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Kristof Van Laecke 
Vertegenwoordiger & zaakvoerder

Sinds 2008 werk ik in ons mooie familiebedrijf. Gestaag heb ik alle afdelingen doorlopen: 

magazijn, planning, marketing, technische dienst en verkoop.

Na enkele jaren in een managementrol als sales manager, ben ik de laatste drie jaar terug 

actief in wat ik het liefste doe, vertegenwoordiger op de baan met focus op breken, zeven en 

frezen voor de regio Vlaanderen.

2020 was een jaar van verandering: Covid-19, Brexit,…

De wereld is veranderd, het zal nooit meer helemaal hetzelfde zijn. Dat hoeft ook niet. 

Het nieuwe normaal brengt ook veel opportuniteiten met zich mee en deze benutten wij ook 

heel graag. Een zekerheid is dat het Van Laecke Group team van experts nog steeds @ your 

service staat. 

2021 is voor ons bedrijf opnieuw een jaar vol uitdagingen. 

Wij hebben o.m. geïnvesteerd in een nieuw bedrijfspand voor onze vestiging in Zedelgem.

Hierbij wordt de bestaande hoofdvestiging verviervoudigd naar een nieuwe vestiging van 

25.000 m². De opvolging van de bouw, verbouwingen en verhuis naar de nieuwe Van Laecke 

Group thuishaven is mijn project voor 2021. Ik kijk er naar uit om dit samen met ons team te 

verwezenlijken. Wij hopen jullie allemaal gezond en wel in 2022 te mogen verwelkomen in dit 

nieuwe bedrijfsgebouw.

Ik wens jullie allemaal meer dan ooit een gezond en gelukkig 2021 toe.

Kristof Van Laecke

Tweedehands in ons aanbod

Merk: JENZ

Type: HEM 583Z

Soort: Chipper

Bouwjaar: 2016

Uren: 3700

Wenst u meer informatie? Mail naar info@vanlaeckegroup.com of contacteer ons via +32 50 55 60 18.

Merk: FAE

Type: STABI H-250

Soort: Stabilisatiefrees

Bouwjaar: 2015

Uren: /

Merk: Terex Finlay

Type: 595

Soort: Gridzeef

Bouwjaar: 2018

Uren: 1100

Merk: Terra Select

Type: T60

Soort: Trommelzeef

Bouwjaar: 2019

Uren: 800

Sinds de Eggersmann groep de langzaamdraaiende Teuton Z55 shredder voorstelde in 2017, kan men spreken van een waar succes. De machine kon 

toen reeds alle soorten materialen verkleinen en een kwalitatief eindproduct afleveren door middel van het gebruik van een korf. Daar waar tot dan twee 

doorgangen of twee machines nodig waren, kon de Teuton een eindproduct leveren in één doorgang, zonder in te boeten in capaciteit. Dit vanwege 

de grote doorlaathoogte onder de rotor. Als opvolger van dit paradepaardje bracht Eggersmann een vernieuwde versie op de markt: de Teuton Z60.

De machine kenmerkt zich vooral door haar veelzijdigheid. De shredder met enkele rotor kan werken met of zonder korf en is dusdanig 

gebouwd dat men twee korven comfortabel met de machine kan meenemen. Er is een gevarieerd aanbod aan korven met verschillende 

mazen, waardoor men eenvoudig tot het gewenste eindproduct kan komen. De 3.000 mm lange rotor is qua toerental traploos instelbaar 

tot 40 tpm, is hydraulisch aangedreven en kan bij overbelasting makkelijk terugdraaien. De duurtijd hiervan is parametrisch instelbaar.

De nieuwe langzaamdraaier kent nu 600 pk en is door een groter koppel in nog moeilijkere applicaties inzetbaar. Naast een facelift, kreeg deze 

opvolger een vernieuwde rotor waarbij gereedschappen in een nieuwe geometrie opgesteld staan, om in een nog grotere variatie van toepassingen 

succesvol te kunnen zijn. De 7,45 m lange afvoerband is traploos in hoogte verstelbaar tot een maximale hoogte van 5 m. Dankzij twee nieuwe 

koelers met korte wegen is transmissieolie niet langer nodig. Het vernieuwd koelsysteem zorgt ervoor dat de koellucht vooraan wordt aangezogen 

en aan de zijkant, doch helemaal bovenaan terug uitgeblazen. Hierdoor wordt de operator nooit bloot gesteld aan gevaarlijke hitte. Mede dankzij de 

top-air luchtvoorfilter heeft de shredder dus een vernieuwd en groter koelproces, waardoor de motor beduidend minder afziet in zware toepassingen.
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Verder voorziet Eggersmann enkele handigheidjes die ten goede 

komen aan onderhoudsvriendelijkheid. Grote openingsdeuren 

zorgen voor een eenvoudige toegankelijkheid van de rotor en het 

motorcompartiment en is nu uitgebreid met een ingebouwde ladder. 

Naast de grote toegankelijkheid van de te onderhouden units, werkt de 

shredder zeer kostenefficiënt op het gebied productiecapaciteit versus 

het brandstofverbruik. Deze veelzijdige krachtpatser is beschikbaar 

op wielen (32 ton), rupsen (34 ton) of in stationaire vorm (28 ton).

Naast de Teuton Z60 

heeft Eggersmann in het 

aanbod shredders ook de 

kleinere Teuton Z50, die een 

totaalgewicht van 25 ton heeft.

Het voornaamste succes in de diversiteit van de machine ligt hem in de vele 

varianten van gereedschappen die beschikbaar zijn. Er zijn vier soorten 

tanden, al dan niet voorzien van een speciale coating, die elk inzetbaar zijn 

voor hun specifieke toepassing. Ook bij de tegenkam, die bestaat uit negentien 

snijkammen, heb je keuze uit vier verschillende types. De combinatie van 

toerental, type gereedschap, type zeefkorf, type tegenkam en de positionering 

van de tegenkam, zorgen ervoor dat op een veelzijdige manier gewerkt kan 

worden in verschillende soorten materialen van afvalhout, groenafval, extreem 

grote wortels, industrieel afval, grof vuil, plastiek, autobanden tot matrassen.

De tegenkam laat zich in 

elf verschillende standen 

positioneren t.o.v. 

de rotor en maakt de 

machine multifunctioneel 

inzetbaar.



In de kijker: nieuwe breker voor Kruiswijk

EvoQuip, een van de merken binnen de Terex groep, biedt een ruime 

keuze aan compacte zeef- en breekinstallaties. Hun gamma brekers loopt 

van 3,5 tot 30 ton, met als grootste in de reeks de EvoQuip Cobra 290R. 

Van Laecke Group leverde deze krachtige impactbreker met nazeef bij Kruiswijk 

in Bergambacht (NL). In 2017 verhuisde Kruiswijk van Vlist naar Bergambacht, 

waar ze beschikken over een recyclingterrein dat twee maal zo groot is, om de 

recycling en circulaire afvalverwerking binnen de organisatie uit te breiden. 

Kruiswijk heeft zich kunnen specialiseren in diverse takken: sloop- en grondwerk, 

asbest- en bodemsanering, boor- en zaagwerk en recycling. Voor de uitbreiding 

van hun machinepark koos Kruiswijk voor de EvoQuip Cobra 290R impactbreker, 

speciaal in hun eigen bedrijfskleur gelakt. Dankzij haar compacte afmetingen is de 

machine gemakkelijk te transporteren en inzetbaar op kleinere terreinen. Naast de 

compactheid blinkt de percussiebreker uit met zijn hoge capaciteit tot 290 ton per uur.

• Afmeting van 9,20 m x 2,55 m x 3,10 m

• Volvo Tier 5 motor met 315 pk

• Rotor van 1 m met twee volledige keramische en 
twee halve mangaan stalen slaglijsten

• Heavy duty magneetband

• 500 mm brede zijtransportband voor voorafzeving

• Trilgoot met slijtplaten onder de breker

• Nazeef met 40 mm net

Enkele features:

In de kijker: nieuwigheden bij FAE

Primeur: eerste NEW eco-tec uitgeleverd

Een deel van deze stoom wordt nu ook gebruikt als restwarmte om hun nieuwe NEW eco-tec 

droger te voeden.  Recentelijk nam Bionerga een NEW eco-tec All-in dryer in gebruik. Hoofdzakelijk 

wordt deze gebruikt voor het drogen van houtchips en in een later stadium eventueel ook gras. 

De All-in dryer van het Duitse NEW eco-tec is uitgerust met een eigen bunker, van waar het 

product op een luchtdoorlatende, polyester geweven band gestort wordt, waar het in een 

vooraf bepaalde laagdikte kan drogen. Door de lucht van boven, door het product en de band 

naar onder te blazen, is er quasi geen stofontwikkeling. Eens het product de gewenste droogte 

behaald heeft, wordt het afgevoerd door een vijzel (standaard) of door een transportband (optie). 

Bionerga heeft in Houthalen (BE) een 

hoogtechnologische installatie waarmee 

ze energie recupereren uit restafval.  

Ze zet de vrijgekomen verbrandings-

warmte met een zeer hoog rendement 

om naar stoom. Een deel hiervan leveren 

ze via een ondergrondse pijpleiding aan 

buurbedrijf Aquafin, die deze warmte 

gebruikt voor het drogen van het slib 

uit hun waterzuiveringsinstallaties. 

De resterende stoom zetten ze om 

in elektriciteit. Dankzij onze hoge 

rendementen mag Bionerga zich zelfs 

officieel producent van ‘groene stroom’ 

noemen. 
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Naast de Sonic optie breidt FAE hun aanbod uit 

met de PaTriZio, een frees met vaste beitels voor 

tractoren van 50 tot 100 pk. Tot op heden werd op dit 

type van tractoren gebruik gemaakt van klepelaars 

met losse klepels.

Met het door FAE nieuw ontwikkelde concept met 

gelimiteerd bijtsysteem (mini blade of mini C/3) is 

het mogelijk om een zeer mooi eindresultaat te 

verkrijgen. Daarnaast is een laag aantal pk's nodig 

om te kunnen verkleinen en een hoge capaciteit te 

behalen. Het risico voor blokkades op de rotor is 

laag waardoor de frees makkelijk in gebruik is voor 

onervaren chauffeurs.

Verder onderscheidt deze nieuwe frees zich door zijn 

versterkt en volledig gesloten frame waarbij ook de 

zijdelingse cardanassen zijn afgeschermd met een 

frame.

De Italiaanse FAE Group maakt jaarlijks meer dan 2.500 professionele freesmachines. Naast frezen voor bosbouwtoepassingen hebben ze 

ook machines voor industrieel gebruik in hun uitgebreid portfolio. De machines kunnen aangebouwd worden op tractoren, graafmachines, 

schrankladers en speciaal omgebouwde dragers. Voor machines aangebouwd op graafmachines brachten ze een nieuwe functie op de markt.

Een hydraulisch systeem bestaat steeds uit de parameters beschikbare 

oliedruk en liters. De combinatie van deze 2 factoren bij een frees vertaalt zich 

in een bepaalde kracht (bar) en een bepaalde snelheid (l/min) op de rotor. 

Een standaard hydraulische frees werkt aan een maximale snelheid met een 

maximale druk. Als een job te moeilijk wordt stopt de frees, moet de rotor 

terug op toerental komen en gaat de operator langzaam manueel verder.

Het vroegere VT-systeem van FAE zorgde reeds wanneer een job te 

moeilijk werd en de frees teveel druk vroeg, dat de rotor automatisch drie 

maal trager ging draaien met drie maal meer kracht. Als opvolger van de  

VT-functie bedacht FAE een nieuw, revolutionair systeem die de naam Sonic 

kreeg. De nieuwe functie, die optioneel verkrijgbaar is op hun hydraulische 

frezen, regelt automatisch de optimale snelheid en kracht van de rotor. 

Hierdoor wordt altijd gewerkt met de juiste kracht op de rotor volgens de 

gevraagde applicatie met de aangeleverde liters en druk van de basismachine. 

Bij een eenvoudig werk draait de rotor op volle snelheid met een maximale 

productiviteit. Bij een moeilijke(re) job gaat de rotor traploos vertragen en telkens 

met meer kracht gaan draaien. De frees stopt echter niet en blijft doorgaan.

Het Sonic systeem kort samengevat:

• Maximale productie in alle omstandigheden

• Minimum aan hersteltijd van de rotor in elke situatie

• Snelle automatische kalibratie van de snelheid en kracht van de rotor, geen 

manuele berekeningen of instellingen van de hydraulische VT-motor

• De frees kan op verschillende basismachines ingezet worden

• Zelfs met een variatie aan geleverde liters of druk levert de Sonic functie 

altijd het maximum aan rendement

De droogistallatie heeft een verwerkingscapaciteit van 20 ton natte houtsnippers per dag met een 

reductie van 30% in vochtgehalte (bijvoorbeeld: verlagen van het vochtgehalte van 50% naar 20%).

Hiervoor wordt de droogmachine aangesloten op hun warmtebron, met een temperatuur van 120°.

De All-in dryer biedt de mogelijkheid om houtsnippers te drogen tot een vochtgehalte van 10%. 

Daarnaast zijn de droogsystemen van NEW eco-tec modulair opgebouwd waardoor ze eenvoudig te 

verplaatsen zijn. 
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z E D E L G E M  |  b E L G I Ë H o u t e n  |  n e d e r l a n d

• Servicetechnieker binnen- en buitendienst

• Technical support expert 

• Technisch bediende spare parts

• Allround monteur

Nieuw(s) bij Van Laecke Group

Jannes Inghelbrecht
Technical support expert

Simon Rogan
Monteur NL

Louis Verschaeve
Technieker BE

We sloten 2020 af in stijl: onze website kreeg een grondige facelift waardoor deze nog 

gebruiksvriendelijker werd. 

Benieuwd? 

Neem een kijkje op: www.vanlaeckegroup.com

Maar ook 2021 werd goed ingezet...

Met deze leuke attentie bedanken we onze medewerkers voor hun inzet tijdens het 

afgelopen, bijzonder jaar. Laten we er met z'n allen een succesvol en mooi 2021 van 

maken!  

De Britse regering gaf op 29 maart 2017 formeel kennis van het voornemen tot uittreden uit 

de Europese Unie. Na jarenlange onderhandeling kwam uiteindelijk een handelsakkoord tot 

stand, die per 1 januari 2021 in volle werking treedt. We hebben momenteel nog geen zicht 

op de gevolgen van de strengere grenscontroles en de Brexit-formaliteiten wat betreft 

prijsverhogingen en levertermijnen. Graag willen we jullie vooraf informeren over een mogelijke 

vertraging in leveringen van niet-standaard onderdelen. Dit vooral voor de merken Terex 

Finlay, EvoQuip en Edge. We stellen dan ook alles in het werk om de hinder tot een minimum 

te herleiden. Mochten hierover nog vragen zijn, aarzel zeker niet om ons te contacteren.

Unieke combinatie in België: Terex Finlay 883+ en TWS PS60R

Stenen gemengd met klei- en leemgrond worden afgezeefd met een Terex Finlay 883+ 

schudzeef. De tussenfractie (10-60) wordt nadien over de zwaardwasser gebracht die de klei- 

en leembollen kapot breekt en afvoert met water. Op deze manier worden de stenen gewassen. 

De samenwerking van de Terex Finlay 883+ voor de droge voorafzeving van de 0/10, 10/60 en 

de +60 mm en de PS60R zwaardwasser is uniek. De combinatie vermindert het waterverbruik 

drastisch t.o.v. conventionele wasinstallaties waarbij al het materiaal wordt gewassen. 

Ook de productie van slib in deze installatie is een stuk minder waardoor de stortkosten hiervan 

lager zijn. De zwaardwasser werd optioneel uitgerust met een rinserzeef voor een bijkomende 

reiniging van de stenen en een trashscreen op de overloop van water en slib, om tijdens dezelfde 

passage ook de drijvende delen uit het materiaal te verwijderen. De PS60R zwaardwasser kan 

tot 60 ton per uur vervuild materiaal omzetten tot een hoogwaardige, herbruikbare grondstof. 

Door middel van twee assen met verwisselbare 

peddels worden kleikluiten gebroken en het 

materiaal gewassen.

In de kijker: BRT Hartner balenopener aan het begin van een vaste lijn

In oktober 2020 werd de industriële lijn uitgerust met een nieuwe BRT Hartner balenopener. Met deze aanwinst kan de vaste lijn 

20% meer materiaal verwerken. De machine haalt eenvoudig geperste krantenbalen van ongeveer 800 kg uit elkaar en brengt 

ze via een kwaliteitscontrolestation naar de vaste lijn. De balenopener zorgt er niet alleen voor dat de werkergonomie van hun 

operatoren verbetert, ze zorgt ook voor een verhoogde productiecapaciteit om beter aan de behoeften van hun klanten te voldoen.

Het bedrijf ISOPROC, opgericht in 2001, is net als de Van Laecke Group een familiebedrijf, gepassioneerd en pionier 

in duurzaam bouwen. Sinds 2013 vervaardigt ISOPROC in Achêne (BE) vanuit gerecycleerd krantenpapier zijn eigen 

iQ3 cellulosewatten en zet ze om naar betrouwbare en duurzame isolatie voor skeletbouw. 

Het ISOPROC iQ3-team voor de 

BRT HARTNER-balenopener

Terex Washing Systems is met zijn oprichting in 2012 de jongste productlijn binnen Terex Mineral Processing waarbij 

tientallen jaren van was- en zeefervaringen zijn samengevoegd in een productlijn waar de focus op wassen ligt. 

Voor het reinigen van moeilijkere grond koos Englebert in Bastogne (BE), gespecialiseerd in grond-, riolerings- en 

afbraakwerken, voor een Terex Washing Systems PS60R zwaardwasser in combinatie met hun Terex Finlay 883+. 

Wenst u meer informatie? Mail naar natalie@vanlaeckegroup.com of contacteer ons via +32 50 55 67 60.
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STONE WASHER SW 1000

FAE biedt hoog kwalitatieve mulch- en diepfrezen 
aan voor bosbouw, landbouwgrond en wegenbouw. 
FAE kenmerkt zich door zware machines met 
kwaliteit en vooral een uitermate breed gamma 
waarmee telkens een oplossing kan geboden 
worden voor ieders specifieke toepassing.

TEREX FINLAY is een wereldleider op het gebied van 
productie en distributie van breek-, zeef-, was- en 
recyclingmachines, met meer dan zestig jaar ervaring 
in het vak.

EVOQUIP, de nieuwe lijn van Terex, biedt een 
ruime keuze aan compacte brekers van 3,5 tot 30 
ton. Door hun compactheid kunnen de machines 
ingezet worden op kleinere terreinen en zijn ze 
gemakkelijker te transporteren.

TEREX HANDLERS zijn overslagkranen ontworpen en 
gefabriceerd in het Duitse Bad Schönborn. 
Deze overslagkranen zijn gekend voor hun kwaliteit, 
groot koelvermogen en service toegankelijkheid.

De EVOQUIP vlakdekzeven uit de Terex groep zijn 
een aanvulling op het gamma van Finlay. Deze zijn 
speciaal ontworpen voor het kleinere zeefsegment.

ALLU is een belangrijke leverancier op het 
gebied van zeefbakken die hydraulisch 
aangesloten worden op graafmachines en 
wielladers. Deze kunnen zeer wijd ingezet 
worden voor tal van toepassingen.

De vlakdekzeven van TEREX FINLAY zijn 
wereldberoemd en staan garant voor kwaliteit. 
Niet voor niets zijn de Finlays de meest 
verkochte zeefmachines in de Benelux. 
Op de foto de zeer populaire 883+.

De Stone Washer SW 1000 is een creatie van 
Kris Busschaert in samenwerking met Ateliers 
Delbeque. Dit containermobiel waterbad kan 
eenvoudig drijvende delen, zoals plastics, hout 
en papier, scheiden van zware fractie. 
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DIAMOND Z heeft als pionier een wereldwijde 
reputatie voor de productie van zeer kwalitatieve 
tub- en horizontale grinders die ontworpen zijn 
voor het verkleinen van hout, groen en afval. 
Ze zijn gekend voor hun robuustheid en 
het werken aan hoge capaciteit, zelfs met 
stoorstoffen. Daarnaast zijn ze eenvoudig te 
bedienen en erg onderhoudsvriendelijk.
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TERRA SELECT, opgericht door de gebr. Farwick en 
een onderdeel van de Eggersmann groep, is een 
toonaangevende fabrikant van een complete lijn 
trommel- en sterrenzeven,  zowel mobiel als stationair.

Met vooral TERRA SELECT, maar ook 
BRT HARTNER, heeft de Duitse Eggersmann 
groep 2 grote troeven op vlak van windzifters 
voor allerhande toepassingen.

BACKHUS maakt eveneens deel uit van 
de Eggersmann groep en bestaat uit een 
uitgebreid gamma aan compost omzetters. 
Naast mobiele tunnelomzetters beschikken 
ze over een reeks stationaire omzetters die 
werken tussen rijbaan muren of in tunnels.

BRT HARTNER biedt bunkers met walking 
floorsystemen, ballistische scheiders en 
zakkenopeners aan. Op die manier kan de 
Eggersmann groep complete installaties 
aanbieden.

EGGERSMANN brengt traagdraaiende 
shredders op de markt onder de naam 
Teuton en Forus. De Teuton-lijn bestaat uit 
een shredder met 1 grote rotor van 3 meter 
lang met een unieke snijkam die kan ingezet 
worden in diverse materialen. Ook Forus 
maakt deel uit van het gamma. De kleine 
shredder heeft 2 verkleinwalsen.

JENZ, een familiebedrijf dat inmiddels 97 jaar 
bestaat, is in Europa marktleider in professionele 
houtchippers. Door het uitgebreid aanbod aan 
verschillende rotoren zijn diverse eindproducten 
van G30 tot G100 mogelijk. Het aandrijven gebeurt 
via tractor, met dieselmotor of stationair met 
elektromotor.  

Naast chippers heeft JENZ een aanbod 
doordachte shredders. Deze multifunctionele 
machines kunnen heel wat verschillende 
afvalstoffen verwerken zoals groenafval, 
biomassa, schors, materiaal voor 
biogascentrales, boomwortels, A-hout, 
grasbalen, hard plastiek... 
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LIKE US!

Marcom bv (BE)
Schatting 8 
8210 Zedelgem – België
T. +32 (0) 50 55 18 90 
info@vanlaeckegroup.com

Van Bemmel machine import bv (NL)
Vleugelboot 51
3991 CM Houten – Nederland
T. +31 (0) 30 68 68 100
info@vanlaeckegroup.com

Martijn mulder
Regio Noord-Nederland 
+ 31 (0) 653 90 64 06
martijn@vanlaeckegroup.com

Kris Busschaert
Regio's Wallonië & Vlaanderen 
+32 (0) 473 89 44 49 
kris@vanlaeckegroup.com

Luc Van Laecke
Zaakvoerder
+32 (0) 475 46 32 94

Geoffrey Verzele
Regio Vlaanderen 
+32 (0) 472 01 16 91 
geoffrey@vanlaeckegroup.com

Kristof Van Laecke
Zaakvoerder
+32 (0) 474 86 96 08 
kristof@vanlaeckegroup.com

Koen Vandenberghe
Regio's Wallonië & Luxemburg 
+32 (0) 468 19 77 13 
koen@vanlaeckegroup.com

w w w .v a n l a e c k e g r o u p. c o m

EriK DROST
Regio's Zuid-Oost Nederland
+31 (0) 630 99 31 48
erikd@vanlaeckegroup.com

Sjaak van den Berg
Key accounts Nederland
+31 (0) 646 09 45 26
sjaak@vanlaeckegroup.com

NICO VAN COLEN
Sales manager
+32 (0) 477 29 91 86
nico@vanlaeckegroup.com

Ons salesteam: professioneel advies op maat

Onze vestigingen

WE ARERECYCLING

THIERRY MEEUWSEN
Regio Zuid-West & midden Nederland
+ 31 (0) 615 05 22 70 
thierry@vanlaeckegroup.com


