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GLK uit Kruisem is al 25 
jaar actief in algemene 
grond- en sloopwerken en 
recyclage van bouw- en 
sloopafval. Zaakvoerder 
Els Vandekerckhove 
kijkt terug en vooruit.

Ondertussen is bij GLK de 
tweede generatie aan zet: 
naast Els Vandekerckhove en 
echtgenoot Geert Lippens 
zijn Alice en Arthur, twee van 
de vijf kinderen, er aan de 
slag. Het familiebedrijf heeft 
vandaag 35 vaste medewer-
kers in dienst en boekt een 
omzet van 8 miljoen euro.

Hergebruik van 
materialen

De voorbije 25 jaar zag 
het bedrijf de markt sterk 
evolueren. “In de eerste 
plaats is de wetgeving 
sterk gewijzigd”, weet Els 
Vandekerckhove. “Ook hoe 
we naar het bouwproces 
kijken, is grondig veranderd. 
Zo staan we bijvoorbeeld 
veel meer stil bij een efficiënt 
gebruik en hergebruik van 
grond- en steenpuin.

Het is onze missie om zoveel 
als mogelijk gerecycleerde 
producten, die voortkomen 
uit het breekproces van 
inerte bouwmaterialen, te 
hergebruiken in riolerings- 
en verhardingswerken. Ook 
willen we de hoeveelheid 
grondoverschotten beperken 
door hierover vroeg in het 
proces na te denken.”

GLK bleef al die jaren fors 
investeren. In 2018 kwam er 
een volledig nieuw kantoor-
gebouw met magazijnen. 
Bovendien doet het bedrijf 
jaarlijks heel wat investerin-
gen in het divers en modern 
wagen- en machinepark. 
“We zitten dan ook in een erg 
intensieve sector qua inves-
teringen”, verduidelijkt Els.

Medewerkers 
koesteren

“In de toekomst willen we 
verder uitbreiden, vooral 
in de recyclage van grond 
en bouwafval is er nog veel 
potentieel. Onze ambitie 
is niet om de grootste te 
worden, maar wel de beste in 
ons segment te zijn. GLK is 
en blijft een plaatselijke kmo. 
Naast de steeds stijgende 

grondstof- en energieprijzen, 
blijft het vinden en houden 
van medewerkers één van 
de grootste uitdagingen. We 
koesteren dan ook de mensen 
die voor ons werken. Na 
het feest voor ons 20-jarig 
bestaan met onze klanten vijf 
jaar geleden, vieren we onze 
verjaardag dit keer vooral 
samen met onze medewer-
kers.” ��������������������������
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