b edr ijvig h ei d i n en ron d antwer pen

Hens graaft, bouwt, sloopt en recycleert
Of het nu om graven, wegenaanleg, slopen of
recycleren gaat. Hens NV heeft de nodige gespecialiseerde medewerkers en machines in huis om al
deze opdrachten tot een goed einde te brengen.
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externe klanten zoals transportbedrijven,
tankstations én ook particulieren.
“In ons ruim dertigjarig bestaan hebben we
een schat aan ervaring en kennis opgedaan.
De mogelijkheden zijn dan ook legio. Om
welke klus het ook gaat, Hens zorgt voor
een professionele en efficiënte uitvoering.
Onze drie pijlers vormen een ijzersterke
combinatie met een unieke synergie”, aldus
de projectdirecteur.

Mooie projecten
“En ons familiebedrijf mag intussen dan al
flink uit de kluiten zijn gewassen, medewerkers vinden hier nog altijd een familiale
sfeer en een grote collegialiteit. Medewerkers waarnaar we voortdurend hard op
zoek zijn, in het bijzonder chauffeurs, wegenbouwers en bedieners van machines.
Naast die familiale sfeer krijgen ze hier de
kans om aan tal van grote en mooie projecten te werken zoals nu de grond- en
afbraakwerkzaamheden voor de nieuwe
Ikea-vestiging in Wilrijk, de heraanleg van
de E17 Zwijnaarde-Deinze of afbraakwerkzaamheden voor de Oosterweelverbinding”, verzekert Stijn Hens.
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In 1978 van start gegaan als familiaal
grondverzetbedrijf, berust de groep Hens
intussen op drie pijlers. De kernactiviteit
van Hens NV is van meet af aan grondverzet
met onder meer het graven van bouwputten en spoorwegbeddingen, het uitgraven
van tunnels, ophogingen en aanverwanten.
Dat aanbod werd uitgebreid met de aanleg
van wegen, parkings, opritten en zelfs rioleringen én met afbraakwerkzaamheden.
Zowel voor wat grote openbare infrastructuurwerken betreft, als voor particuliere
doeleinden
Daarnaast is er Revabo, de eigen recyclageinrichting van Hens. “Hiermee zorgen we
dat de cirkel rond is. Het puin dat bij onze
sloopactiviteiten overblijft en dat van andere opdrachtgevers, recycleren we en hergebruiken we in onze afdeling wegenbouw.
Revabo beschikt bovendien over een eigen
zandgroeve voor de aanmaak van diverse
betonproducten en als opvulzand voor
onze projecten”, verduidelijkt projectdirecteur Stijn Hens.
Ten derde heeft Hens een eigen brandstofbedrijf. Brandstoffen De Bie in Essen bevoorraadt zowel het eigen machinepark als
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“Bovendien beschikken ze daarvoor over
een uiterst modern machinepark. De ruim
honderd stuks rollend materieel zijn stuk
voor stuk hoogwaardige machines, waarvan een aantal zelfs al computergestuurd

is. Twee preventieadviseurs waken over de
veiligheid. Hens NV streeft ernaar te blijven
groeien met een steeds verdere specialisatie van zijn expertise en een continu streven
om te vernieuwen”, besluit hij.
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