
TREVI: GEWOON GROEIEN, NIET TE SNEL

Wie zei daar dat KMO’s de economische ruggengraat
van ons land vormen? Na kennismaking met het
dynamische no-nonsense bedrijf in Gentbrugge zal je
het inderdaad zonder meer geloven!
Nee, op een superlatief zul je Stefaan Deboosere, de
baas van Trevi , Environmental Consultancy and
Technology nv in Gentbrugge niet gauw betrappen.
Op de vraag hoe Trevi het zoal maakt, luidt zijn antwo-
ord: “Ach we wilden altijd al gewoon groeien, maar
niet te snel, zodat we de controle behouden”. Kwaliteit
kun je alleen garanderen, zo oordeelt Deboosere, wan-
neer je realistische doelstellingen hebt.

Over de schreve
Buitenlandse avonturen zijn dan ook aan Trevi niet echt
besteed. Het heeft de handen vol aan de binnenlandse
markt. Maar vier jaar geleden heeft het bedrijf dan toch
voorzichtig een hengel uitgegooid. ‘Over de schreve’ in
Roncq nabij Rijsel, richtte het een dochteronderneming
op, waar het twee mensen vast in dienst heeft. Frankrijk
vertegenwoordigt nu zo’n 5 % van de omzet. Aan die stap
waren wel vijf jaren van voorbereiding voorafgegaan.
“De ervaring ginds is positief,” meent Deboosere. “De
klanten daar zien ons graag komen, wij werken anders
dan de Fransen. Onze brede aanpak met aandacht voor
kwaliteit en lage werkingskosten valt ook daar in goede
aarde.” Maar tot nader order is Trevi dus toch vooral
actief op de Belgische markt. De cijfers zeggen heel wat
over hoe het bedrijf de afgelopen jaren is geëvolueerd.
In 2003 vertrouwde Deboosere ons toe dat Trevi, toen met
40 personeelsleden, naar een jaaromzet van 5 miljoen
euro evolueerde. Dat station is inmiddels allang gepas-
seerd. Het personeelsbestand nadert nu de 70 en volgend
jaar denkt Trevi een omzet van om en nabij de 12 miljoen
euro te halen. Op de winstcijfers hebben we geen zicht,
maar uit alles blijkt dat het Trevi voor de wind gaat, en
dat dit geen kwestie van geluk is, maar van hard werken
en kwaliteitszorg.
De voortdurende groei heeft met zich meegebracht dat er
moest uitgekeken worden naar een grotere locatie. Het
gebouw op de St-Denijslaan barstte immers uit zijn voe-
gen. In 2004 nam Trevi dan zijn intrek in een totaal
gerenoveerd pand in Gentbrugge. Er werd veel aandacht
besteed aan licht, ruimte en energie, o.a. door het
gebruik van duurzame en warme materialen. Deze aan-
gename werkomgeving draagt wellicht bij tot het bijna
onbestaande personeelsverloop bij Trevi.

Mest
Enige tijd geleden stond het mestverwerkingsprobleem in
het brandpunt van het nieuws. Nu is dat minder, alhoewel
het probleem niet gauw zal zijn opgelost. Trevi heeft
inmiddels al 40 mestverwerkingsinstallaties opgeleverd,
denkt er tegen eind dit jaar een vijftigtal te hebben
gebouwd en is zonder meer toonaangevend in dit markt-
segment. Voor de fijnproevers even het volgende over de
aanpak van Trevi: na scheiding van de mest in een dikke
en een dunne fractie, ondergaat die laatste een biologi-
sche zuivering, tot een N en P205 gehalte van 0,5 à 1 kg/m3.
Het resultaat is dat de boer, als hij de nodige grond heeft,
7 maal meer van het gezuiverd effluent kan uitstrooien.
Trevi heeft voorts een octrooi genomen op een methode
om de dikke fractie te herleiden tot 90 % droge stof. Men
spreekt van hygiënisatie van de mest, waardoor het te
transporteren volume tot ongeveer één vijfde kan worden
teruggebracht.

Drie Michelinsterren
Het feit dat Trevi opteert voor een trage, controleerbare
groei, sluit ambitie niet uit. Integendeel. Het Gentse be-
drijf heeft inmiddels referenties in alle mogelijke sectoren.
Een blik op de lijvige referentielijst spreekt voor zich.
Nuttig voor wie nieuwe klanten wil aantrekken, is dat je
kan uitpakken met de ISO 9001 en 14001 kwaliteitsnorm.
Welnu, Trevi hééft die normen sinds drie jaren al, als
enige notabene in de eigen sector waar zowel aan studie
als aan uitvoering van projecten gedaan wordt. Dat is bij
wijze van spreken evenveel waard als drie sterren in de
restaurantgids van Michelin!
Onlangs haalde Trevi een groot project binnen in Wanze
(bij Hoei, provincie Luik), BioWanze, een bio-ethanolfa-
briek van 300.000 m2 in opbouw, opgezet door de Tiense
suikerfabriek en het Duitse moederbedrijf Südzucker.
Trevi staat er in voor het aëroob (met toevoeg van
zuurstof) gedeelte van de waterzuivering, een project van
ettelijke miljoenen euro waaraan ook Biotim meewerkt.
“Onze realisaties zijn blijkbaar degelijk, en dat loont.
Mondreclame is nog altijd het effectiefst”, vindt Stefaan
Deboosere.

Neem nu de nieuwe zuiveringsinstallatie voor DuPont de
Nemours in Mechelen die pas is opgeleverd. Trevi kreeg
het order pas na een strenge selectie. We kregen al felici-
taties van het Amerikaanse hoofdhuis van DuPont. “Een
mooie opsteker voor onze mensen, glimlacht Deboosere.
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Biologische zuivering bij Ardo (Ardooie, West-Vlaanderen)



Het geheim van het succes van Trevi heeft wellicht te
maken met de manier waarop het met de klant en diens
specifiek probleem inzake waterzuivering, waterherge-
bruik en mestverwerking omgaat: audit, pilootproeven
(Trevi heeft op dit ogenblik wel zestig mobiele testinstal-
laties, iets wat niet velen dit bedrijf zullen nadoen),
ontwerp en realisatie (met eigen elektriciens en mon-
teurs, en uitbesteding van de betonbouw), opstart en
opvolging. Indien u dat verkiest, baat Trevi uw
waterzuiveringsinstallatie uit, zoals dat het geval is met
de installatie in Halle, voor Kraft en Colruyt, en een gelijk-
soortige installatie voor Danone en Kraft in Herentals.

Energie
Trevi heeft zich sinds zijn oprichting in 1992 bezigge-
houden met bodem en lucht, maar vooral met
(afval)water. Veel bodem- en luchtproblemen zijn
trouwens op water terug te voeren (geurhinder, proble-
men met grondwater,…). Geleidelijk, dat is een algemene
trend, wordt ook de component energie steeds belang-
rijker, waarbij het erop aankomt al van in de ontwerpfase
het energie-aspect te integreren in de projecten.
Zo is Trevi mede-oprichter van de nv BiogasTec. Samen
met Trevi ontwikkelde BiogasTec een concept dat anaer-
obe vergisting combineert met nutriëntverwijdering,
waarbij het digestaat (wat overblijft na de productie van
biogas) een aërobe nabehandeling krijgt. Deze methode
om het digestaat te verwerken is het resultaat van eigen
onderzoek. De bruikbaarheid ervan is al bewezen in een
pilootinstallatie. Trevi heeft octrooi genomen op de tech-
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Ook voor bodem-, lucht- en mestproblematiek bieden wij

een doordachte en economische aanpak aan.

Onze 70 medewerkers staan hiervoor ter uwer beschikking!

TREVI heeft voor U een alternatief :

Fijnbellige platenbeluchting en een

aangepaste bedrijfsvoering.

Reeds 15 jaar ervaring en meer dan

150 referenties uit alle sectoren. 

(van 20 tot 100.000 I.E.)

TREVI NV – Dulle-Grietlaan 17/1,  9050 Gentbrugge

Tel. 09 220 05 77  -  Fax 09 222 88 89  -  info@trevi-env.com  -  www.trevi-env.com

Tevens verhuur van installaties

en oplossingen voor

tijdelijke problemen !

•

•

Verbruikt uw waterzuivering ook zoveel elektriciteit ?

Kost de slibproductie U handenvol geld ?

nologie en levert dit jaar een eerste dergelijke installatie
op in Rumbeke. “We gaan nu zelf energie produceren”,
zegt Stefaan Deboosere, “wanneer we eenmaal zijn op-
gestart, dan zal men van ver komen kijken!”

Expertise
Aan onderzoek op eigen initiatief komt Trevi naar eigen
zeggen al te weinig toe, wegens te druk. Het probleem
moet worden aangebracht door de opdrachtgevers, zegt
Deboosere. Ons eigen lab kan heel wat aan en er zijn onze
pilootinstallaties. We zijn dus vooral probleemoplossers,
alle onderzoek gebeurt kort op de bal. Maar we hebben
hiermee wel een ontzaglijke expertise opgedaan die
onszelf en ook de andere klanten grote diensten bewijst.
De ruimte ontbreekt om het hier te hebben over de
knowhow van Trevi in de legionellabestrijding, de lucht-
behandeling, de grondwatersanering, of om hier de bel-
lenbeluchtingstechniek te presenteren die Trevi al sedert
zijn oprichting onder licentie toepast. Maar het zal
duidelijk zijn: Trevi maakt het goed. Geen kouwe drukte,
hier wordt gewerkt! “Ons orderboek is tot eind volgend
jaar bijna gevuld, we kunnen amper volgen. Nu krijgen
we ook al ernstige vragen van tevreden multinationals
om te werken voor hun buitenlandse vestigingen”, zegt
Deboosere, “en we hebben niet eens één commerciële
man of vrouw in dienst. Momenteel zoeken we nog een
tiental extra mensen, vooral geschoolde werklui. De
vacatures voor projectleiders zijn nagenoeg ingevuld”
Gelukkig is het pand aan de Dulle Grietlaan in
Gentbrugge berekend op flinke groei.


