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Een nieuw leven geven
aan gebruikte materialen.
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RENEWI IN DE PRAKTIJK

Voortrekker van de circulaire economie

Als voortrekker van de circulaire economie speelt 
Renewi met haar specifieke kennis van afval en recy-
clingtechnieken een verbindende rol in de circulaire 
economie. Renewi transformeert afval in hoogwaardige
grond- en brandstoffen. Daarmee voorkomen we uit-
putting van natuurlijke bronnen en bovendien levert 
dit een substantiële CO2-winst op. Wij lossen daarmee 
samen met onze klanten niet alleen afvalvraagstukken
op, maar ontwikkelen ons ook tot een belangrijke 
leverancier van secundaire grondstoffen. 
Renewi gaat strategische allianties aan met bedrijven 
waar het haar kennis ter beschikking stelt. Zo werkt 
Renewi samen met metaalbedrijf ArcelorMittal om 
de cokes in hun ovens te vervangen door biofuel. Een 
ander voorbeeld is de samenwerking van Renewi’s 
dochterbedrijf Coolrec, dat elektrisch en elektronisch 
materiaal recycleert, met Philips om producten uit 
gerecycled materiaal te maken. Dat vraagt om 
innovatieve oplossingen. Vandaag beschikt Renewi al
over een mooi portfolio aan nieuwe eindproducten 
zoals compost, potgrond, verf, kattebakvulling,  kantoor-
papier, … 

Meer dan logistiek

Renewi zamelt het afval in van bedrijven en huishou-
dens. Met een efficiënt inzamelsysteem transporteren
we de ingezamelde afvalstromen naar gespeciali-
seerde be- en verwerkingslocaties.
Afvalinzameling is meer dan alleen logistiek. Wij  leveren
dienstverlening en dat vraagt om een klantgerichte,
persoonlijke aanpak. Samen met onze opdrachtgevers
ontwikkelen wij oplossingen voor de milieuvraag-
stukken van vandaag en de grondstoffenbehoeften van 
morgen. 

Specifieke kennis in wetgeving en 
verwerkingstechnieken

Met onze vergaande kennis van specifieke wetgeving en 
verwerkingstechnieken ontzorgen we onze klanten en 
garanderen wij altijd te voldoen aan alle strenge wet- 
en regelgeving. We passen de inzameling van afval zo 
geruisloos mogelijk in binnen het bedrijfsproces van de 
opdrachtgever. De nauwe samenwerking met klanten 
zorgt voor maximale aansluiting, een continu verbeter-
proces en zelfs baanbrekende innovaties op het gebied 
van afval en materiaalgebruik. Renewi. Betrouwbaar, 
klantgericht en efficiënt.

www.renewi.com

Renewi, onstaan uit de overname van Van Gansewinkel door Shanks, wil uitgroeien tot een nieuw waste to 
productbedrijf. Met haar activiteiten In België realiseert Renewi een omzet van 440 miljoen euro met 2.100
 medewerkers. Renewi is marktleider in de Benelux en is ook actief in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland,

 Frankrijk, Portugal, Hongarije en Canada. Centraal staat de visie om uit het afval van vandaag de 
grondstoffen te winnen voor de producten van morgen. Afval Bestaat Niet. 

“Van Gansewinkel dat sinds meer dan 50 jaar bestaat”, 
licht Wim Geens, managing director Renewi Belgium 
toe, “is ontstaan vanuit de afvalinzameling, iets waar 
zij altijd heel sterk in zijn geweest, terwijl Shanks meer 
gericht was op de recycling van de afvalstroom. Eigen-
lijk was Van Gansewinkel vooral bezig met de klantzijde 
van de markt en was Shanks eerder op het afvalproces 
gefocust. Als Renewi willen wij beide sterktes samen-
voegen en een volledig verticaal geïntegreerd bedrijf 
zijn dat ook eindproducten ontwikkelt met als missie 
‘waste no more’. Vandaag bestaat onze winst nog voor 
70% uit inzameling en voor 30% uit recyclage en nieuwe 
toepassingen, op termijn moet dat net het omgekeerde 
worden.”

Vous retrouverez la version française de ce publireportage
aux pages 84 et 85.i


