
Interview met Rob Veldt (bedrijfsleider) en 
Pieter Kesselaar (KAM/HR-manager)

Omgekeerd?
Als je met deze mannen praat over hun vak en hun bedrijf val 
je van de ene verbazing in de andere. Zo blijken ze bij 
C.A. De Groot op verschillende locaties en in verschillende om-
gevingen sloop- en demontageklussen uit te voeren. De twee 
mannen uit dit bedrijf doen er luchtigjes over, maar feitelijk is 
het ‘omgekeerd’ bouwen en niet te vergeten 
‘omgekeerd’ installeren. Ga maar na. Als je geen verstand hebt 
van de constructie, de bouwmaterialen, de aanwezige installa-
ties, leidingen etc., kun je nooit veilig, schoon en goed slopen.

Ik zag in jullie jubileum-boek de sloop van de kerk in 
Krommenie en de oude Kalkovens in Alkmaar. Nabij de 
eerste ben ik geboren en nabij de tweede heb ik vroeger 
gewoond. Waar werken jullie allemaal? 
Overal waar gesloopt moet worden komen wij. Dat kan zijn na 
een brand of andere calamiteit, bij renovaties tot het wegha-
len van verouderde industrie of utiliteitsbouw. Cees de Groot, 
de oprichter, had het vroeg in de gaten. De wederopbouw van 
Nederland na de Tweede Wereldoorlog ging veel werk opleve-
ren. Zodoende zitten we ook nog steeds bij o.a. Tata Steel en 

Schiphol, klanten van het eerste uur. 

Oud of modern?
Foto’s uit de tijd van oprichting 

(1954) tonen mannen met klom-
pen, een overall, koppelriem 

en pet op. Hard fysiek werk. 
En dat is het deels nog 
steeds vertelt Rob Veldt. 

Handen-uit-de-mouwen, voor 
het personeel maar ook bij 

onze stagiaires.

Pieter Kesselaar vult aan dat er 45 man/vrouw werkt bij het 
bedrijf. Vrouw? Jazeker, er loopt zelfs een 4de jaars BWI leer-
linge van het PCC Vakcollege Techniek stage hier. Pieter en Rob 
sommen even op, we hebben fysiek stoere jongens en meiden 
nodig. Binnen ons bedrijf leiden we je feitelijk verder op voor 
het sloopwerk. We hebben vaklui nodig die om kunnen gaan 
met elektra, installatie, leidingen en constructies. Maar onze 
werkplaats voor onderhoud van onze voertuigen en sloopma-
terieel vraagt om een opleiding in motoren of pneumatica. 
We maken deels ook zelf onze sloopwerktuigen en dan komt 
metaaltechniek om de hoek kijken. Bouw en hout zijn belang-
rijk. Vroeger ging al het sloophout naar de stort, maar ook dit 
materiaal komt steeds meer in de recycling, dus ook kennis 
over hout en constructies met hout, zoals jullie dit ook op het 
PCC Vakcollege Techniek geven, is een specialiteit van ons.

Dus ja slopen is een oud vak, maar we zitten bordenvol innova-
ties. We scheiden en recyclen al ruim 96% van alle vrijkomende 
afvalstromen, zoal puin, glas, hout en metalen die bij de sloop 
vrij komen. 3-D, virtual reality, duurzaamheid, circulariteit, 
innovaties alom. We kunnen zelfs gebouwen eerst helemaal 
omhullen, en dan zonder hinder en overlast voor de direct om-
wonenden zo’n gebouw laagje voor laagje afpellen. De sloop 
van de oude Harmonie bioscoop in Alkmaar is zo’n voorbeeld.

Kun je dit technische vak 
‘slopen’ leren?
Rob vat het nog eens samen: “De 
schoolbanken kunnen je alleen tools 
geven, mensen moeten ervaring opdoen 
op de werkvloer. In de praktijk kom je 
pas dingen tegen die je niet kunt leren 
vanuit de theorie. Als je bij ons stage komt 
lopen verwachten we een gemotiveerde werk-
houding. Maar dan kom je ook met alle facetten 
van de techniek in aanraking. Dus wil je hier op 
stage bij het onderhoud van ons rijdend materieel, 
geheid dat je ook dingen ziet, meemaakt, ervaart in de andere 
techniekvelden, zoals BWI, PIE etc.” En natuurlijk komen de 
mannen en vrouwen van ons bedrijf graag op jullie Vakcollege 
Techniek om te vertellen over ons vak en bij te dragen in de 
opleiding van jonge mensen. 

Ben je klaar voor de Sloop?  Bouw aan je toekomst bij 
C.A. de Groot! Want die is de bouw ver vooruit. 

PCC Oosterhout onderhoudt nauwe 
contacten met regionale techniek-

bedrijven. Op die manier zorgt de school 
ervoor dat de inhoud van het onderwijs 
zo goed mogelijk aansluit op de praktijk. 
Daarnaast biedt de samenwerking de 
techniekleerlingen zicht op interessante 
stages of toekomstige banen. 
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