het mooiste voorbeeld van een firma die 
bedrijvig is op twee fronten en zowel meubelhandelaars 
als horeca- en projectinrichters tot zijn cliënteel rekent. 
Otium Care van Mecam is zelfs eerder in contract ge-
specialiseerd,  met name de ouderenzorg.

NAMEN NOEMEN
Mh: Welke namen zijn nieuw op de Meubelbeurs van 
2019?
LVDH: “In hal 3 is er naast Joli, het zusterbedrijf Per/Use 
dat met een aparte stand naar de beurs komt. IFA komt 
met moderne maatkasten, Aerre Italia zal moderne ban-
ken tonen, Kermes Divani eveneens. Fusion Tables komt 
met tafels die na het eten tot een biljart omgetoverd kun-
nen worden.”

NOLTE, LODDENKEMPER EN FEMIRA
LVDH: “In hal 4 is Nolte de belangrijkste terugkomer.  
Wiemann komt zoals ieder jaar naar Brussel en brengt  
haar dochterondernemingen Loddenkemper en Femira 
mee, die vrij recent door Wiemann werden overgeno-
men. Uit Italië is er Homes en Vitarelax. Bijnen komt met 
Adatto, een succescollectie dat het overnam van Neo 
Cocoon. Belangrijke nieuwkomer is Sits uit Polen. Cácio 
uit Portugal en Actona uit Denemarken zijn nieuw in hal 
4, net als Germania Werk Krome (kasten), Pure Designs 
(Spanje) en Virage (Portugal).”

Een hippe campagne met een hoog knuffelgehalte zet de toon voor de 
Meubelbeurs van Brussel. Die vindt plaats van zondag 3 tot woensdag 
6 november in 7 hallen van Brussels Expo. Half juli is 80 % van de 
oppervlakte toegewezen. Wij zochten Lieven Van den Heede op voor een stand 
van zaken.

VAN 3 TOT 6 NOVEMBER IN BRUSSELS EXPO
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V.l.n.r.:
Thomas Hibert,
Fabienne De Langhe
en Glenn De Maeseneer:
met dit team van dertigers, 
waait er een frisse wind door de 
kantoren van de Meubelbeurs.

Mh: zijn er nieuwkomers in de slaapcomfort-afdeling 
‘Brussels by Night’ ?
LVDH: Toch wel. Een belangrijke nieuwkomer is Health-
care Europe/M-Lily, die bekendheid hebben als sponsor 
van Manchester United. Ook Isbir by Molti is een be-
langrijke aanwinst. Verder zijn er nog Key West Bedding 
en Dico Möbel. We zijn nog aan het praten met enkele 
andere belangrijke kandidaten, maar daarover kan ik in 
september pas méér vertellen.

Mh: zijn er nieuw namen in hal 8 ?
LVDH: “Jawel, het Belgische bedrijf Oase komt met aqua-
ria en terraria. Uit Nederland is Profurn nieuw. B-Etnika, 
Mood Collection (decoratie) en Flam et Luce komen dit 
jaar. Verder zijn er Quality House, Antika, Decostar en 
PLM-design, een bedrijf uit Barcelona met tafels en stoe-
len in massief hout.

PORTUGESE EN POOLSE ASSOCIATIES
LVDH: “In hal 9 zijn er vooral veel vaste waarden die terug-
komen. Er komen twee meubelassociaties, nl. 1 uit Paços de 
Fereira, de Portugese stad van de meubelindustrie en Lodz-
kie, een associatie van fabrikanten uit de regio van Lodz.”

DE USUAL SUSPECTS 
Nieuwe exposanten zijn één zaak, maar uiteraard heeft 
Brussel een belangrijke vaste kern.

“In hal 5 staan in hoofdzaak Belgische fabrikanten, die 
sinds jaar en dag hun vaste plaats hebben. Dat zijn Passe 
 Partout, Rom, dat ook met een tweede stand komt voor 
een apart merk, Mintjens, Neyt, Perfecta, DEZ, Gerlin, Re-
cor Group, Mecam Group, Theuns, Confortluxe, Lievens.  
Varam schuift helemaal naar voor in hal 5 en ook up2date 
krijgt een meer zichtbare plek.”

“In hal 3 is een vaste waarde de groep Meubar/Evan, 
Maxdivani, Franco Ferri, Calia Italia, Egoitaliano, Glamour 
Sofa, Easysofa, Poldem, Altoni, HTL/Corium, Vilmers, Di-
enne en Akante. In hal 4 zijn er Rauch, Himolla, K+W, 
Polipol en Hukla belangrijke sterkhouders. Wiemann/
Wimex zal er zijn, net als Mobitec, Erelita, De Toekomst, 
IMS Benelux, Unic Design, Vipack, Olta (van Sympa), 
Albea, Bijnen, Demeyere, Paidi, Toon de Somer, Hjort 
Knudsen, No Limits Furniture, Gorbe, Releazz, Kauno 
Baldai, Alsapan en Stickylock met software voor augmen-
ted reality specifiek voor de meubelhandel”

BRUSSELS BY NIGHT
“In hal 6 zijn de sterkhouders onder andere Veldeman 
Bedding, LS Bedding, Revor Group, Van Landschoot, Po-
lypreen, Nillspring, Mahoton, Carlina, De Witte Lietaer, 
Mathy by Bols, Brinkhaus en Leticia.”

“In Hal 8 hebben we Micheldenolf, Leda, Demuynck-
Demtre, Vandecasteele, Daatti Home Collections, Ro-
nald Verdult Design, DTP, Richmond Interiors, Livingfurn, 
Brix, PTMD, Nijwie, G&S, Mondiart, Maxfurn, DV D’Sign, 
Carpet Creations, Inditime en Pole to Pole.”

HOLLAND À LA CARTE
“In de patio hebben we onder de hoed Holland à la Carte 
de firma’s Kluskens, Cartel Living, Sit Design, Gealux, Nix 
Design, Nouvion, Chita, Ztahl by Dijkos, BKS, Expotra-
ding Holland, Sumisura, Urban Cotton, HE Design, Van 
Buren en Claudi.” 

“In hal 9 hebben we opnieuw Hima, Bauwens, Alcos/
Divaco, Idea, Young Line, Girardeau, Zijlstra, TFA, HM 
Helvetia, KT Group, Vince design, Thermobrass, Bonino, 
Decru Kleinmeubelen, Dullaert, Poldimar, AL Kids, Sit-
well, Livorno, Rousseau, Zons, Citak, Gave Specials (het 
vroegere Van Belleghem), Oranje, De Ronde&Drubbel 
en Ladin.”

Mh: Zijn er veel wegblijvers ?
LVDH: “Niet echt. Gautier slaat eens over en Calligaris 
hanteert een nieuwe marketingpolitiek. Verder ontbreken 
geen noemenswaardige firma’s. We zitten aan een be-
zettingsgraad van 80 %, wat normaal is voor juni. Voor 
je volgende nummer zitten er nog mooie namen in de 
pijplijn, die zo goed als rond zijn maar nog enkel hoeven 
te tekenen. Daarover dus later meer!“

Mh: De Meubelbeurs van Brussel lijkt wel een baken van 
stabiliteit in het Europese beurslandschap.
LVDH: “Dat is het ook. Onze bezoekers uit de Benelux 
en Frankrijk weten exact wat ze van deze beurs mogen 
verwachten. We hebben een heel duidelijk profiel. Onze 
exposanten vullen deze verwachtingen ruimschoots in. En 
wij zijn de organisator, die het platform en de diensten 
aanbieden om onze exposanten en bezoekers in de beste 
omstandigheden zaken te laten doen.”

Mh: Bedankt voor het gesprek. • 


