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Zoom heeft een vliegende start gemaakt en gaat boven
verwachting goed.
Er wordt binnen de Gubbels bedrijven veel aandacht besteed aan het welzijn van onze medewerkers. Daar waar
hulp (op welk gebied dan ook) nodig is, helpen we wat
binnen onze mogelijkheden ligt. Volop aandacht blijft er
voor opleidingen en cursussen.
De drie P ’s, People, Planet, Profit dragen wij altijd positief
uit. We hebben een hardwerkend management team.
Iedereen helpt iedereen als het nodig is en die cultuur
moeten we vast houden. Ons familiebedrijf blijft familiebedrijf; de derde generatie is aan boord en Martien en
Tijs werken er keihard voor om ons mooie bedrijf gezond
te houden. Er zijn volop ideeën en nieuwe initiatieven. De
markt vraagt om duurzaam ondernemen, verminderen
van de CO2 uitstoot en een circulaire economie. We zijn
aangesloten bij betonconvenanten. We hebben flink geïn-

2018 was een bijzonder jaar
We hebben in april het 60-jarig bestaan van onze
organisatie gevierd. Met veel trots hebben we met
al onze medewerk(st)ers ons bedrijf kunnen laten
zien aan de vele bezoekers.

laten als grintvervangers voor nieuwe betonproducten. Er
wordt aangesloten bij een grondstoffen “bank’ om goede
bouwmaterialen direct uit sloopwerken terug te brengen
in nieuwe bouwprojecten. Al met al genoeg te doen en

Het materieel breidt zich ook nog steeds uit, hierover ook

met een goedgevulde orderportefeuille gaan we met een

in deze nieuwsbrief later meer. Er is veel vraag naar goede

gerust hart de winter in.

grondstoffen. Gebroken puin en immobilisaat (Indumix)
vinden gretig aftrek. Het tekort aan ruimte op de huislocatie en TOP de Hoef is daardoor (tijdelijk) verminderd.

We krijgen nog steeds vele positieve reacties en genieten

vesteerd in de productie van gecertificeerde beton granu-

De nieuwe grondbanklocatie TOP de Kragge in Bergen op

Wij wensen u veel leesplezier,
fijne feestdagen en een gezond en
voorspoedig 2019.

er nu nog van. En wat een zomer, historisch warm en

TOP De Kragge een jaar later

droog. De economie is vol op “stoom” gekomen en dat
merken wij bij al onze werkmaatschappijen. Het personeelsbestand is toegenomen, de arbeidsmarkt is overspannen en daarom is het moeilijker geworden om
openstaande vacatures ingevuld te krijgen. Op onze
website en verderop in deze nieuwsbrief is te lezen voor
welke functies wij nog zoekende zijn.
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TOP De Kragge een jaar later
Op 1 november 2017 heeft Grond- en Reststoffenbank Zuid – Nederland B.V. haar vestiging geopend
op de locatie De Kragge te Bergen op Zoom.

Bergen op Zoom. Voor meer informatie of offerte-aanvragen kunt u contact met ons bedrijfsbureau op telefoonnummer 0411-642905.

GRZN heeft direct na de opening de infrastructuur van

• Toepassen GPS

de locatie aangepakt. Een gedeelte van het voorterrein is

• Brabant Brecom levert haar bijdrage aan de
circulaire economie in Maastricht

inmiddels voorzien van een vloeistofdichte verharding en
daarnaast zijn legoblokken geplaatst om grondstromen
gescheiden op te slaan. Voor de komende jaren staan nog

Colofon

We zijn zeer tevreden over het verloop van eerste jaar in

• In 2018 beginnen klanten ons steeds beter te vinden.
Zo goed zelfs dat de uitbreidingsplannen al gereed liggen;
• De aanvoer van januari tot november was al ruim 82.000
ton;

meerdere terrein aanpassingen voor de locatie De Kragge

• De afvoer in dezelfde periode was ca. 54.000 ton;

op het programma. Inmiddels een jaar later hebben vele

• Op TOP de Kragge ligt momenteel nog een kleine 20.000

Tekst , redactie en fotografie: Gubbels

tevreden klanten uit met name Zeeland en Noord-Brabant

Vormgeving en Dtp: www.bramborsje.nl

onze vestiging ontdekt voor het aanleveren van grond-

Druk: Paperware

stromen en het afhalen van zand, grond en bouwstoffen.

ton materiaal, dat gezeefd moet worden;
• Hiervoor hebben we sinds kort ook een trommelzeef ingezet naast de schudzeef die al vanaf dag 1 ingezet wordt.
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PROJECTEN

Project The Greenery Breda
In opdracht van WDP is Gubbels in april 2018 gestart
met de totaalsloop van een gedeelte van de voormalige Greenery te Breda.

van het terrein tpv. de toekomstige bebouwing, het ontgraven van de nieuwe laaddocks en het aanbrengen van
het ter plaatse gebroken menggranulaat zodat de bouwkundige aannemer, Willy Naessens Industriebouw NV, tijdig

Een groot gedeelte van de bestaande bebouwing en asfalt-

met de bouwwerkzaamheden aan kon vangen. Verder zijn

verharding moest hier plaats maken voor een distributie-

tussentijds alle kabels en leidingen omgelegd zodat deze

centrum van ca. 60.000m2 van een grote supermarktketen

geen belemmering meer vormden voor de nieuwbouw.

in Nederland. De opdracht omvatte o.a. het saneren van
ca. 40.000m2 asbestdaken en de verdere totaalsloop van

Door de goede samenwerking tussen de verschillende

de bestaande veilinghallen incl. laaddocks, kantoren en

Gubbels Bedrijven, heeft Gubbels Infra en Milieu inmiddels

asfaltverhardingen. Al met al een prachtig project voor de

van Willy Naessens Industriebouw de opdracht ontvangen

divisie van Gubbels Sloop- en Asbestsanering waarbij

voor de totale onder- en bovengrondse terreininfra incl.

dochter onderneming Brabant BreCom ingeschakeld is

het grond- en profileerwerk t.b.v. de nieuwbouw.

voor het breken van totaal ca. 50.000 ton menggranulaat,
stabilisatiemateriaal en teervrije asfaltschollen. Toen de

Dit project is daarmee een prachtig voorbeeld van het

sloopwerkzaamheden vorderden is Gubbels Infra en

samenwerken van de verschillende Gubbels Bedrijven

Milieu aangeschoven om het bouwrijp maken van het ter-

waardoor de klant ontzorgd wordt en de verschillende

rein op te pakken. Dit omvatte o.a. het op hoogte brengen

disciplines van een project gelijktijdig op kunnen trekken.
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BTL realisatie SPECIALE TECHNIEKEN

Waalhaven R’dam SLOOP & ASBESTSANERING

Projectlocatie	
Basisscholen in Vught & ‘s-Hertogenbosch

Rotterdam
Projectlocatie	

Project	
Speelplaats inrichting, ondergronden en

Project	
Sloop en asbestsanering Waalhaven

kunstgras

Rotterdam

Uitvoering

Gubbels speciale technieken bv

Uitvoering

Gubbels Sloop & Asbestsanering

Status

Gereed september 2018

Status

Gereed begin 2019

KRINNER Schroeffundamenten
SPECIALE TECHNIEKEN
Projectlocatie

Midden Nederland

Project	
Schroeffundamenten voor particuliere
Voor en met BTL realisatie vestiging Haaren hebben we in

In de Waalhaven in Rotterdam is Gubbels Sloop en Asbest-

samenwerking enkele speelplaatsen mogen inrichten.

sanering begonnen aan de sloop van een

Uitvoering

Met onze kunstgrasspecialisten en een montageploeg van

oud verzamelbedrijfspand.

Status	
Gereed november 2018

Het pand dateert uit 1951 en bevat diverse asbesttoepas-

Onlangs hebben we een pilot-project uitgevoerd voor

singen zoals een plat dak met bitumen en asbesthoudende

Krinner Nederland BV. Met onze KB 60 rotor aan een 9 tons

deuren. We zijn in november gestart met het verwijderen

graafmachine hebben we deze keer 18 stuks verlengde

van asbest en hebben het pand zo goed als “kaal” gestript.

schroeffundamenten aangebracht. De schroeffundamenten

Het strippen van onze slooppanden, waaronder Rotter-

zijn circa 5 tot 6 m1 ingedraaid tot op de vaste bodem met

dam, wordt steeds nauwkeuriger uitgevoerd. Vroeger

het gewenste indraaimoment. Op de schroeffundamenten

werd een gebouw gesloopt in de staat waarin de laatste

komt een woning met 2 verdiepingen.

woning
Gubbels speciale technieken bv

BTL is dit een mooi voorbeeld van samenwerken en elkaar
versterken.

gebruiker het had achter gelaten. Hierdoor kwamen veel
materialen door elkaar heen te liggen en waren de volgen-

Voor de volledigheid zijn er proefboringen gedaan en heb-

de stappen in het recycle proces tijdrovend. Tegenwoordig

ben we belastingtests uitgevoerd. Dit conform de eisen van

worden lossen materialen zoals vloerbedekking, plafonds

de constructeur en ter bevestiging aan de opdrachtgever.

en overige materialen dat geen beton of staal bevatten uit
op voorhand uit het pand verwijdert. Zodoende blijft er

We hebben het type KSF V114 x 5 toegepast:

Op beide locaties hebben we een valdempende onder-

voornamelijk schone puin en een kale staalconstructie over

• Basiselement, lengte 2 m1

grond toegepast, waarover een 24 mm kunstgras product

welke door onze machines worden gesloopt.

• Schotelverlengstuk, lengte 1,35 m1
• Spiraalverlengstuk, lengte 1,35 m1

van five star met zand infill is aangelegd. Ook de speeltoestellen zijn door het gezamenlijke team gemonteerd en

In Rotterdam verwijderen we ook de fundering en wordt

• Verlengprofiel, 0,7m1

geplaatst. Een prachtig eindresultaat dat meteen wordt

tot slot alle vrijkomende puin op locatie gebroken door

• Flenskop van 245 mm, deze is extra breed t.b.v.

gebruikt door de kinderen van beide scholen.

dochteronderneming BBC.

de bevestiging van het HEA profiel.

Controle van druk beproeving, middels precisie laser meet instrument,
zie op deze afbeelding ook de speciale 245 mm flenskop.

aansluitend de HWA-, DWA – en detailrioleringswerkzaamheden. De ondergrondse infra is inmiddels aangebracht
en de aanleg van kabels voor de terreinverlichting zijn voltooid. Momenteel zijn we de eerste klinkers van de parking
aan het aanbrengen.
In december zal onze groenpartner BTL de groenvoorzieningen aanbrengen waaronder een cocos scherm met
klimplanten. De medewerkers van speciale technieken
zullen daarna zorg dragen voor montage van keerwanden,
houten schuttingen, poorten, vlonders en bruggen. In een
volgende nieuwsbrief meer hierover.

Voormalige LTS Roosendaal INFRA & MILIEU
Projectlocatie

Roosendaal, Laan van Henegouwen

Project	
Herontwikkeling voormalige ambachtsUitvoering

de RK Nijverheidsschool St Joseph wordt een eigentijds
woongebouw. In meerdere fases verrijzen er ca. 100 wonin-

school

gen, eengezinswoningen, maisonnettes, appartementen en

Gubbels Infra & Milieu b.v.

2-onder 1 kapwoningen op het circa 2 hectare grote terrein.

Status	
Fase 1 december 2018, Fase 2 maart
2019 en fase 3 eind 2020

Voor Gubbels infra en Milieu een bijzonder project waarbij
we al onze diensten kunnen inzetten. In oktober zijn we

Na de zomervakantie zijn we in een bouwteam met BVR

gestart met Fase 1 welke eind december gereed dient te

ontwikkeling en bouw dit project aangegaan. De Ambachts-

zijn. In deze fase verzorgen wij o.a. het terrein opruimen,

school, een bijzonder herontwikkelingsproject, voorheen

rooien groenvoorzieningen en grootschalig grondverzet ,
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Reconstructie Zeemanweg INFRA & MILIEU
Projectlocatie

Waalwijk

Project	
Reconstructie Professor Zeemanweg
Uitvoering

Gubbels Infra & Milieu

Status	
Gereed augustus 2018
Gubbels Infra en Milieu heeft de afgelopen jaren de omliggende parkeerterreinen van achtereenvolgens Piet Klerkx
en de Woonexpress vernieuwd. Om de Professor Zeemanweg tussen beide woonwinkels eenzelfde uiterlijk te geven
zijn we, in opdracht van de Gemeente Waalwijk, begin 2018

Sporthal “de Werft” INFRA & MILIEU
Projectlocatie

Kaatsheuvel

PROJECTEN

Project	
Herinrichting parkeerterrein Sporthal
“de Werft”
Uitvoering

begonnen met de reconstructie van deze weg.
van hemelwater- en droogweer riolering, het leggen van

We zijn begin mei gestart met het opbreken van de oude

nutsvoorzieningen, plaatsen van terreinmeubilair en het

weg inclusief parkeervakken, bestaande uit voornamelijk

aanbrengen van element verhardingen.

elementverharding van beton en gebakken klinkers. Ook
het terreinmeubilair zoals vlaggenmasten en lantaarnpalen

Gubbels Infra & Milieu

Status	
In gebruik genomen eind oktober.

Er worden op het project grasbetontegels toegepast met

en de hemelwaterafvoeren hebben we verwijderd. Het

Groenvoorzieningen en terrein meubilair

een speciale fundering opbouw (betongranulaat

oude rioolstelsel was een gemengd stelsel van hemelwater

gereed eind 2018

4-31,5mm) ter bevordering van de infiltratie van regen-

en vuilwater, wat we hebben vervangen door een geschei-

buien. Fase 1 was 8 september tijdens de opening van de

den rioolstelsel.

Gubbels heeft in opdracht van BTL realisatie Haaren de

sporthal gereed. Fase 2 hebben we 19 september afgerond

aanleg van de nieuwe terreininrichting rondom sporthal de

waarbij tevens alles is ingezaaid. In het najaar zal BTL

De promenades langs de woonwinkels zijn ruimschoots

Werft in Kaatsheuvel aangenomen.

Realisatie Haaren de beplantingen en bomen aanbrengen.

verbreed voor het conform van de bezoekers en we heb-

Nadat de oude sporthal in de bouwvak is gesloopt zijn we

Een naar tevredenheid afgerond project waarbij de verschil-

gestart met de werkzaamheden. Het project omvat onder

lende disciplines van Gubbels mooi gecombineerd zijn.

ben een tweetal zebrapaden aangelegd zodat winkels aan

andere het uitgraven van enkele wadi’s, het aanbrengen

beide zijde van de weg veilig te bereiken zijn.
Tot slot is er een nieuwe asfaltconstructie aangebracht.

Renovatie
sloop

Stadskantoor 1
Tilburg
Voor de laatste keer kunnen we schrijven over
het project renovatiesloop van Stadskantoor 1
te Tilburg. Lokaal beter bekend als “de zwarte
doos”.
Voor de laatste keer omdat het project inmiddels naar
ieders tevredenheid eind oktober opgeleverd is. We

Grond- en Reststoffenbank
Zuid-Nederland gaat verder
in automatisering
Grond- en Reststoffenbank Zuid-Nederland B.V.
maakt sinds enkele jaren na tevredenheid voor
haar grondstromenregistratie gebruik van het
programma Grond in Zicht.

hebben hier dus bijna een jaar aan gewerkt en dat is voor
een sloop project best uitzonderlijk.

Het programma is onlangs uitgebreid middels een calculatie en offertemodule. Hiermee worden offertes geautoma-

Op zaterdag 22 september hebben we op deze locatie

tiseerd opgesteld en verstuurd. Daarnaast volgt binnenkort

open dag gehouden , dat was op de zogenaamde demo-

de koppeling met de digitale begeleidingsbrief.

lition day. De vele bezoekers hebben met eigen ogen op
het project kunnen aanschouwen hoe er gewerkt wordt

Indien u geïnteresseerd bent in de mogelijkheden van het

met mini kraantjes, handmatig en met rupskranen met een

programma Grond in Zicht kunt u altijd contact opnemen

lange giek met betonschaar. Een prachtig voorbeeld van

met ons bedrijfsbureau 0411-642905.

een zeer divers project op een binnenstedelijke locatie.
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Brandschade champignonkwekerij
SLOOP & ASBESTSANERING

Gemeente Best signalering
SPECIALE TECHNIEKEN

LDM Drunen INFRA & MILIEU

Projectlocatie	
Gemert

Projectlocatie	
Best Dorpsplein

Projectlocatie

Project	
Opruimen brandschade

Project	
Signalering natuursteen treden

Project	
Sanering en grondwerk LDM Drunen

Uitvoering

Gubbels sloop en asbestsanering

Uitvoering

Gubbels speciale technieken bv

Uitvoering

Status

Gereed

Status

Gereed oktober 2018

Status	
Gereed november 2018

Drunen
Gubbels Infra & Milieu

Een enorme brand heeft eind mei een champignon-

Bij de hoofdingang van het gemeentehuis aan het Dorps-

Voor de komst van een nieuwe productielijn heeft Gubbels

kwekerij aan de Beeksedijk in Gemert getroffen.

plein ligt over de volle breedte een natuurstenen trap.

Bedrijven bij LDM in Drunen de fundering van de oude

Deze trap is uit chinees hardsteen opgebouwd en heeft

machinelijn opgebroken.

Een productiehal van 100x50m werd geheel door de

meerdere treden.
Enkele betonpoeren hadden een afmeting van 6m1 lengte

brand verwoest. Gubbels sloop en asbestsanering kreeg
de opdracht om het opruimen in vier weken te klaren, dat

Ter verduidelijking van de treden is er bij de RVS leuningen

een breedte van ca. 2m1 en waren ruim 1,5m1 diep. Een

vroeg om een strakke planning. Bij aanvang van de sloop-

extra signalering aangebracht. Onze opdrachtgever en le-

uitdagende opgave om met zo min mogelijk overlast door

werkzaamheden werd door de opdrachtgever de tijdsdruk

verancier Stonebase heeft de marmeren schijven geprodu-

middel van trillingen deze poeren op te breken. De op-

opgevoerd, we moesten binnen twee weken klaar zijn

ceerd. Op locatie hebben wij gaten geboord van 55 mm en

dracht vond plaats in een bedrijfshal waardoor het voor

en tevens de vloeren en de funderingen verwijderen. De

zijn de witte schijven met een 2 componenten lijm ingebed.

onze ervaren machinisten toch net even wat beter uitkijken

aannemer voor de nieuwbouw stond al in de startblokken.

Aansluitend hebben we deze ingewassen met een hoog

was dan in de open lucht.

Voor de zomervakantie moesten er weer champignons

vaste cementaire titaanvoeg. Een duidelijke verbetering

geteeld worden want anders dreigde het bedrijf zijn

van de veiligheid bij het bezoeken van het gemeentehuis.

Na het opbreken van de oude fundering hebben we het

klanten te verliezen. We zijn met de inzet van twee keer

gebied tot de juiste diepte ontdaan van vervuild zand en

zoveel mensen en materieel lange dagen gaan werken.

een scheidingslaag aangebracht om zo de bouwvakkers van

Complimenten aan onze medewerkers die deze klus

opdrachtgever de Wit in een schoon gebied te kunnen

binnen de planning klaarden.Drie weken later was men

laten werken. Tot slot hebben we de vloer rondom de nieuw

volop bezig met de nieuwbouw.

gestorte betonfundering voorzien van bedrijfsvloerplaten.

BHV bij Gubbels Bedrijven
Sinds jaar en dag leidt Gubbels Bedrijven diverse BHV’ers

Dit wordt niet alleen door onze medewerkers enthou-

op binnen het bedrijf. De afgelopen 10 jaar heeft Gubbels

siast ontvangen maar ook met enthousiasme uitgestraald

dit aantal zelfs uitgebreid naar ca. 30 medewerkers met

door de cursusleidster.

een BHV diploma. Om de cursus leuk en interessant te
houden werkt Gubbels Bedrijven samen met Top EHBO.
Zij stemmen de cursus geheel af op onze wensen en de
eventuele bedrijfsrisico’s.
Zo worden de BHV’ers specifieker getraind en kunnen ze,
indien nodig, betere eerste hulp verlenen. Deze cursus-

Aanleg bouwweg RMI terrein INFRA & MILIEU

sen worden verzorgd in kleine groepen zodat iedereen
actief kan deelnemen aan de cursus. Wist u bijvoorbeeld
dat de cursus zeer interactief is waardoor de medewer-

Projectlocatie

Bergen op Zoom

kers continue bezig zijn met praktische handelingen.

Project	
Aanleg bouwweg RMI terrein

Dus niet zitten op een stoel en luisteren, maar oefenen,

Uitvoering

onderzoeken en de kennis testen.

Gubbels Infra & Milieu

Status	
Gereed november 2018

Bergen op Zoom de aanleg van een nieuwe weg gereali-

Circulaire economie

seerd.

Duurzaam ondernemen, cradle-to-cradle, hergebruik,

Soms zijn materialen niet meer her te gebruiken zonder

wie heeft er niet van gehoord of mee te maken tegen-

bewerking, zoals steen- en betonpuin. Dit verwerken wij

Deze weg fungeert als bouwweg voor toekomstige bedrij-

woordig. Het is behoorlijk trendy om hier mee te koop te

op eigen locaties tot onder andere grindvervanger voor

ven en is tevens een fietsroute richting de onlangs aange-

lopen, maar wist u dat Gubbels Bedrijven dit principe al

nieuwe beton of granulaat wat wordt toegepast onder

legde Waterschans. Een verontreinigde grondlaag op de

vele jaren hanteert? Het complete bedrijfsproces draait

bedrijfsvloeren of verhardingen.

diepte van het nieuwe riool is ontgraven en afgevoerd naar

om nuttig hergebruik van alle vrijkomende materialen.

Gubbels Infra en Milieu heeft in opdracht van de Gemeente

TOP de Kragge. Tevens hebben we vanaf de Kragge zand en

Ook voor het zogenaamde “up-cyclen” van reststoffen

menggranulaat geleverd ten behoeve van grondverbetering

Hierbij valt te denken aan het herschikken van zand en

draaien wij onze hand niet om: Indumix! Dit is een

onder het riool en de fundering van de asfaltconstructie.

grond binnen projecten, het toepassen van menggranu-

materiaal dat is samengesteld uit grondstoffen met een

Een mooie combinatie van de diverse specialismen van

laat afkomstig van eigen sloopprojecten in infrastruc-

negatieve waarde zoals sorteerzeefzand en niet-toe-

Gubbels Bedrijven. Het nieuwe riool bestaat uit een ge-

turele werken tot aan het toepassen van hout en staal

pasbare grond. Door de materialen met onder andere

scheiden stelsel van infiltratie betonriool en PVC.

uit sloopwerken in nieuwe of tijdelijke constructies.

cement te binden, ontstaat er een mengsel dat als ver-

Het liefst geven we materialen een tweede leven zonder

vanger van granulaat of zelfs beton kan dienen! Mede

Een namens Gemeente Bergen op Zoom naar tevredenheid

bewerking. Een voorbeeld hiervan zijn de systeempla-

door deze kleine greep uit de werkzaamheden binnen

afgerond project waar we op 15 november 2018 de

fonds en boilers uit Stadskantoor 1 in Tilburg. Maar

de circulaire economie, dienen wij niet alleen het milieu,

“Rebbens-Alleeh” feestelijk hebben geopend.

houten balken en planken zijn al tientallen jaren te koop.

maar ook de portemonnee van de opdrachtgever!
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GUBBELS PERSONEEL
Onze medewerk(st)ers maken Gubbels, wij zijn, waar
zij voor staan! Wij zijn trots op de mensen die bij ons
werken. Ook deze keer hebben we ons team verder
weten te versterken.
Als DTA is Randy van Bergen onze vakman op het gebied
van asbestverwijdering. Na het behalen van zijn aanhangerrijbewijs kan hij volledig zelfstandig op weg om uiteenlopende asbestprojecten uit te voeren.
Wanneer een (nieuwe) machine wordt gekocht, vinden
we het bij Gubbels Bedrijven belangrijk dat daar ook een
betrouwbare machinist op zit. Nieuwe collega machinist
Eduard van Olmen voldoet zeker aan dit beeld en toont aan
dat hij goed uit de voeten kan met de L936 longreach.
De jeugd heeft de toekomst. Vandaar dat wij altijd open
staan voor jonge enthousiaste leerlingen en/of stagiaires.
Deze periode lopen Koen Bussel en Joost Winkelmolen mee

DC Ingram Tilburg
Gubbels Infra en Milieu heeft begin dit jaar van
Heerkens van Bavel Bouw de opdracht gekregen
voor het verzorgen van de complete infrastructuur
t.b.v. de bouw van een distributiecentrum van ca.
35.000 m2 in Tilburg.

binnen de club. Koen werkt mee als vakman GWW en maakt
goede ontwikkelingen door. Joost Winkelmolen heeft de
liefde voor Liebherr met de paplepel gegeven gekregen.
Hij ondersteunt dan ook met veel enthousiasme ons team
monteurs in de werkplaats.
Niels Maaijwee is begonnen als leerling machinist en heeft
door zijn goede prestaties een dienstverband getekend, ga
zo door!
Zoals te lezen in deze nieuwsbrief groeit onze nieuwe grondbank locatie TOP de Kragge in Bergen op Zoom voorspoedig.

Gubbels had eerder voor de ontwikkelingsmaatschappij

Dit hebben we mede te danken aan de inzet en kunde van

van Heerkens van Bavel (HVBM) op dit terrein het benodig-

Luuk Vermeer als nieuwe loader machinist. Luuk is begon-

de voorbereidende werk verricht, zoals het inmeten van

nen op de oude Liebherr 554 maar heeft half november een

het terrein, bodemonderzoek en het dempen van een voor-

nieuwe Liebherr 566 Xpower in gebruik genomen.

malige vijver. Hiermee werd het terrein al meteen bouwrijp
op het juiste peil opgeleverd, waardoor bij aanvang de

Omdat Gerrit Sterrenburg de overstap heeft gemaakt

puinbaan voor de vloer van de hal direct aangebracht

van zijn geliefde Case tractor naar de Liebherr loader 514

kon worden. De leveranties van zand en menggranulaat

hebben we voor hem een waardige vervanger moeten

werden natuurlijk door dochteronderneming GRzN ver-

zoeken. Deze functie vervult Gert-Jan van der Meijden met

zorgd. Na het grondwerk kon de bouw starten en heeft

verve en we zien hem graag rijden met de groene 3-asser.

Gubbels in onderaanneming voor nevenaannemer
Installatiebedrijf Bierings het graafwerk verricht bij de

Ook hebben we onze ‘breek’ ploeg weer compleet door

aanleg van de terreinriolering. Door de ontwikkeling van

de komst van Bram Gielens. Bram verstaat het werk met

dit voormalig braakliggend terrein was het noodzakelijk

de breker als geen ander en toont aan dat hij samen met

om een aparte huisaansluiting aan te leggen voor het

Bart Snijders een sterk koppel vormt.

schoonhemelwater riool. Hiervoor heeft Gubbels de aanvullende opdracht gekregen om een betonriool 1500 mm

Tot slot is Toon Smits het team van uitvoerders komen

aan te leggen naar een nabijgelegen waterpartij. Inmiddels

versterken. Met zijn ruime ervaring op infra en grondverzet

is er aangevangen met de aanleg van de verhardingen op

gebied is Toon een welkome versterking. Hij heeft zijn kunde

openbaar gebied en zal binnenkort gestart worden met de

als uitvoerder al getoond op het uitdagende project “The

overige terreinverharding.

Greenery Breda”.

Vacatures:
Vanwege de groei van onze organisatie zoeken wij
altijd nieuwe talentvolle en ervaren collega’s. Op dit
moment hebben we de volgende vacatures open staan:
• Uitvoerder sloop, asbestsanering, milieu en speciale
technieken
• Mobiele kraan machinist (sloop)
• Calculator/werkvoorbereider (sloop)
• Planning G.W.W. en Transport
• Rupskraan machinist (sloop)
• Monteur grondverzet/transport
• Vakman Infra/GWW/Riolering
• DAV’er
Ben jij, of ken jij iemand die een van bovenstaande rollen
binnen onze organisatie kan vervullen; solliciteer dan
direct via personeelszaken@gubbels.nl of mail naar
Gubbels Bedrijven t.a.v. Personeelszaken, Nieuwkuikseweg
2, 5268 LE Helvoirt. Voor meer informatie omtrent een
vacature; kijk op onze website: www.gubbels.nl/vacatures
of neem contact op met personeelszaken via 0411-641980.
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Gubbels Materieel
“Goed gereedschap is het halve werk”.
Gubbels Bedrijven blijven investeren in
nieuwe machines. Het betreft zowel
vervanging als uitbreiding. Afgelopen
tijd hebben we het onderstaande aan
ons machine- en wagenpark toegevoegd.
• Mobiele kraan 10-tons Takeuchi TB295W

+ draaikantelstuk
•L
 oader 25 ton Liebherr L566 X power
•T
 ractor Case 5150
•T
 ractor New Holland TS90 + 8m3 Jako waterwagen
•R
 upskraan Liebherr R926 compact
•R
 olbezem Adler K950
•N
 evelkanon Dust Boss

Loader 25 ton Liebherr L566 X power

•V
 acuum unit 3000kg Nimatech S20
Wordt verwacht:
•S
 chaarhoogwerker JLG 3246ES
•M
 ercedes Sprinter pick-up + maxilift
•M
 idigraver 6-ton Takeuchi TB260 + draaikantelstuk
•S
 emi dieplader Nooteboom 4-asser MCO-73-04V
•C
 ontainerauto Volvo FMX540 8x4ws
•K
 ippervrachtauto Volvo FMX500 10x4ws

Vacuum unit 3000kg Nimatech S20

Mobiele kraan 10 ton Takeuchi TB295W + draaikantelstuk

Rupskraan 28-ton Liebherr 926 compact + gps

Tractor Case 5150

Rolbezem Adler K950
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In de periode bij Van de Schoot heb ik via Fundeon mijn
machinisten diploma kunnen behalen, dit was wat ik nog
miste. Na bijna 10 jaar daar gewerkt te hebben zocht ik
meer uitdaging in de werkzaamheden zoals het grotere
grondverzet op een nog grotere machine. In het voorjaar
kwam ik deze vacature bij Gubbels tegen voor een rupskraan van 40 ton met 14 meter giek voor het infra werk
zoals aanleggen van wegen en maken van bouwputten ed.
Dit was precies het plaatje wat mij paste en het was voor
mij snel duidelijk dat dit mijn kans was. Ook Gubbels trok
mij erg aan door een grotere bedrijfsvoering met meer
machines en mensen waardoor je nog meer afwisseling
hebt. In september ben ik bij Gubbels begonnen op een
prachtige machine met alles erop en eraan en tot nu toe
heb ik al vele afwisselende projecten mogen maken, zoals
laad- en loskuilen voor nieuwe bedrijfshallen, bouwputten
en het afwerken van taluds. De projecten die ik tot nu toe
gemaakt heb zijn mooie projecten met verschillende werk-

Medewerker aan het woord
In deze nieuwsbrief komt medewerker Eduard van

zaamheden en dat bevalt mij prima, ook met een super
team aan collega’s die allemaal hun vak verstaan. Tot nu
toe heb ik het super naar mijn zin bij Gubbels en denk dat
hier voor mij wel een toekomst weg gelegd is.

jaar overgestapt op een mobiele graafmachine.

Olmen aan het woord. Eduard werkt sinds september

Na ongeveer 13 jaar op een mobiele graafmachine werk-

2018 bij Gubbels Bedrijven als kraanmachinist.

zaam te zijn geweest vond ik het tijd voor iets anders. In

In deze nieuwsbrief vertelt hij over zijn eerste erva-

2008 heb ik de overstap gemaakt naar een nog grotere

ringen bij Gubbels Bedrijven en zijn loopbaan.

rupsgraafmachine omdat ik graag meer afwisselende
werkzaamheden wilde. Ik ben toen begonnen bij Van de

k heb de opleiding veehouderij gedaan, toen ik van school

Schoot in Spoordonk. Dit was een relatief klein aanne-

kwam ben ik direct bij een loonwerker gaan werken. Tij-

mersbedrijf. Daar werkten wij veel aan het meanderen

dens deze werkzaamheden werd het voor mij al snel duide-

van beken en het maken van natuurprojecten. Ook het

lijk dat ik grondwerk toch echt het leukste vond. Op 17-ja-

bouwrijp maken en rioolrenovaties waren daar de meest

rige leeftijd ben ik begonnen op een minigraver en na een

voorkomende werkzaamheden.

model voorbereid. Deze 3D modellen worden ingelezen
in de betreffende grondverzetmachines waardoor de
machinisten nagenoeg zelfstandig het project kunnen
maken zonder dat hier tussentijds nog de nodige piketten
etc. voor uitgezet hoeven te worden. Dit scheelt enorm
veel tijd in de uitvoering en de werkzaamheden worden
daarbij veel nauwkeuriger uitgevoerd. Tevens wordt vanuit
het 3D model en digitale inmeting van het project meteen
een totale grondbalans gemaakt, waarbij de opdrachtgever ook direct inzicht heeft in de te verplaatsen en/of
vrijkomende

m3

materiaal. Hierdoor kunnen we de klant

Brabant Brecom levert haar bijdrage aan
de circulaire economie in Maastricht

nog beter adviseren en tijdig conflicten in het ontwerp

Toepassen GPS
Gubbels Infra en Milieu heeft 6 jaar geleden voor
het eerst geïnvesteerd in een roverset waarbij de
uitvoerder zelf d.m.v. GPS alle uitzetwerkzaamheden en inmetingen op een project kon verrichten
zodat we niet afhankelijk zouden zijn van de beschikbaarheid van een maatvoerder.

signaleren en bijsturen.

Beatrix Port Service in Maastricht heeft Brabant
Brecom na 2017, wederom in 2018 ingeschakeld om
op haar locatie aanwezige betonpuin te breken en te
zeven tot betongranulaat 0/4 en 4/22 als grondstof
voor de betonindustrie.
Brabant Brecom B.v. beschikt over vakkundig personeel,
een mobiele breker, een zeef en een wasser om betonpuin
geschikt te maken voor de betonindustrie. Brabant BreCom
voert haar werkzaamheden uit conform de eisen uit het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval en is gecertificeerd

Extra voordeel was dat we de projecten nog beter kunnen

conform de BRL2506-1 (KOMO) en BRL2506-2 (NL-BSB).

begeleiden en daarbij een stukje extra service naar de
klanten bieden. Sindsdien is er ook behoorlijk geïnves-

Wilt u meer informatie over mobiel breken, zeven e.d. dan

teerd in GPS besturing op onze grondverzetmachines. Zo

kunt u contact opnemen met ons bedrijfsbureau op tele-

hebben we momenteel 4 rupskranen (van 30 t/m 52 ton),

foonnummer 0411-641980

1 mobiele kraan, 1 loader en 1 bulldozer welke uitgerust
zijn met 3D GPS besturing en we hebben 3 roversets in
gebruik voor onze uitvoerders. Nagenoeg voor alle project die te maken hebben met aanleg en/of grondverzet,
wordt inmiddels vooraf op basis van het ontwerp een 3D

8. www.gubbels.nl

