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In september 2008 gebruikten Ivan De Kock en 
zoon Ignace hun opgedane kennis in de afval- 
en recyclagesector, om een eigen recyclagebe-
drijf op te starten. Het familiebedrijf verhuist 
nu van het Oost-Vlaamse Drongen naar Meu-
lebeke om er heel intens de West-Vlaamse 
markt te kunnen bewerken.

Ivan De Kock was heel zijn carrière actief in de afvalsec-
tor, maar toen hij bijna 60 werd, was er geen plaats meer 
voor hem bij zijn toenmalige werkgever. “Ik voelde me te 
jong om niets meer te doen, had een pak kennis opgedaan 
en had een grote drang om actief te blijven” zegt Ivan De 
Kock. “Daarom startte ik in september 2008,  samen met 
mijn zoon Ignace die ook in de sector actief was, Jeritop op. 
Oorspronkelijk was Jeritop kleinschalig en deden we enkel 
aan- en verkoop van kunststoffen. Maar spoedig vonden 
heel veel van onze oude contacten de weg naar ons, waar-
door ons klantenbestand bleef stijgen, en Ignace in januari 
2010 niet alleen voltijds in de zaak kwam, maar ook het 
roer van mij overnam.”

“Door deze groei werd de nood groter en groter om de 
producten die wij kochten zelf ook te kunnen verwerken 
en opslaan. Al snel vond ik in Johan Verkinderen uit Meu-
lebeke een partner om de verwerking op zich te nemen”,  
zegt De Kock. “Op zeer korte termijn kocht Johan een maal-
molen en een schredder aan om de inkomende materia-
len te breken. De behoefte aan een pers om ons materiaal 
te persen deed het plaatsgebrek nog toenemen. Daarom 
besloten we begin vorig jaar om Veko-recycling op te rich-
ten in de Meentakstraat in Meulebeke, een joint-venture 
tussen Verkinderen en Jeritop. Sinds januari dit jaar is 
de balenpers er operationeel. Zodra het kantoorgebouw 
afgewerkt is, gaan we ook ons kantoor van Drongen ver-
huizen. Op 26 april staat er trouwens een officiële opening 
gepland.”

Harde kunststoffen en folies

Of het nu gaat om kunststoffen onder de vorm van maal-
goed, snijresten, start-stop materiaal, produktieuitval, 
postconsumer materiaal, rollen of een mix van diverse 
kunststoffen, voor elk van deze stromen bieden wij een 
oplossing. In aanvulling van de verwerking van harde 
kunststoffen, folies en rollen verwerken wij regionaal 
ook papier en karton. Wij halen de harde kunststoffen en 
folies op, of de bedrijven leveren ze rechtstreeks bij ons. 
Na bewerking verkopen wij deze grondstoffen wereldwijd 
door aan bedrijven die er nieuwe producten van maken.”

Bloempotten en plantentrays

 “Sedert juli vorig jaar gaat mijn vrouw Vicky de baan op om 
klanten te bezoeken”, zegt Ignace De Kock.” Samen werken 
we commerciële projecten uit die zij dan uitvoert. Uitein-
delijk werken wij voor een heel grote markt. Bijna zo goed 
als elk bedrijf heeft heel wat te recycleren kunststoffen. 
Als volledig onafhankelijke speler willen wij met iedereen 
zakendoen.  Daarom is het voor ons zeer belangrijk dat 
iedereen bij ons terechtkan, van de kleine zelfstandige tot 
de multinational. Wij zoeken voor elke stroom de beste 
oplossing in de kortste tijd. Heel vaak weten klanten niet 
dat hun kunststoffen te recycleren zijn en daarom gaan 
wij die ter plaatste bekijken of klanten brengen stalen bij 
ons binnen. Wij identificeren die voor hen. Ook startten 
wij recent een recybagophaalronde op waarbij kleine hoe-
veelheden folies en/of bloempotjes en plantentrays recht-
streeks bij onze klanten opgehaald worden.” 

“Er is geen reden om te twijfelen aan onze groei”, besluit 
Ignace De Kock. “West-Vlaanderen is een zeer actieve, pro-
ducerende regio. Door onze breek-, maal-, pers- en stoc-
kageactiviteiten en onze flexibiliteit, kunnen we op korte 
afstand voor elke klant een flexibele oplossing op maat 
leveren. En dat moet resulteren in een stabiele samenwer-
king op lange termijn met de nodige zorg voor kwaliteit.” 
(PD)
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