
Afval / Recycling / Déchets

96

De leveranciers van Foronex bevinden zich vooral in West-
Europa. Foronex zal voor hun partners de volledige zorg 
uit handen nemen zodat zij voor al hun houtresten 1x vaste 
partner hebben. 

Op vandaag beschikt Foronex over drie eigen productiesites 
en een eigen logistieke vloot van 65x vrachtwagens. Deze 
vloot bestaat uit 20x containerwagens met zo’n 1000 afzet-
containers ( blaascontainers, open containers, … ), 75x open
walking floors, 10x zuigwagens, blaasopleggers, taut-
liners, … kortom een volledig arsenaal rollend materiaal staat 
klaar om elk houtafvalproduct op een passende manier te 
vervoeren. 

NIEUWE GRONDSTOFFEN 
Met alle houtrestproducten produceert Foronex nieuwe 
grondstoffen. Met behulp van eigen machines zoals een 
houtbreker, afzeefinstallatie, pelletinstallatie, … produceert 
Foronex steeds producten op maat van de klant. “Voor ons is 
iedere klant en zijn vraag speciaal”, vertelt Joos Wemel. 

Foronex is actief in de energiesector, de agrarische sector, de 
houtverwerkende industrie, de chemische sector maar ook in 
de tuinsector. Foronex beschikt over een eigen productielijn 
om bijvoorbeeld sierschors vanuit Zuid-Europese schors te 
produceren. 

ANIMAL BEDDING 
Twee vaste productiesites produceren elke dag “Animal 
Bedding”. Dit betekent dat wij dagelijks alle soorten 
producten produceren die geschikt zijn voor paarden, veeteelt, 
knaagdieren, kleine huisdieren… De producten zijn dan ook 
zeer gevarieerd: houtkrullen, vlaslemen, droog zaagsel, stro-
pellets, kattenbakkorrels, hennep, … en dit in alle mogelijke 
verpakkingen of in bulk. U kunt ons product herkennen via 
onze merken Royalstar, Starcat, Copo’doux. 

Familiebedrijf Foronex blijft groeien na nieuwe start drie jaar geleden

HOUT, HOUT EN NOG EENS HOUT

Foronex speelt een leidende rol in de wereld van duurzame houtverwerking met onder andere het ophalen én verwerken 
van alle houtrestproducten. Het bedrijf, gevestigd in Wielsbeke ( België ), brengt meer dan vijftig producten op de markt in 
België, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg. Met meer dan veertig jaar ervaring, met een eigen op-en overslagcapaciteit en 
met een eigen beheerde logistieke tak, kan Foronex zijn leveranciers en klanten dagelijks bedienen.  

“Wat wij doen is in één zin samen te vatten: we verzamelen 
houtafval en verwerken deze tot nieuwe grondstoffen”, zegt 
Joos Wemel, directeur van Foronex. Maar daar steekt veel 
meer achter dan je vanuit die ene zin zou vermoeden. Om 
te beginnen: wat is houtafval of wat is een houtrestproduct? 
Waar is het beschikbaar? Hoe kunnen we aan economisch 
verantwoorde voorwaarden deze stroom verplaatsen en 
verwerken? En dit steeds met de groene gedachte in het 
achterhoofd. 

Alles start eigenlijk bij de stam. Dan spreken we over zaagsel,
schors, houtblokken, wortelhout, chips, … met andere 
woorden, houtrestproducten uit de eerste verwerking. 

Daarnaast komen er grondstoffen uit de tweede en derde 
verwerking. We bedoelen hiermee alle producten afkomstig
van houtverwerkingsbedrijven zoals schaverijen, schrijnwer-
kerijen, plaatindustrie, meubelindustrie, … Maar ook houtafval 
uit de recyclingwereld. Kortom, Foronex is actief in alle lagen 
van de houtverwerkende industrie. 
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Familiebedrijf Foronex blijft groeien na nieuwe start drie jaar geleden

FAGNES PELLETS 
De nieuwe trend op de markt van verwarming is ongetwijfeld
houtpellets. Foronex produceert uiterst kwalitatieve 
Belgische houtpellets te Mariembourg. 100% natuurlijk, 
100% DIN+ en 100% naaldhout, dit zijn Fagnes Pellets. Deze 
zijn te verkrijgen in vrac of per zak van 15k of 10kg. Foronex 
garandeert een 100% topkwaliteit voor deze houtpellets en 
deze zijn dan ook uiterst geschikt voor elke houtkachel. 

De houtsoorten die je als basis voor deze pellets gebruikt zijn 
doorslaggevend. Vandaar dat Foronex zichzelf ertoe verplicht 
om steeds de juiste grondstof hiervoor te gebruiken. 

Meer info over deze houtpellets kan je terugvinden op 
www.fagnespellets.eu of op www.foronex.eu 

EEN STUKJE GESCHIEDENIS 
Foronex werd in 1967 opgericht door de families Forcez, 
Vandenabeele en Holvoet. Het bedrijf heeft een sterke groei 
doorgemaakt in de jaren 1984 tot 1999 onder leiding van 
Joos Wemel en Pierre Vandenabeele. In 2008 werd Foronex 
verkocht aan de afvalgroep Shanks met het idee de ingezette 
groei uit te bouwen. Door een heroriëntatie van de strategie 
bij Shanks werd er ruimte gecreërd voor Foronex om per 
1 juni 2013 terug te gaan naar het vertrouwde nest. Foronex
kwam per 1 juni 2013 terug in handen van Joos Wemel, Pierre 
Vandenabeele en het bedrijf Profillin. Op deze manier kan 
Foronex al hun ervaring opnieuw gebruiken in combinatie
met nieuwe jonge krachten om deze verdere groei te 
bevestigen. 

Alle houtafvalproducten, Animal Bedding, Houtpellets, 
Biomassa, Sierschors, Logistieke diensten, … 

Connexes de bois, Animal Bedding, Granulés de bois, 
Biomasse, Ecorces décoratives, Services logistique, … 


