
“Er	 zijn	 de	 milieucontainers,	 opgebouwd	
uit	 sandwichpanelen,	 waar	 horizontaal	
palletten	 worden	 ingeschoven,	 en	 die	
worden	afgesloten	met	grote,	al	dan	niet	
automatische,	 schuifdeuren.	 Onderaan	 is	
er	een	lekbak	(voor	opvang	van	gevaarlij-
ke	stoffen)	voorzien.	Indien	de	milieucon-
tainer	brandwerend	moet	zijn,	wordt	er	ui-
teraard	geïsoleerd	met	rotswol.	De	stoffen	
die	 bewaard	 worden	 in	 deze	 milieucon-
tainers,	zijn	o.m.	chemische	stoffen,	spuit-
bussen,	alcohol….”,	aldus	Vanhecke.	Warm-
tekamers	 zien	 er	 identiek	 uit	 en	 zijn	 in	
feite	 geconditioneerde	 milieucontainers.	

“Indien	 de	 producten	 aan	 een	 constante	
temperatuur	moeten	worden	opgeslagen,	
wordt	er	verwarming	en	koeling	voorzien.	
Zo	moeten	sommige	producten	–	omwille	
van	de	viscositeit	–	een	bepaalde	tempe-
ratuur	hebben	om	onmiddellijk	verwerkt	
te	 kunnen	 worden.	 De	 temperatuur	 in	
een	milieucontainer	mag	niet	te	hoog	op-
lopen	 omwille	 van	 het	 risico	 op	 zelfont-
branding	van	de	producten”,	zegt	Vanhec-
ke.	 Tot	 het	 aanbod	 van	 Envisol	 behoren	
ook	inloopkluizen.	“Recyclageparken	doen	
er	een	beroep	op	voor	de	opslag	van	KGA.	
Maar	ook	industriële	bedrijven	–	denk	bv.	
aan	fietsenfabrikanten	–	waar	vele	batte-
rijen	 worden	 gebruikt,	 doen	 een	 beroep	
op	 deze	 oplossing,	 omwille	 van	 het	 ont-
brandingsgevaar”,	zegt	Vanhecke.

Grondstofprijzen
De	klanten	van	Envisol	situeren	zich	in	de	
meest	uiteenlopende	industrieën:	chemie,	
afvalverwerking,	isolatiebranche,	staalver-
werking,	 signalisatie	 en	 wegmarkering….	
“Ons	sterke	punt	is	dat	we	altijd	maatwerk-
oplossingen	bieden.	Zo	beschikte	DP	Wor-
ld	over	onvoldoende	ruimte	voor	het	op-
slaan	van	bepaalde	chemische	producten	
in	een	loods.	Opslag	in	de	hoogte	was	mo-
gelijk	en	de	meest	aangewezen	oplossing.	
Als	enig	bedrijf	konden	wij	een	oplossing	
op	maat	(met	vier	niveaus)	uittekenen	en	
bouwen..	Een	ander	euvel	dat	Envisol	kon	
oplossen	 was	 het	 40  cm	 dieper	 maken	

van	 hun	 milieucontainers	 zodat	 de	 ach-
terwand	ervan	bij	handling	–	door	middel	
van	 de	 lepel	 van	 een	vorklift	–	 niet	zou	
beschadigd	worden.	We	werken	niet	met	
standaardafmetingen,	voor	de	klant	bete-
kende	dit	geen	meerkost”,	zegt	Vanhecke.	
“Hot	item	zijn,	ook	in	onze	branche,	de	stij-
gende	prijzen	van	grondstoffen	ingevolge	
de	COVID-19 pandemie.	En	ze	gaan	verder	
in	stijgende	lijn.	Begin	dit	jaar	hebben	we	
voldoende	stock	aan	staal	en	 isolatiema-
teriaal	 ingekocht	voor	het	ganse	 jaar.	Zo	
kunnen	 we	 onze	 klanten	 standvastige	
prijzen	aanbieden.“

Klant volledig ontzorgen
In	 zijn	 functie	 komt	 Geert	 Vanhecke	 bij	
(potentiële)	 klanten	 meestal	 in	 contact	
met	 de	 Facility	 Manager,	 de	 aankoop-
dienst	 en	 de	 preventieadviseur.	“Cruciaal	
is	zowel	technisch	als	naar	veiligheid	mee	
te	 denken	met	 de	 klant.	 Uit	 een	 bezoek	
ter	plaatse	 leert	men	hoe	men	de	vraag	
van	de	klant	goed	kan	inschatten:	betreft	
het	 binnen-	 of	 buitenopslag?	 Is	 de	 on-
dergrond	 voldoende	 verhard/effen?	 etc”,	
zegt	 Vanhecke.	 “We	 ontzorgen	 de	 klant	
volledig	en	zorgen,	indien	nodig,	ook	voor	
verstelbare	 spindelpoten,	 koeling/verwar-
ming,	elektrische	toebehoren,	bekabeling	
in	de	kasten	etc.”
Door Philip Declercq
Foto’s Envisol
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Maatwerk meerwaarde voor milieuopslagsystemen

De firma Envisol brengt o.m. verschillende soorten milieuopslagsystemen op de markt. Vooral 
milieucontainers en warmtekamers zitten in de lift. “We bieden geen standaardoplossingen aan. 

Maatwerk is er voor de lange termijn en niet per se duurder”, aldus Geert Vanhecke, zaakvoerder van 
Envisol uit Dentergem. “De VLAREM-regelgeving op zich is niet gewijzigd, de controle op de werkvloer 
is wel verstrengd.”

01.Warmtekamers zijn in feite geconditioneerde 
milieucontainers
02.Milieucontainers met 4 niveaus voor het opslaan 
van chemische producten bij DP World
03.Milieucontainers met koepeldaken voor een 
Antwerpse Chemiereus 
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