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Deze nieuwsbrief ontvangt u in een zeer bijzondere 
tijd, het Corona virus houdt ons en de rest van de  
wereld in zijn greep.

Iedereen wordt er zowel privé als zakelijk mee geconfron-
teerd en we moeten ons aanpassen. Er zijn veel onzeker-
heden en we maken ons zorgen over wat de nabije  
toekomst gaat brengen.

We prijzen ons gelukkig dat we nog mogen werken.  
Weliswaar met gepaste maatregelen; we blijven zoveel 
mogelijk binnen, kantoorpersoneel werkt (deels) indien 
mogelijk thuis en op de projecten nemen we alle nodige 
maatregelen om veilig te kunnen werken.  
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  Woord van de directie

Wij bouwen door...
De vrijdagmiddag borrel is voorlopig geschrapt, we  
houden gepaste afstand, zitten niet met te veel mensen 
in de bouwkeet, eten om de beurt, wassen vaker onze 
handen en ga zo maar door. We horen niemand klagen en 
ervaren dat iedereen blij is dat hij of zij gewoon aan het 
werk kan blijven. We ervaren ook bij de Gubbels bedrijven 
een grote vorm van samenhorigheid en dat maakt ons 
trots op de medewerk(st)ers van ons bedrijf.

Er is ondanks deze beperking voldoende nieuws te  
melden, Gubbels Bedrijven gaan door en dat is te lezen in 
deze nieuwsbrief, veel leesplezier...

Blijf gezond, let op elkaar!

Projectlocatie:  Bergen op Zoom
Project:   Vervaardiging uitstroombak beton in  

samenwerking met Waco Beton
Uitvoering:  Gubbels Infra & Milieu B.V.
Status:  Gereed 

Duurzaam beton 

Gubbels Bedrijven en Waco Beton slaan de handen 
ineen om gerecycled betongranulaat te verwerken 
in nieuwe betonproducten.

Betonpuin die vrijkomt bij sloopprojecten wordt ge- 
scheiden ingenomen op onze grondbanklocaties in  
Helvoirt en Bergen op Zoom. Hier breken, zeven en  
wassen we betonpuin tot schoon betongranulaat met 
eigen breker en wasser.

Van de gemeente Bergen op Zoom heeft Gubbels Infra & 
Milieu B.V. de opdracht gekregen om een betonnen uit-
stroombak te leveren en plaatsen in nieuwbouw project 
De Nieuwe Vesting. 

Samen met Waco Beton is de specifieke uitstroombak 
ontworpen en vervaardigd. Om de uitstroombak op een 
zo duurzaam mogelijke manier te produceren is grind uit 
beton vervangen door eigen gerecycled betongranulaat. 
Na productie heeft Gubbels Infra & Milieu BV de uit-
stroombak ( totaal gewicht 15 ton) op een vakkundige  
manier geplaatst en aangesloten op een bestaande beton-
nen duiker met doorsnede van 1500 mm.
Een sterk staaltje reststof recyclen tot bouwstof!
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Gubbels Bedrijven vinden in Van Kessel & Zn. uit 
St. Oedenrode een ideale partner voor de volgende 
stap naar circulair slopen.

Waar grondstoffen schaarser worden en de natuur niet 
oneindig benut kan worden, wordt de waarde van tweede-
hands bouwmaterialen steeds belangrijker.

Deze gedachten dragen wij al uit sinds 1976, waarbij  
destijds op de hoofdlocatie in Helvoirt een winkel in  
tweedehands bouwmaterialen werd gerund. Vooral op 
zaterdagen werd “de werf” druk bezocht door klanten,  
op zoek naar deuren, balkhout, kozijnen en net wat er vrij 
kwam op sloopprojecten.

Vandaag de dag worden vooral secundaire grond- en 
bouwstoffen verkocht vanuit Helvoirt en de grondbank- 
locatie aan TOP De Hoef in Cromvoirt. Gubbels Bedrijven 
zijn een samenwerking aangegaan met Van Kessel & Zn. 
Samen trachten wij bij te dragen aan de ontwikkeling van 
duurzame en circulaire ketens waarin grondstoffen en 
bouwmaterialen volledig worden hergebruikt en zo min 
mogelijk afval wordt geproduceerd.

De volgende stap naar circulair slopen

Dit doen we door voorafgaand aan een project te inven- 
tariseren welke materialen en grondstoffen zich lenen  
voor hergebruik en recycling. Deze materialen worden 
opgenomen in een rapport en er wordt gekeken welke  
van deze materialen primair of secundair kunnen worden 
hergebruikt. 

Primair te hergebruiken materialen worden op locatie  
vakkundig gedemonteerd en kunnen direct, zonder  
bewerking, opnieuw toegepast worden. Materialen die  
we winnen voor direct hergebruik zijn onder andere  
radiatoren, armaturen, systeemplafonds en –wanden, 
wandcontactdozen, kabelgoten etc.

Als materialen niet direct afzetbaar zijn vanaf de project 
locatie, dan worden ze getransporteerd naar Van Kessel  
& Zn. Hier wordt bijvoorbeeld balkhout ontdaan van  
spijkers en verkocht, of er worden planken van gezaagd.  
Ook circulaire bouwmaterialen zoals raamkozijnen,  
binnen- en buiten deuren, plaatmateriaal, sanitaire voor-
zieningen etc. zijn verkrijgbaar bij Van Kessel & Zn.

Secundair te hergebruiken materialen ondergaan tussen 
de demontage of sloop en afzet in de markt een bewer-
kingsproces. Denk daarbij aan het breken van beton of 
metselpuin tot granulaten, die hoogwaardig toepasbaar 
zijn bij de productie van nieuw beton of als funderings- 
materiaal in de wegenbouw.

Voor interesse in tweedehands bouwmaterialen en/of 
grond- en bouwstoffen zie: www.grzn.nl, de marktplaats 
pagina van Gubbels Sloop & Asbestsanering of www.
sloopwerkenvankessel.nl.

Deze heren krijgen alles klein…

Brabant BreCom (BBC) onderdeel van Gubbels 
Bedrijven is actief in de mobiele recycling.

BBC beschikt over een krachtige en moderne mobiele 
breekinstallatie en diverse recyclingmachines. De op- 
drachten worden voor ongeveer de helft uitgevoerd voor 
collega sloop- en recyclingbedrijven en betonproducenten. 
De overige opdrachten zijn sloopprojecten van Gubbels 
Sloop en Asbestsanering B.V. en recyclinginrichtingen van  
Grond- en Reststoffenbank Zuid-Nederland B.V. in  
Cromvoirt en TOP de Kragge in Bergen op Zoom. De breek-
werkzaamheden bestaan hoofzakelijk uit het breken van 
meng- en betonpuin tot granulaat (0/31.5) voor de wegen-
bouw. Daarnaast wordt BBC steeds vaker gevraagd voor 
het duurzaam recyclen van betonpuin tot verschillende 
gradaties als grindvervanger in beton. BBC beschikt daar-
voor over een mobiele breker, 3-deks schudzeef, externe 
windshifter en wasinstallatie. Het totale proces van breken 
(zeven, windshiften en wassen) wordt uitgevoerd door twee 
deskundige en gedreven heren, Bas en Jeroen. Samen  
vormen zij het breekteam. Bas en Jeroen werken efficiënt, 
veilig, milieubewust en met een hoge mate van flexibiliteit.

Jeroen (33), en Bas (29) zijn samen een onafscheidelijk  
koppel bij elke (breek)- klus. Naast machinist op de loader 
en rupskraan zijn ze ook verantwoordelijk voor onderhoud 
en reparatie aan de mobiele breker en hun eigen machine.

Jeroen en Bas over hun werkzaamheden; 
Bas: ”De afwisseling in de werkzaamheden is vooral erg 
leuk. Je bent machinist, monteur en regelt het transport”.  
Jeroen vult aan. “Het werk geeft uitdagingen, we zijn  
constant bezig met verbeteringen, hoe alles beter en  
efficiënter kan. We moeten inschatten wanneer het  
transport kan plaatsvinden en dit tijdig afroepen bij de 
planning, slijtdelen en diesel bestellen. Op tijd draaien en 
vervangen van slaglijsten en indien nodig bestellen. Kortom 
afwisselend werk waarbij we soms ogen te kort komen”. 

De breekploeg van Brabant Brecom is zeer klantvriendelijk 
en oplossingsgericht. De vele klanten zien Bas en Jeroen 
dan ook graag komen, omdat ze dan weten dat de breek-
klus tot een goed einde komt. “Sommigen denken dat we 
simpel werk hebben” lacht Jeroen, “maar dat wordt totaal 
onderschat. Wij denken de hele dag na over het (breek)
proces. Wij hebben het in ieder geval heel goed naar ons  
zin en houden het nog wel even vol!”

1 team 
1(breek) taak 

Stappenplan Circulair

De “winkel” in Helvoirt
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Iedere editie laten wij een opdrachtgever aan het 
woord die nauwe samenwerking heeft gehad met 
Gubbels Bedrijven. Deze keer Marijn van Zelst van 
woningcorporatie BrabantWonen. 

BrabantWonen
Als drijvende kracht achter goed wonen en leven is  
BrabantWonen een maatschappelijke organisatie. Ze willen 
mensen een toekomst bieden in een sociale, leefbare  
buurt, waar ze zo lang kunnen wonen als ze maar willen.

Speciale aandacht gaat daarbij uit naar mensen die een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ze voelen zich verant-
woordelijk voor de generaties die na ons komen. Daarom 
richten ze zich op duurzame nieuwbouw en renovatie én 
op duurzame samenwerkingen in de wijk. Samen met de 
bewoners, maatschappelijke partners en onze leveranciers 
dragen ze zo hun steentje bij aan een betere wereld. 

Samenwerking
Gubbels Sloop & Asbestsanering BV is in opdracht van  
BrabantWonen eind januari 2020 gestart met de sloop van 
de voormalige woonflat aan de Guido Gezellelaan in  
Den Bosch. 

Marijn van Zelst, Projectleider Nieuwbouw bij de afdeling 
Projecten Vastgoed van BrabantWonen, over de samen- 
werking; 
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Gubbels Bedrijven kon na het aanbestedingstraject snel 
met de sloop van de eerste flat aan de Guido Gezellelaan 
aan de slag.

De besprekingen die we van tevoren met de calculator en 
werkvoorbereider hadden en de bouwvergaderingen  

Opdrachtgever aan het woord

De Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) is 
een wetenschappelijk onderbouwd meet- en 
registratie-instrument en tevens een kwaliteits-
keurmerk van TNO. Het keurmerk is gericht op de 
arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de 
arbeidsmarkt, dat inzicht geeft in de mate waarin 
organisaties meer dan gemiddeld sociaal onder- 
nemen. Met een PSO-certificaat wordt aangetoond 
dat een onderneming langdurig sociaal onderneemt 
door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid 
te bieden aan kwetsbare groepen in onze samen- 
leving.

Gubbels Bedrijven vinden het belangrijk om zich, naast 
het ondernemen, ook in te zetten voor mens, milieu en 
maatschappij. Duurzaamheid, circulair werken en sociale 
participatie zijn allemaal belangrijke speerpunten binnen 
de organisatie.  

 Gubbels Bedrijven zijn trots 
op het behalen van het keurmerk 
Sociaal Ondernemen

verliepen open, correct en in een goede sfeer. Goed om  
te zien dat de lijnen kort waren: ook de uitvoerder en de 
projectleider reageerden snel op vragen per e-mail en tele- 
foon. Met elkaar beoordeelden we de beste oplossingen 
om te kijken hoe we deze flat zo optimaal mogelijk konden 
slopen en met zo min mogelijk overlast voor de buurt. 

Ook schakelt Gubbels snel en is flexibel. We zijn twee keer 
onverwachts op asbest gestuit, dat we niet hadden kunnen 
voorzien vanuit het inventarisatierapport. Ook dit werd 
door Gubbels op correcte wijze aangepakt en opgelost.  
Bij de start van de sloop van de ruwbouw was er (nog) 
geen sproei-installatie aanwezig. Nadat het werk daarom 
kort was stil gelegd, was deze installatie heel snel geregeld. 

Bij BrabantWonen is duurzaamheid een leidend principe 
en we hebben met elkaar hier uitgebreid over gesproken. 
We hoopten dat er meer materialen op circulaire wijze 
hoogwaardiger terug gebracht konden worden in de bouw-
kolom. Gubbels gaat ons nog voorzien van een logboek 
met daarin een overzicht waar welke materialen daad- 
werkelijk gebleven zijn. We zien hier met belangstelling 

naar uit. We zijn erg te spreken over de samenwerking met 
Gubbels Bedrijven; die is prima verlopen! 

Met ingang van 1 juni 2020 is Gubbels Bedrijven een PSO- 
gecertificeerd bedrijf. Het behalen van het PSO-Certificaat 
wil zeggen dat Gubbels Bedrijven op een duurzame wijze 
een bovengemiddelde bijdrage leveren op het gebied van 
sociaal ondernemen. 

Daarnaast zet Gubbels Bedrijven zich op meerdere  
manieren maatschappelijk in. Zo is Gubbels Bedrijven ook 
sponsor van diverse verenigingen en activiteiten. De  
bijdrage die Gubbels Bedrijven leveren aan de diverse  
verenigingen en organisaties, zijn onder andere het leveren 
van materialen en/of financiële bijdrage.
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Projectlocatie:  DC Boland te Bleiswijk
Project:  Leverantie Indumix   
Uitvoering:    Grond- en Reststoffenbank  

Zuid-Nederland B.V.  
Status:  Gereed maart 2020

Op project Boland te Bleiswijk wordt door Willy  
Naessens een nieuw distributiecentrum gebouwd 
van ongeveer 16.500 m2. 

Op dit project is in maart 2020 ca. 11.000 ton Indumix  
toegepast. Deze cementgebonden fundering is aange-
bracht, zodat de grond genoeg draagkracht heeft voor 
de heistelling, die de heipalen de grond in slaat voor de 
paalfundering. 
Indumix is door GRzN geproduceerd onder Beoordelings-
richtlijn BRL 9322 vanuit onze menginrichting te Helvoirt. 
Het materiaal is door Van Lijssel getransporteerd naar 
Bleiswijk en door van den Heuvel uit Engelen verwerkt. 
Alle partijen waren zeer tevreden over de samenwerking  
en de geleverde kwaliteit.

Projectlocatie:  Helftheuvelweg ‘s-Hertogenbosch 
Project:  Circulair strippen Jamfabriek 
Uitvoering:  Gubbels Sloop & Asbestsanering B.V.
Status:  Gereed mei 2020 

Op het industrieterrein de Rietvelden in Den Bosch 
staat de Jamfabriek. Dit bedrijfsverzamelgebouw is  
volledig gericht op de food community en wordt groten- 
deels gerenoveerd. Gubbels Sloop & Asbestsanering B.V. 
heeft de opdracht van de Bossche Investeringsmaat-
schappij aangenomen om het gebouw te ontdoen van 
de volledige inrichting en inventaris.

DC Boland te Bleiswijk  GROND- EN RESTSTOFFENBANK ZUID NEDERLAND

Helftheuvelweg Den Bosch Jamfabriek  SLOOP & ASBESTSANERING

Projectlocatie:  Oosterhout
Project:   Saneringswerkzaamheden Zandheuvel 49 

Oosterhout
Uitvoering:  Gubbels Infra en Milieu B.V.
Status:  Gereed april 2020 

Ook moeilijk bereikbare bodemsaneringsprojecten 
zijn voor Gubbels Infra & Milieu BV geen probleem. 

In opdracht van gemeente Oosterhout zijn wij een bodem- 
sanering aan het uitvoeren in een achtertuin aan het uit- 
voeren aan de Zandheuvel te Oosterhout. Verontreinigde 
grond wordt afgevoerd naar onze grondbank in Helvoirt. 
Ook de levering en transport van schone grond worden  
verzorgd vanuit Helvoirt, door dochteronderneming GRzN.
Een mooi stukje specialistisch werk.

Oosterhout  INFRA & MILIEU

De Jamfabriek dateert van vóór de jaren ’90 en kent veel 
asbesttoepassingen. Zo hebben we ruim 2,5 kilometer 
asbestkit en enkele honderden meters plaatmateriaal  
gesaneerd. 

Het project is een mooi voorbeeld van de circulaire  
gedachten die Gubbels Bedrijven uit willen dragen. Waar 
anderen afval zien, zien wij kansen. Omdat de toekomst 
vraagt om duurzamer en slimmer werken, hebben we  
op dit project getracht zoveel mogelijk materialen onbe-
schadigd te ontmantelen. Vervolgens hebben we ze  
circulair en rechtstreeks vanaf de locatie opnieuw in de 

markt gezet. We hebben onder andere grotendeels hand-
matig de systeemwanden, systeemplafonds, raamkozijnen, 
deuren, radiotoren, airco’s, tapijttegels en armaturen  
gedemonteerd en vanaf het project afgezet.

Een groot deel van de systeemwanden is verkocht aan 
Vereniging Boschveld. Boschveld bouwt op een zo circulair 
mogelijke wijze een woonwerkhuis en past het ontwerp 
aan op materialen die in de markt vrijkomen. De systeem-
wanden krijgen dan ook rechtstreeks een nieuwe bestem-
ming binnen deze bouwplannen.

De locatie van Boschveld ligt hemelsbreed 2km bij het  
project vandaan. De samenwerking bespaart dus zowel 
afval, productie van nieuw materiaal, als CO2 uitstoot in 
verband met de beperkte transportafstand. 

Een mooi voorbeeld van hoe wij kansen zien, waar anderen 
de materialen behandelen als afval.
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Projectlocatie:  Zwaaikom Oosterhout 
Project:  Ophogen van terrein  
Uitvoering:   Grond- en Reststoffenbank  

Zuid-Nederland B.V.  
Status:  In uitvoering tot eind 2020

Op de locatie Zwaaikom in Oosterhout worden de komen- 
de periode 500 woningen gebouwd door GEM Eiland 
Zwaaikom C.V.. De Zwaaikom ligt midden in de stad en 
bestaat uit twee delen:  het Eiland en de Laverie (het voor-
malige Twickelterrein) op de vaste wal.
 
Voordat met de bouw wordt gestart moet het terrein 
worden opgehoogd met ca. 40.000 m3 grond en dient de 
aanwezige stortplaats te worden afgedekt met 20.000 m3 
grond.

Grond- en Reststoffenbank Zuid-Nederland B.V. is in 
middels gestart met de leverantie en verwerking van de 
grond. Het terrein mag worden opgehoogd met grond 
klasse wonen. 

Projectlocatie:  Gestelse buurt, ‘s-Hertogenbosch   
Project:  Sloop flat Guido Gezellelaan   
Uitvoering:  Gubbels Sloop & Asbestsanering B.V.
Status:  Gereed eind april    

De eerste draaiuren van de nieuwe Liebherr 960  
worden gemaakt tegenover het Provinciehuis in  
Den Bosch. In opdracht van woningbouwvereniging 
BrabantWonen heeft de machine zijn vermogen  
getoond tijdens de sloop van een woonflat in de  
Gestelse buurt.

Voorafgaand aan de machinale sloop zijn we in februari ge-
start met het demonteren van een aantal herbruikbare ma-
terialen, die ter beschikking zijn gesteld aan BrabantWonen.

Zwaaikom Oosterhout  GROND- EN RESTSTOFFENBANK ZUID NEDERLAND

Guido Gezellelaan Den Bosch  SLOOP & ASBESTSANERING
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Projectlocatie:   Oldenzaalpad te Tilburg 
Project:   Renovatie speelterrein  
Uitvoering:   Gubbels Speciale Technieken B.V.  
Status:   Gereed april 2020

In opdracht van Dolmans Landscaping is Gubbels  
Speciale Technieken B.V. begin februari 2020 gestart 
met de renovatie van een bestaand speelterrein,  
gelegen in de wijk Reeshof te Tilburg. 

De werkzaamheden omvatten het transformeren van de 
bestaande inrichting (asfaltverharding, funderingslagen, 
goaltjes etc.) in een nieuwe speelfaciliteit. Een prachtig pro-
ject waarbij de specialisten van Gubbels Speciale Technie-
ken B.V. hun vakmanschap hebben laten zien door onder 
andere de aanleg van kunstgras, speelelementen, houten 
palissaden, zitelementen en cultuurtechnisch grondverzet. 
Ondanks de enorm natte omstandigheden aan het begin 
van het project is het eindresultaat een plaatje geworden.

Oldenzaalpad  SPECIALE TECHNIEKEN

Alle overige materialen zijn gescheiden gesloopt en worden 
op verschillende manieren circulair gerecycled:
•  Kunststof kozijnen worden verkleind, om te dienen als 

grondstof voor de productie van nieuwe pvc buizen;
•  Glas en verschillende metaalsoorten worden 100%  

gerecycled tot nieuw glas en metalen;
•  Zowel schone betonpuin als mengpuin worden in eigen 

beheer gebroken. De granulaten die daarbij ontstaan 
worden als grindvervanger toegepast voor betonpro- 
ductie en dienen als wegfundering;

Nadat alle inpandige asbestbronnen zijn gesaneerd is er 
met een team van twee sterkhouders gesloopt. De nieuwe 
kraan heeft zijn kracht bewezen en ook de machinist was 
vol lof over zijn machine. 

In een korte periode van 1,5 week, zijn de bovenbouw  
en vloeren verkleind en afgevoerd. Momenteel rest nog  
het opruimen van asbestbuizen onder de grond en het  
opbreken en afvoeren van de fundering. Een geslaagde 
uitvoering van een uitdagend project.
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Projectlocatie:  Zevenheuvelenweg te Tilburg 
Project:   Sanering en Terreininrichting P&M  

te Tilburg 
Uitvoering:  Gubbels Infra & Milieu B.V.
Status:  Oktober 2019 – mei 2020

In opdracht van Heerkens van Bavel Bouw en HVBM 
is Gubbels Infra & Milieu BV het afgelopen jaar ge-
start met de terreininrichting t.b.v. de nieuwbouw-
locatie van Transportbedrijf en Koeriersdienst P&M 
Express te Tilburg. 

Dit project omvatte o.a. de in-situ sanering van een bodem-
verontreiniging, deze werd in opdracht van de voormalige 
terreineigenaar uitgevoerd. 

Vanwege de diepte (ca. 15m1-MV) van de verontreiniging is 
er een bouwteam gestart en een stukje maatwerk bedacht 
om de verontreiniging niet te saneren maar in zijn geheel 
in te pakken door het aanbrengen van CSM (Cutter Soil-
Mix)- wand met een groutinjectie op diepte. 

Verder is het gehele terrein bouw- en woonrijp gemaakt  
en de nieuwbouw is inmiddels nagenoeg gereed. Na de 
verhuizing van P&M zullen de collega’s van Gubbels Sloop 
& Asbestsanering BV direct aanvangen met de sloop van 
de huidige locatie. Deze maakt plaats voor de laatste  
fase van de nieuwbouw voor Decathlon welke, tevens in 
opdracht van Heerkens van Bavel, bouw- en woonrijp  
gemaakt zal worden.  

Terreininrichting nieuwbouw P&M te Tilburg  
INFRA & MILIEU

Projectlocatie:  Bergen op Zoom
Project:  Nieuwe Vesting Perceel 4 & 7
Uitvoering:  Gubbels Infra en Milieu B.V.
Status:  Gereed november 2020

Op zeer bekend terrein voor Gubbels Bedrijven, 
hebben wij in opdracht van de gemeente Bergen op 
Zoom de saneringswerkzaamheden en het bouw-
rijp maken t.b.v. nieuwbouw aangenomen. Gubbels  
Sloop en Asbestsanering B.V. gaat de bestaande 
opstallen op deze percelen slopen. 

Samen met onze zusteronderneming en GRZN/Top de 
Kragge zullen wij de vrijkomende verontreinigde grond  
zeven en vervolgens afvoeren. Na deze saneringswerk-
zaamheden wordt door Gubbels Infra & Milieu BV het  
terrein voorzien van definitieve watergangen, rioleringen 
en tijdelijke verhardingen.  

Kortom een mooi en compleet werk met verschillende 
disciplines binnen de Gubbels Bedrijven.

Nieuwe vesting perceel 4 & 7  INFRA & MILIEU

Projectlocatie:  Rugdijk te Tilburg 
Project:   Cultuurtechnisch grondwerk Landschap- 

pelijke inpassing tuincentrum Rugdijk 
Uitvoering:  Gubbels Infra & Milieu B.V.
Status:  Begin april 2020 – Eind december 2020
 
In opdracht van onze trouwe partner BTL Realisatie  
is Gubbels Infra & Milieu BV begin april gestart met 
de uitvoering van de 1e fase. 

Rugdijk te Tilburg  INFRA & MILIEU

Deze fase betreft voornamelijk het uitvoeren van het  
cultuurtechnisch grondwerk, waarbij de taluds van de  
bestaande watergangen worden verruimd. De vrijkomende 
grond wordt deels ter plaatse gezeefd en verwerkt  
binnen de percelen van het project. 

Om de waterhuishouding te reguleren zijn er tevens enkele 
hardhouten stuwen aangebracht. 
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Gubbels Materieel
Ons materieel is ons gereedschap. Goed gereed- 
schap werkt prettiger, boekt betere resultaten en 
het verhoogt de veiligheid en productiviteit en het 
vermindert de CO2 uitstoot. Gubbels Bedrijven  
vinden het daarom belangrijk te blijven investeren 
in nieuwe machines, zowel ter vervanging als uit-
breiding van oude machines. 
 
Afgelopen tijd hebben we het onderstaande aan  
ons machine- en wagenpark toegevoegd: 

•  Rupskraan 33-tons Liebherr R930 + Trimble 
earthworks GPS;

•  Rupskraan 85-tons Liebherr R960 demoliton  
+ high-reach 33 meter; 

•  Schrootschaar IC3.5 tbv midikraan 5-9 tons;
• Minikraan 1000-kg Takeuchi TB210;
• Veegmachine Ravo 530;
• Heftruck Linde H50D/600.

Wordt verwacht:  
• Loader Volvo L70H + GPS

Rupskraan 85-tons Liebherr R960  
demoliton + high-reach 33 meter

Minikraan 1000-kg 
Takeuchi TB210

Rupskraan 33-tons Liebherr R930 
+ Trimble earthworks GPS
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Projectlocatie:  Sint-Michielsgestel   
Project:   Sloop voormalig Gemeenschapshuis  

‘de Huif’   
Uitvoering:  Gubbels Sloop & Asbestsanering B.V.
Status:  Gereed eind maart 2020 
   
Het centrum van Sint-Michielsgestel maakt in 
2020/2021 een verjongingsslag door. Het gemeen-
schapshuis de Huif is één van de gebouwen in de 
kern van het dorp, dat plaats dient te maken voor 
nieuwe ontwikkelingen.

De Huif is een sociaal cultureel centrum waar menig 
inwoner van Gestel gebruik van heeft gemaakt voor bij-
voorbeeld sport, muziek of een carnavalsfeestje. Gubbels 
Bedrijven hebben in opdracht van de Gemeente Sint- 
Michielsgestel de sloop van dit welbekende pand uitge-
voerd. Alvorens we begonnen zijn met het winnen van 
materialen voor hergebruik, zijn enkele inpandige asbest-

Sint-Michielsgestel   SLOOP & ASBESTSANERING

toepassingen gesaneerd, zoals een klein plafond en een 
golfplaat in de kelder. 

Vervolgens hebben we diverse materialen gedemonteerd 
en in de oorspronkelijke vorm ter verkoop aangeboden. 
Alle houten balken en planken uit de sportzaal zijn onbe-
schadigd los gemaakt en ook onder andere de bar en  
biertanks (uiteraard leeg) zijn uit het project verwijderd. 
Nadat het pand ontdaan was van herbruikbare materialen 
zijn we met twee kranen begonnen met het opruimen van 
het casco.

Tijdens het sloopproces worden alle te recyclen materiaal- 
stromen zorgvuldig gescheiden. Na bewerking wordt dit 
materiaal opnieuw ingezet. Zo voeren we reststromen 
zoals hout en plastic af naar erkende verwerkers en  
worden de puinsoorten in eigen beheer gebroken. Beton-
puin wordt vermalen, gezeefd en gewassen en is zo hoog-
waardig als grindvervanger voor nieuwe betonproductie.

Veegmachine Ravo 530

Heftruck Linde H50D/600



Medewerker aan het woord

Wanneer je TOP de Hoef (Grondbank GRzN te  
Cromvoirt) oprijdt is er een grote kans dat je de 
machinist van de rupskraan druk bezig ziet met 
werkzaamheden als het vullen van de zeef en/of de 
mengers t.b.v. het immobiliseren.  Deze machinist, 
Danny Kauwenberg (65), zal dit nog enkele maanden 
doen voordat hij met welverdiend pensioen gaat.  

Het machinistenwerk is Danny letterlijk met de paplepel 
ingegeven, samen met zijn 3 broers heeft Danny de  
eerste 25 jaar van zijn “loopbaan” voor het bedrijf van zijn 
vader gewerkt; Kauwenberg Sloop & Grondwerken BV. 
Helaas stopte deze onderneming in de slechte econo- 
mische tijd begin jaren 90 waardoor Danny genoodzaakt 
was bij “een vreemde” te gaan werken. Na 1 jaar voor  
een bedrijf in Limburg te hebben gewerkt kwam Danny  
al vrij snel bij Gubbels Sloop & Asbestsanering BV terecht. 
In deze tijd stond de slooptak van Gubbels Bedrijven nog 
in de kinderschoenen en samen met zijn collega’s heeft 
Danny de slooptak verder mee uitgebouwd. Naast  
sloopwerkzaamheden is Danny gedurende de jaren ook 
sporadisch ingezet voor grondwerk en de laatste twee 
jaar werkt Danny op TOP de Hoef als machinist rups-
kraan. Met het pensioen in het vooruitzicht stelden we 
Danny nog een aantal vragen. 

Danny, wat is je het meest bijgebleven in de tijd dat je 
voor Gubbels Bedrijven werkt?
“Vooral de eerste jaren zijn me het meest bijgebleven. 
Samen met collega’s zoals Jan de Bekker waren we  
enthousiast bezig met sloopprojecten. Het sloopwerk 
was toen nog relatief onbekend voor Gubbels Bedrijven 
en het bedrijf was ook een stuk kleiner. Ik heb de  
meeste jaren voornamelijk op sloopprojecten gezeten 

waar mijn hart ook naar uitgaat. Na uitval door ziekte 
ben ik uiteindelijk op TOP de Hoef terecht gekomen,  
hier heb ik in het begin aan moeten wennen maar uit- 
eindelijk is ook dit me goed bevallen”

Hoe is Gubbels Bedrijven je als werkgever bevallen? 
“Ik heb altijd graag voor Gubbels gewerkt. De directie 
kan heel zakelijk zijn, maar is ook menselijk. Ik ben nooit 
iets tekort gekomen. De vrouwen van de directieleden 
hebben ook altijd veel interesse en betrokkenheid ge-
toond voor bijv. privé omstandigheden. Communicatie  
is zo belangrijk van werkgever naar werknemer en  
andersom”  

Wat had je willen worden als je opnieuw een keuze  
had mogen maken?
“Als ik opnieuw zou mogen kiezen zou ik zeker weer 
machinist worden. Wel weer op een kraan op sloop- 
projecten, dat is het mooiste werk. Ik heb het altijd met 
heel veel plezier gedaan!”

Wat zijn je plannen wanneer je met pensioen gaat?
“We zijn nu een beetje aan het verbouwen, daar ga ik 
mee verder. Daarnaast ga ik gewoon lekker genieten; 
lezen, vissen, tuinieren of fietsen. Ik heb genoeg te doen 
en kan me rustig overal een lange tijd mee vermaken, 
dus dat komt wel goed.”

 Gubbels personeel
Ook deze keer weer hebben wij ons team verder 
weten te versterken. De volgende nieuwe collega’s 
hebben wij mogen verwelkomen:

Naam: Thomas Schep 
In dienst per: 6 januari 2020
Functie: Chauffeur

Naam: Willem van der Linden
In dienst per: 6 januari 2020
Functie: Vakman GW  

Naam: Frans Neelen
In dienst per: 16 maart 2020
Functie: Finance manager

8.   www.gubbels.nl
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VACATURES
Ons team is nog niet compleet. Vanwege de groei van 
onze organisatie is Gubbels Bedrijven op zoek naar 
nieuwe enthousiaste en talentvolle collega’s. Wij zijn, 
ter uitbreiding van ons team, nog op zoek naar:

Voor meer informatie omtrent de bovenstaande vacatures 
verwijzen we je graag naar www.gubbels.nl/vacatures  
of neem contact op met Daphne Bakker (HR) 
via 0411- 641980.
Direct solliciteren? Stuur een mail met je CV en motivatie 
naar personeelszaken@gubbels.nl 
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  Machinist rupskraan grondbank

  Planner G.W.W. & Transport

  Meewerkend Voorman Sloop

  Calculator / werkvoorbereider (Infra-techniek)

  DAV (Deskundig Asbest Verwijderaar) 

  Vakman Infra/GWW/Riolering 


