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VESTIGING LOMMEL 

Op onze site te Lommel behandelen wij jaarlijks 70.000 ton 
schroot. Ferro schroot, zoals balkenijzer, profielijzer, plaat-
staal en containerparkschroot, en non-ferro schroot, zoals 
aluminium, koper, messing, inox, zink, lood enz. worden 
verwerkt tot ovenklare producten.
Met deze producten bevoorraden wij zowel Belgische als 
internationale gieterijen.

Met onze schaarinstallatie verkleinen wij probleemloos alle 
soorten zuiver ijzer met een productiecapaciteit van 30 ton 
per uur. 

Onze shredderinstallatie vermaalt gemengde metaalsoorten, 
containerparkschroot en autowrakken tot zuivere, hersmelt-
bare grondstoffen, dit aan een productiecapaciteit van 30 ton 
per uur. 

Vanhees Metalen is een erkend depollutiecentrum, waar 
autowrakken verplicht verwerkt moeten worden. Door 
het onttrekken van vloeistoffen, zoals oliën, brandstoffen, 
remvloeistof enz. en het verwijderen van banden, batterijen 
en glas, maken wij een wrak klaar voor de milieuvriendelijke 
vermaling in onze shredderinstallatie.  

Met onze 7 vrachtwagens halen wij dagelijks ongeveer 300 ton 
schroot op bij onze klanten.
Vanhees Metalen heeft meer dan 500 containers uitstaan, dit 
ter inzameling van het waardevol schrootafval. Variërend van 
2.5 m3 tot 40 m3 containers kunnen wij onze klanten steeds 
een oplossing op maat aanbieden. 

Vanhees Metalen is ook gespecialiseerd in de afbraak van 
metalen constructies, machines, ovens etc. Met onze mobiele 
dieplader brengen wij onze kranen ter plaatse en verzorgen 
we alle schrootopruimingen op fabrieken en externe werven. 
Door het implementeren van het VCA* certificaat kunnen wij 
onze klanten een veilige manier van werken garanderen. 

Door het onderschrijven van zowel het ISO 9001 als het 14001 
certificaat, verbeteren wij steeds de strenger wordende  
kwaliteits – en milieueisen.

VESTIGING MOL

Op onze site te Mol verkopen wij alle soorten nieuw profiel- 
en plaatijzer, zoals balken, betonnetten, profielijzer en platen.
Deze materialen worden op maat gezaagd voor de klant en 
op vraag op locatie geleverd. Ook aanvaarden wij er kleine 
hoeveelheden ferro en non-ferro metaalafvallen. 

In 1909, meer dan 100 jaar geleden, opende Josephine ‘Fieneke Vod’ Desadeleir 
een werf in het centrum van Mol, waar ze metalen, vodden en beenderen inzamelde.
Het materiaal werd met paard en kar opgehaald en op deze site verwerkt.
Nu, meer dan 100 jaar later, is Vanhees Metalen uitgegroeid tot een metaalver-
werkend bedrijf met 2 vestigingen, 40 personeelsleden en een verwerking van
70.000 ton schroot.
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