
 

Lybover   

Innovatieve 

optische sorteer- 

installatie 

Inzamelen van meerdere 

afvalstromen met één 

vrachtwagen 

 
Lybover BULK & Envac ontvingen van Biostoom 

Beringen NV de opdracht om een innovatieve 

optische sorteerinstallatie te bouwen, die vijf 

verschillende huishoudelijke afvalzakken sorteert op 

kleur, zonder de zakken te beschadigen. De 

afvalzakken worden aan huis opgehaald door één en 

dezelfde vuilniswagen. Doordat de zakken 

automatisch op kleur worden herkend, worden ze elk 

op een andere manier verwerkt. 

De nieuwe “Optimo” sorteerinstallatie wordt 

gebouwd in Ravenshout – Beringen, naast de nieuwe 

biostoomcentrale van Biostoom Beringen, een filiaal 

van Bionerga. 

 

 

 OPDRACHTGEVER 

• Lybover is een familiebedrijf dat opgericht 

is in 1985. 

• Zij combineren expertise in industriële 

ontstoffing en mechanische installaties met 

deskundig projectmanagement en kunnen 

terugkijken op tientallen jaren ervaring en 

knowhow.  

 

 OPDRACHT 

Het bouwen van een sorteerinstallatie voor de 

verwerking van huishoudelijk afval 

 LOCATIE 

Beringen 

 MULTI.engineering DIENSTVERLENING 

Construction management 

 KLANTVOORDELEN 

Onze expert was de ogen van de installateur 

aannemer/contractor in the field. Door de 

strakke deadline was dit project een uitdaging 

maar door de juiste aansturing van de 

leveranciers en on-site montageteams kon de 

installatie binnen termijn worden opgestart. 



  

 

www.multi.engineering 

MULTI.engineering is an engineering company, we support 

customers  success by offering flexible engineering solutions. 

Working with us is always a great experience  

CONTACT US 

MULTI engineering 

Orlaylaan 10, 9140 Temse 

03 710 58 10 

info.temse@multi.engineering 

 

 

 

 

 

Expert aan het woord 

 “Ik nam de rol als Construction Manager op mij. Ik 

was het centraal aanspreekpunt voor het projectteam 

op de site waar de installatie werd geïnstalleerd en 

zorgde voor het volledig overzicht over het verloop 

en de werking van de activiteiten on-site. Ik was ook 

verantwoordelijk voor het uitvoeren van het contract 

conform alle regels en procedures en stuurde de 

montageteams en leveranciers aan. Dit met kennis 

van 2 disciplines, mechanisch en elektrisch. Ook 

zorgde ik voor de coördinatie van alle 

werkzaamheden vanaf de voorbereiding op de werf 

tot en met de oplevering.” 

Gert Thielman, expert MULTI.engineering 

 

  FACTS & FIGURES LYBOVER 

• Meer dan 200 engineers, designers, monteurs, 

planners en strategen 

• Meer dan 5000 succesvol afgeronde projecten 

• Hoofdzetel in Waregem, site in Brugge en HUB 

in Beringen 

• Meer dan 35 jaar ervaring 


