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Ontbijtvergadering 19 mei
in Link-21 met gastspreker Jan Wouters over
‘De boze tijden waarin we leven:
uitdagingen voor de Europese Unie’
Jan Wouters is gewoon hoogleraar internationaal recht en internationale instellingen,
Jean Monnet leerstoelhouder ad personam
en directeur van het Leuven Centre for
Global Governance Studies en het Instituut voor Internationaal Recht aan de KU
Leuven. Als gasthoogleraar aan Columbia

Zomerevent
24 juni 2016
Watermolen
Kasterlee

Namiddagdeel :
Oldtimer-rally vanaf 12u
Avonddeel : Avondfeest in de
Watermolen te Kasterlee.
Duid het alvast aan in uw agenda,
meer details volgen zo snel mogelijk.

University (New York), Sciences Po (Parijs),
de LUISS Universiteit (Rome) en het Europacollege (Brugge) doceert hij recht van
de externe betrekkingen van de EU. Hij
is voorzitter van de Vereniging voor de
Verenigde Naties, lid van de Koninklijke
Academie en Of Counsel bij Linklaters. Hij

Uw gegevens
al aangepast op
ons intranet ?
Nog steeds heeft niet iedereen zijn
gegevens bijgewerkt. Nog geen tijd
voor gehad: maak er 2 minuutjes tijd
voor, meer heb je niet nodig.
Mocht u geen mailtje gehad hebben,
laat het dan weten aan
koen.vanlommel@netropolix.be

studeerde rechten en wijsbegeerte in Antwerpen en Yale (LL.M. 1990), was visiting
researcher in Harvard en referendaris bij
het Europees Hof van Justitie, en behaalde
zijn doctoraat in Leuven.
Schrijf u in via fax, mail of via de website.

Uw nieuws
in deze
nieuwsbrief ?
Hebt u nieuws om te vermelden in
deze nieuwsbrief ?
Een mailtje naar
koen.vanlommel@netropolix.be
is voldoende.

Tuincentrum Maréchal kiest
resoluut voor de toekomst
Tuincentrum Maréchal in Turnhout heeft vandaag zijn nieuwe aanwinsten voorgesteld. Het bedrijf investeerde voor
250.000 euro in nieuwe machines. “Even hebben we getwijfeld of we nog verder zouden doen, maar we kiezen nu
resoluut voor de toekomst”, zegt zaakvoerder Serge Michilsen.
Maréchal plaatste de bestelling bij de firma Vantigchelt uit
Ravels-Eel. Die omvat een tractor met frees, klepelmaaier,
rotoreg, hakselaar maar ook een verrijker, minifrees en
kniklader. “Vroeger kochten we links en rechts wat, maar
nu verkozen we 1 partner die met ons meedenkt”, aldus de
zaakvoerder. “Met deze investering tonen we dat we nog
zeker 10 jaar verder doen.”
Maréchal kweekt planten voor de verkoop in het eigen tuin-

centrum, rechtstreeks aan de consument. “Geen export meer
van eigen kweek”, zegt Michilsen. “Voor de aanvoer van
producten die we niet zelf telen, werken we samen met collega-kwekers uit de omgeving. Dit zorgt voor een minimum
aan vervoerskosten en een lage belasting van het milieu.”
Binnen het bedrijf zelf wordt veel aandacht besteed aan de
natuur. Er staan uilen-, valken- en andere nestkasten en er
worden ook percelen ingezaaid met bloementapijten voor
vlinders en bijen.
Tuincentrum Maréchal stelt het hele jaar door zo’n 15 mensen te werk. Tijdens piekperiodes kan dat aantal oplopen
tot 35.

Mintjens Group haalt kunstenaar
Wim Tellier naar bedrijfsterrein
versneden en verspreid over de aardbol neergelegd als een
stille getuige van een mogelijk snel verdwijnende wereld.
Vanmorgen keerde de krab symbolisch terug naar ons land,
meer bepaald naar Mintjens in Malle, waar 2.300 kinderen
– leerlingen van plaatselijke scholen – in formatie op het
gras gingen liggen om zo opnieuw de afbeelding van een
krab te vormen. Met drones werden foto’s gemaakt van de
6.000 m2 grote afbeelding.

Mintjens Group, producent van vooral eikenhouten meubilair, heeft kunstenaar Wim Tellier uitgenodigd om op het
bedrijfsterrein te komen werken en zelfs wonen. Momenteel
wordt daarvoor een zogenaamd ‘chair house’ gebouwd,
een atelier en woonruimte in de vorm van een liggende
stoel naar een ontwerp van ABN Architecten. Het gebouw is
vanmorgen voorgesteld bij een massabijeenkomst met zo’n
2.300 schoolkinderen.

Meubelfabrikant Mintjens en kunstenaar Wim Tellier kennen mekaar al langer. “We zijn als familie nauw verbonden
met de natuur”, zegt Carl Mintjens, CEO van de Mintjens
Group. “Wim Tellier zijn projecten, waar natuur en de vergankelijkheid van deze natuur sterk in beeld worden gebracht, hebben ons sterk aangesproken. Ons bedrijfsterrein
is ingebed in een prachtig gevarieerde omgeving. In onze
voortuin ligt de bron van het Schijn. Wim zijn toekomstig
chair house ligt in een weide naast het Schijn. Die wordt in
de zomer begraasd met extensieve zoogkoeien van het ras
Blonde d’Aquitaine, waarvan we er 450 bezitten. Naast
de weide is ons sportcomplex, Mintjens Arena, met voetbalvelden, een tennisclub en sporthal. Met de bouw van het
chair house en de komst van Wim Tellier voegen we naast
industrie, natuur, landbouw, sport en sociaal leven ook het
element kunst toe aan onze bedrijfsomgeving.”

Kunstfotograaf Wim Tellier presenteerde in september vorig
jaar op het strand van Knokke een foto van een krab op een
canvas van 3.000 m2. Nadien werd de foto in 12 stukken

Mintjens Group produceert al 55 jaar op een duurzame manier houten voorwerpen die over heel de wereld worden
geëxporteerd.

Afval Alternatief rolt een
propere container de zomer in
Na een uitvoerige testperiode zet afvalinzamelaar Afval Alternatief verder in op service. Voortaan bieden ze containerzakken aan voor in de restafvalcontainer. Hierdoor blijft de
container proper en blijft er geen afval aan de rand kleven.
“Daardoor hoeft de klant zich niet meer bezig te houden met
het reinigen van de container”, zegt medezaakvoerder Aart
Van Oekelen. “We bieden het vanaf nu systematisch aan bij
onze klanten en prospecten.”
“Eerst dachten we om een eigen mobiele reinigingsdienst op
te starten, maar al snel werd duidelijk dat logistiek afstemmen op de ledigingen niet eenvoudig zou zijn en daarbij
de kosten te hoog zouden oplopen voor de klant. Daarom
zijn we op zoek gegaan naar een goed alternatief, de containerzak. We hebben hiervoor een fabrikant gevonden. Bij
verschillende KMO-klanten hebben we de zak getest: horecazaken, kantoorgebouwen, retail, bouwbedrijven, gara-

ges enz. Nu we overtuigd zijn van de kwaliteit, gaan we dit
verder uitrollen.”
Het ledigen van een rolcontainer verloopt nog altijd op dezelfde manier. De vrachtwagen neemt de container op en
kantelt die, waarna de zak in de ophaalwagen valt. Resultaat voor de klant is dat die meteen een propere container
terug krijgt. Afval Alternatief zegt de enige aanbieder in
de sector te zijn die het systeem actief aanbiedt aan zijn
KMO-klanten. Het systeem met de containerzakken zal ook
worden gebruikt tijdens het komende Replay Festival in Herentals, waar het bedrijf instaat voor de afvalverwijdering.
Afval Alternatief heeft KMO’s als klant in de regio’s Antwerpen, Limburg en Vlaams- Brabant. Het logistieke centrum
bevindt zich in Dessel. Bij het 3,5 jaar jonge bedrijf werken
25 mensen.

Groep Van Eyck opent
foodcorner op Brucargo
Groep Van Eyck uit Kasterlee heeft er een nieuwe vestiging
bij. In Brucargo, het vrachtgedeelte van Brussels Airport
waar dagelijks 20.000 mensen werken, opende Cargo m!
de deuren, een nieuwe foodcorner die wordt uitgebaat door
Meeza, een onderdeel van Groep Van Eyck. Die is intussen toe aan zijn zesde foodcorner in bedrijfsomgevingen en
ziekenhuizen.
Cargo m! verkoopt lunches, salades, broodjes, snacks, enz.
en houdt zich ter beschikking voor een gezellig samenzijn
of lunchmeetings. “Klanten kunnen hun eigen salade samenstellen of een krokant broodje met Italiaanse toetsen, een
dagverse soep of een specifieke vegetarisch of halal gerecht
bestellen”, vertelt Luc Pirard van Groep Van Eyck. “De lunch

kan zowel ter plaatse als op kantoor worden gegeten.”
Meeza is een dochterbedrijf van Groep Van Eyck Groep.
“Dus ter plaatse zullen ook cateringmogelijkheden aangeboden worden die door hen verzorgd worden of door andere
bedrijven uit de Groep”, gaat Pirard verder. “Events kunnen
in Cargo m! ook georganiseerd worden, voor grote events
kunnen we dan weer een beroep doen op Huis van Eyck
waarin de cateringbedrijven en projectorganisatie zijn ondergebracht.”
Vorig jaar opende Meeza ook al een foodcorner in het ziekenhuis van Herentals, waar Groep Van Eyck via het bedrijf
Veresto ook al de maaltijdvoorziening voor de patiënten
verzorgt.
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Aart Van Oekelen – Afval Alternatief

“Onze ﬂexibele aanpak creëert groeikansen in afvalinzameling.”
Vier jaar geleden startte Aart Van Oekelen (31) samen met vier andere vennoten Afval Alternatief, een nieuwe, ‘kleine’ onderneming
die zich toelegt op selectieve afvalinzameling. Intussen realiseert de firma een jaaromzet van 3,5 miljoen euro, zijn er 25 mensen
werkzaam en rijden er 12 groen-rode vrachtwagens door de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Een succesverhaal
dat bewijst dat tegen de stroom inroeien loont.
“Nadat ik in 2007 mijn studies Elektromechanica had afgerond, belandde ik al
snel bij de firma Leysen, actief in afvalinzameling,” zegt Aart Van Oekelen. “Het
bleek een boeiend verhaal te zijn, want ik
kreeg het klantenbeheer van de Kempen
en de provincie Vlaams-Brabant toebedeeld. Het contact met de klanten en ook
de sector die erg in beweging was, lagen
me wel. In die tijd echter werden tal van
kleinere afvalinzamelaars overgenomen
door enkele grote spelers in de markt. En
ook Leysen verdween als onafhankelijke
firma van de kaart.”

Tegen de stroom in
“Samen met enkele toenmalige collega’s
hebben we dan het initiatief genomen om
een eigen firma op te richten. Het werd
Afval Alternatief. Daarmee gingen we
duidelijk tegen de stroom van schaalvergroting in. We waren ervan overtuigd dat
er alsnog een markt was voor een kleinere speler die zich in eerste instantie zou
focussen op KMO’s, aan wie wij een betere prijs en vooral betere service konden
bieden.”
“Onze vermoedens werden bevestigd,
want intussen zijn we dagelijks met 12
vrachtwagens onderweg en hebben we
25 mensen in dienst. Onze klantenportefeuille bestaat intussen uit een 5.000
tal KMO’s uit de provincies Antwerpen,
Limburg en Vlaams-Brabant. Vorig jaar
genereerden we een omzet van 3,5 miljoen euro.”

Afvalscan
“Ons succes is enerzijds te danken aan
het feit dat klanten ook bij ons terecht kunnen voor de selectieve inzameling van
alle afvalfracties. Dat gaat onder andere
van glas tot papier, karton, hout, plastic,
gevaarlijk afval en restafval. Onze echte

Secretariaat
Ontbijtclub Kempen
Impressa nv
Greesstraat 11 - 2200 Herentals
t 014 28 55 55 - f 014 28 55 50
tb@impressa.be

sterkte zit echter in onze persoonlijke aanpak. Zo gaan we bij onze klanten langs,
niet alleen om het afval in te zamelen,
maar ook om een afvalscan te maken en
hen te adviseren in verband met het nog
verder uitsorteren van afvalstoffen. Als dat
grondig gebeurt, kan dat een ﬂinke besparing opleveren. Bovendien lichten we
telkens de Vlarema-wetgeving toe die in
2012 is ingevoerd en stellen we het bedrijf indien nodig in regel met deze voorschriften.”

Investeren in technologie
“Sinds de oprichting van Afval Alternatief
hebben we ﬂink geïnvesteerd in technologie. Zo zijn al onze containers uitgerust
met een chip en onze vrachtwagens hebben stuk voor stuk digitale registratieapparatuur. Dat betekent dat elke afvalcontainer die we ophalen automatisch gewogen
wordt. Die gegevens worden onmiddellijk
naar onze centrale in Baarle-Hertog gestuurd, waar de factuur als het ware meteen per mail naar de klant vertrekt. Het
systeem maakt het eveneens mogelijk om
onze vrachtwagens op de voet te volgen
en zo weten we precies of en wanneer
een afvalcontainer is geledigd.”

wel bij mekaar brengen, maar wanneer
dat zal gebeuren is nog niet duidelijk.
We hebben immers de jongste jaren ettelijke euro’s geïnvesteerd in 12 vrachtwagens…”

Optimaliseren
“Ik ben ervan overtuigd dat er voor Afvalalternatief nog een enorm groeipotentieel
is. Groeien zullen we in de eerste plaats
doen door onze afvalrondes in de drie
provincies waarin we momenteel actief
zijn te optimaliseren. Als we op dezelfde
rondes meer klanten kunnen werven, zou
dat ons rendement aanzienlijk verhogen.
In meer provincies actief worden, is niet
direct onze bedoeling. We willen immers
die relatief kleine, maar heel ﬂexibele speler blijven. Dat is immers de belangrijkste
reden waarom klanten destijds voor ons
gekozen hebben.”

Fiche
telefoon: 0494 53 89 89
e-mail: aart@afvalalternatief.be
bedrijf: Afval Alternatief
activiteit: selectieve afvalinzameling
personeel: 25 werknemers
omzet 2015: € 3,5 miljoen

Transparantie
“Op dit moment werken we ook aan
een nieuwe website waarbij de klanten
de mogelijkheid zullen hebben om hun
persoonlijke afvalinzameling op de voet
te volgen. Daarmee maken we het hele
proces van afvalinzameling voor honderd
procent transparant.”
“Momenteel zijn onze kantoren gevestigd
in Baarle-Hertog, terwijl ons logistieke
centrum zich op het industrieterrein Stenehei in Dessel bevindt. Daar staat onze
ruime voorraad rolcontainers. Op termijn
willen we kantoor en logistieke centrum

OCK Bestuur 2015-2016
Gerald Favril (van der Linden Favril - gerald@favril.be) | Bert Vissers (Novatio - bert.vissers@novatio.be) | Patrik De Cat (Decatechnic - patrik.decat@deca.be) | Koen De Peuter (Aannemingen
De Peuter - koen.depeuter@depeuternv.be) | Tom Bongaerts (Impressa - tb@impressa.be) | Carlo
Van Tichelen (Phobos & Actor - carlo@phobos.be) | Jan Verbrugge (SDM-Valorum - jverbrugge@
sdm-valorum.be) | Dirk Thys (Thys Bouwprojecten - dirk.thys@thysbp.be) | Wim Heylen (Groep
Heylen - wim.heylen@groepheylen.be) | Koen Vanlommel (Netropolix - koen.vanlommel@netropolix.be) | Pierre Stubbe (Stubbe draai- en freeswerk - pierre@stubbemetaalbewerking.be)

