Onder Ondernemers
“Onder Ondernemers”
Deze nieuwsbrief van OKEE, maandelijks in uw mailbox én op de OKEE-website, kadert
in de volgende filosofie: beter een goede buur, dan een verre vriend. Op deze manier laten
we ondernemend Eeklo telkens kennismaken met collega-ondernemers uit de buurt. We
gaan langs bij Elias Vandevoorde van het gelijknamig bedrijf in Nieuwendorpe.
Elias, kan je eens uitleggen wat je
hier precies doet?
Wij zijn gespecialiseerd in
afbraak-, beton- en grondwerken
en daarnaast beschikken wij
ook over een containerdienst en
een breekwerf genaamd Sanel
Recycling. Samen met mijn vrouw
heb ik dit bedrijf opgericht in
het jaar 2000 en aanvankelijk
deden we enkel grond- en
betonwerken. Dat bestaat vooral
uit het klaarleggen van terreinen
waarop gebouwd moet worden,
bijvoorbeeld: terreinen opvoeren
met puin, rioleringsbuizen in de
grond steken en kelders delven
voor grote appartementsblokken.
Na verloop van tijd werd het voor
ons steeds drukker, waardoor we
steevast meer afval en puin zoals
ijzer, grond, stenen en houtafval
hadden. Daardoor zijn we in 2007
ook gestart met het verwerken van
afval.
Nog enkele jaren later zijn
we gestart met een eigen
containerdienst. Zo plaatsen wij
containers bij onze klanten en gaan
die dan op bepaalde tijdstippen
ophalen. We hebben ongeveer 180
grote containers en een 500-tal
rolcontainers. Daardoor kwam er

natuurlijk nog meer afval bij en
zijn wij ook houtafval en gewoon
afval beginnen verwerken.
Die afvalverwerking is ondertussen de hoofdmoot van wat
wij hier doen; het recycleren van
allerhande puin tot fijne granulaten.
Mensen brengen dat naar hier,
maar wij kunnen ook mobiel ter
plaatse gaan breken en zeven.
Zo hebben we drie installaties
waar we het hele land mee rond
trekken. Dat gaat vooral over
betonpuin en steenpuin, dat kan
dan gebruikt worden om opnieuw
beton van te maken, of verharding
mee te maken voor onder
autosnelwegen en dergelijke.

Eens jullie al dat afval gerecycleerd en gesorteerd hebben,
wat gebeurt er daarna mee?
Sommige zaken moeten gestort
worden, omdat ze niet herbruikt
kunnen worden, dan denk ik
bijvoorbeeld aan asbest. Het
gewone afval ( huishoudelijk afval,
plastic, etc.) en houtafval wordt

vermalen tot fijn materiaal en dat
gaat naar een verbrandingsoven
waar elektriciteit en warmte
wordt opgewekt. Zware metalen
worden eruit gehaald (ferro en
non ferro zoals aluminium, koper
en lood). Ook materiaal van het
containerpark wordt hier nog
grotendeels gesorteerd, en daarna
vermalen.
Vanwaar de keuze om in deze
branche iets op te richten?
Mijn vader was zijn hele leven
zelfstandig aannemer in de bouw.
Ikzelf heb ook twee jaar in de
bouwsector gewerkt, maar dat
was niet mijn roeping. Mijn vader
heeft wel altijd een kraan en een
vrachtwagen gehad om zijn eigen
grondwerken te doen, en dat deed
ik veel liever. Zo kwam van het een
het ander.
Met hoeveel mensen werk je hier
ondertussen?
In totaal werken wij hier met
een 35-tal mensen. Daarvan zijn
er 9 bedienden, en de rest zijn
arbeiders:
camionchauffeurs,
kraanmachinisten,
wielladermachinisten en een aantal

mecaniciens. De administratie
neemt mijn vrouw voor haar
rekening, samen met de bedienden.
Die laatste werken hier ter plaatse,
maar de andere werknemers zijn
meestal buitenshuis aan de slag.
In Zeebrugge hebben we ook
breekwerf. Deze werf is dicht bij
de dokken gelegen, zo kan het
puin snel op een boot.
Kan iedereen hier terecht met
zijn afval?
Absoluut, iedereen is welkom. Het
afval wordt eerst gewogen en dan
gaan wij voor jullie sorteren en
vermalen. De meest gemakkelijke
manier is uiteraard gebruik maken

van onze rol- en afzetcontainers.
Daar kan je op voorhand al zelf
in sorteren, wat het goedkoper
maakt voor de klant.

Wie meer info wenst kan
contact opnemen via onderstaande gegevens:
Sanel Recycling bvba
Elias Vandevoorde bvba
Nieuwendorpe 53
9900 Eeklo
tel 09/336 55 58

