ARNO VAN DEN DUNGEN

WAAROM KOSTEN MAKEN ALS
HERGEBRUIK MOGELIJK IS?
ACTIVITEITEN
• Sloopwerken • Asbestsanering
• Grondwerken • Rioolwerken
• Straatwerken • Brand- en
bedrijfsschade • Puinrecycling
• Bodemsanering • Verhuur van:
grondverzetmachines,
sloopwerktuigen en sloopmaterieel
• Containerservice • Grondbank
• Verkoop van nieuwe en
gebruikte bouwmaterialen

Arno van den Dungen

Arno van den Dungen, gevestigd in Hedikhuizen, is een
gecertificeerde en deskundige aannemer in sloop- en grondwerken.
Alle projecten worden met eigen materieel en mensen uitgevoerd.
Arno van den Dungen BV is een familieonderneming. Het bedrijf
heeft bewust gekozen voor kennis, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het bedrijf begon in 1988 eigenlijk
opnieuw. Eigenaar Arno van den Dungen nam het toen over van zijn
broer en vader. Arno van den Dungen: “Het is organisch gegaan. Zeker
eind jaren tachtig kon alles nog in de sloop. Toen waren we al volop
met duurzaam ondernemen bezig, dit op het gebied van het demonteren van alle bruikbare bouwmaterialen die vrij kwamen op diverse
sloopprojecten en die via de eigen houthandel te Haarsteeg een tweede leven kregen.” De uitdaging van Arno van den Dungen BV is nieuw
leven creëren van oude materialen. Waarom materialen verspillen als
ze nog hergebruikt kunnen worden? Veel materialen zijn geschikt voor
hergebruik, daarom is Arno van den Dungen ook zeer actief op het
gebied van nieuwe, innovatieve, duurzame producten.
KENNIS DELEN
“Van meet af aan wilden wij kennis vergaren op alle terreinen die
te maken hebben met sloop en asbestsaneringen met aanvullend
bodemsaneringen. We zijn nu een bedrijf dat de juiste kennis in huis
heeft om zowel een bouwaannemer, een ontwikkelaar of een eigenaar
in de voorbereiding te ontzorgen van allerlei obstakels en dergelijke die
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met een project mogelijk kunnen stagneren. Wij brengen haalbaarheid,
risico’s en oplossingsmogelijkheden goed in kaart. Zo wordt het voor
de opdrachtgever eenvoudiger om kansen te herkennen en te benutten. We hebben de kennis die nodig is voor het verantwoord omgaan
met diverse sloopwerken, asbest- en bodemsaneringen. Belangrijk
element is dat we die kennis ook willen delen.”
GOEDE MENSEN
Arno van den Dungen gaat strikt om met de regelgeving. Zijn opdrachtgevers weten dat. “We werken in het hele land, onder meer met
bouwaannemers, projectontwikkelaars en overheden. We hebben de
afgelopen jaren steeds vastgehouden aan onze drie pijlers: prijs, kwaliteit en kennis. De samenstelling van ons team en de bedrijfscultuur
zijn bepalend voor het succes. Juist in deze branche moet je de goede
mensen om je heen verzamelen. En je moet mensen de kans geven
om intern door te groeien en kennis te vergaren.
DUURZAAM MATERIEEL
Duurzaamheid is naast de manier van werken ook terug te vinden
in het materieel van Van den Dungen. Van zuinige Liebherr kranen
tot Doosan hybride kranen tot de laatste aanwinsten: twee Volvo’s

FMX 460 8x4 chassis met een haakarmsysteem. “De Volvo FMX
containerwagens zijn voorzien van een widespread tridemstel, waarbij
de voorste as liftbaar is. Het geeft ons de juiste asconfiguratie en een
GVW van 43 ton. Het is voor ons een multifunctionele truck, waar
we ook een aanhanger of een dieplader aan kunnen koppelen voor het
vervoer van materieel. Voor ons is de service van de BAS en de begeleiding van het aankoopproces belangrijk geweest. We hebben feitelijk
samen om de tafel gezeten. Zij hebben verstand van de trucks, wij van
ons werk.” Q

‘Verantwoord omgaan
met sloopwerken,
vervuilde grond en asbest.’

