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 The Demolition Company, beter bekend als
Democom, heeft de voorbije jaren stevig aan
de weg getimmerd. Een nieuwe naam voor dit
Belgische sloopbedrijf, maar een nieuwkomer
is het zeker niet. Het in Genk gevestigde
bedrijf is sinds 2001 actief op het gebied van
sloop-, grond- en asbestverwijderingwerk-
zaamheden. De oorsprong ligt bij het recyclen
van kabels en is nog altijd actief als Martens
Kabelrecycling. Deze komen in grote hoeveel-
heden vrij bij industriële sloopwerken. Het
bedrijf heeft zelf een proces ontwikkeld waar-
bij kabels worden gescheiden en kunststoffen
en metalen worden verwerkt tot nieuwe
grondstoffen. In 2001 ontstond het idee om
een geheel eigen slooptak op te zetten, nadat
een groot sloopwerk van Henkel in Herent
was verkregen. In de loop der jaren is het
bedrijf steeds verder gegroeid en werkte
onder de naam Martens Industriële Sloop-
werken. In 2006 werd besloten om te investe-
ren in nieuw materieel en ervaren en gespe-

cialiseerd personeel. Tevens reden om de
bedrijfsnaam voor het uitvoeren van sloop-
werken te veranderen in Democom, The
Demolition Company. Anno 2009 is goed te
zien hoe het bedrijf is uitgegroeid tot een van
de grotere sloopaannemers. 
Democom is met name gespecialiseerd in het
uitvoeren van industriële sloopwerken en
industriële installaties. Patrick Abramidis is
technisch en commercieel manager, met heel
wat jaren ervaring in het slopersvak, en Kris
Martens houdt zich bezig met de calculatie.
Het uitvoeren van dergelijke grote slooppro-
jecten is een specialisme, waarbij veiligheid,
ervaren mensen en goed materieel een
belangrijke rol spelen. Democom heeft de
afgelopen jaren vele complexe sloopwerken
uitgevoerd, zoals de sloop van de suikerfa-
brieken in Veurne, Tienen, Frasnes en de
staalfabrieken van Duferco. Dit is slechts een
kleine greep uit de projecten, want nadrukke-
lijk moet gesteld worden dat ook andere
sloopwerken worden uitgevoerd. Zo heeft het
bedrijf eigen specialisten en certificaten in

huis om asbest te mogen verwijderen. Alles
volgens de nieuwste richtlijnen, die afgelopen
jaar opnieuw gewijzigd zijn. “Voor Democom
is het nakomen van afspraken met de
opdrachtgevers bijzonder belangrijk. Daaron-
der verstaan wij dat we op het afgesproken
tijdstip met machines en mensen aanwezig
zijn, dat de werkzaamheden worden uitge-
voerd volgens het opgestelde veiligheids- en
sloopplan, en dat met de opdrachtgever goed
wordt gecommuniceerd.” Afspraak is afspraak,
zo benadrukken Patrick en Kris nogmaals.
Democom is ISO 9001 en ISO 14001 gecertifi-
ceerd, waarmee de veiligheid en de kwaliteit
van het milieu gegarandeerd worden.

Hitachi-minded
Dat het bedrijf hard gegroeid is, is mede te
danken aan de juiste veilige werkwijze, het
nakomen van afspraken en personeel met
jarenlange ervaring in de sloop. De groei is
ook duidelijk te zien aan de omvang van het
machinepark van Democom, dat bijna volledig
uit Hitachi’s bestaat. Allemaal geleverd door
Luyckx. Het gaat om twee ZX 250-3’s, drie ZX
350-3’s, twee ZX 470-3’s en een Hitachi 870-3
HRD in gebruik. Deze kan uitgerust worden
met drie verschillende gieken. De gewone
graafarm, de Heavy Duty sloopgiek (7,5 ton
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Democom maakt geen half werk van de sloop van

suikerfabriek Frasnes.
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schaar op 32 meter hoogte) en een telescopi-
sche sloopgiek om tot 45 meter hoogte te wer-
ken. Daarmee heeft Democom momenteel de
grootste sloopgiek van België. Verder vinden
we nog een Cat M316D en Fuchs ML 320
mobiele graafmachine in de vloot. “De Hita-
chi’s zijn betrouwbare, degelijke en sterke
machines. Ook zeker niet onbelangrijk is de
ongekend goede service van Hitachi-dealer
Luyckx. Afgelopen jaar hebben we geïnves-
teerd in een Hitachi 870-3 met een sloopgiek
die door Kocurek gebouwd is. Dit om veiliger
en efficiënter te kunnen slopen. In het verle-
den hebben we dergelijke machines inge-
huurd, maar die zijn niet altijd beschikbaar op
het moment dat je ze nodig hebt. Dat heeft
invloed op de doelstelling die Democom voor
ogen heeft. We zijn nu niet langer afhankelijk
van onderaannemers.”
Het investeren in een dergelijke machine past
in de visie van het bedrijf. Uiteindelijk is geko-
zen voor een machine met Kocurek sloopgiek.
Dit Engelse bedrijf heeft al jarenlang ervaring
met de bouw van sloopgieken. Ook het feit dat
goed geluisterd wordt naar specifieke klant-
specificaties speelt mee. Omdat Democom
veel industriële sloopwerken uitvoert is het
gewicht van de schaar zeer belangrijk. In eer-
ste instantie is gekozen voor een korte graaf-
giek en een speciale Heavy Duty sloopgiek die
door Kocurek speciaal voor Democom
gemaakt is. “Met deze giek kunnen we op 32
m hoogte slopen met een 7-tons schaar. Dat
maakt de machine uitermate geschikt voor
industriële sloopwerken en voor betonnen
constructies in de utiliteit. Enkele maanden na
de levering is alsnog besloten om tevens te
investeren in een 45 m telescopische giek.
Recent leverde Dehaco nog een bijzondere
schrootschaar af met een eigen gewicht van 10
ton, die specifiek volgens wens van Democom
is gemaakt. Het gaat om een schrootschaar
die korter is van bouw, maar wel met dezelfde
bekopening en knipkracht. Hierdoor wordt de
bakcilinder meer ontlast en is het makkelijker
werken wanneer hij gemonteerd is aan de
korte giek.

Ook verhuur
Democom rust de Hitachi 870-3 HRD voor de
sloop van de suikerfabriek in Genappe uit
met de 32 m Heavy Duty giek en Demarec
MQP 60 schaar. Voor het knippen van staal is
gekozen voor een Dehaco SH 550R schroot-
schaar. De telescopische giek mag op 45 m
een schaar van 2,8 ton hebben. Aan de korte
giek mag een schaar van 12 ton. Door de

variatie aan gieken kan snel en efficiënt
gewerkt worden. Het wisselen van giek is
dankzij het snelwisselsysteem van Kocurek
binnen 30 minuten gedaan. Specifiek is geko-
zen voor een Hitachi 870-3 basismachine
vanwege de transportafmetingen en het
gewicht. De onderwagen is hydraulisch ver-
breedbaar tot 5.150 mm. In transporttoestand
is de machine 3.430 mm breed en weegt 78
ton. Het ballast van 14 ton is middels een
hydraulisch systeem af te zetten en geheel
door Kocurek ontworpen en gebouwd. Met de
nieuwe machine is Democom klaar voor de
toekomst, die er dankzij een goed gevulde
orderportefeuille goed uitziet. Naast het slo-
pen van twee suikerfabrieken in Moerbeke
en Brugelette gaat Democom zich richten op
het verhuren van sloopmachines aan sloop-
bedrijven in heel Europa. Zo verkast de 870-3
na het project in Genappe voor zes maanden
naar een grote klus in Dormagen, waar hij is
verhuurd aan een Duitse sloopaannemer.
Ondertussen wordt al volop gewerkt aan de
plannen voor het investeren in een nieuwe
sloopmachine. Deze krijgt een bijzondere 52
m hoge sloopgiek, die kan werken met een 3-
tons schaar.  Daarmee groeit Democom
steeds meer uit tot een gerenommeerde
sloopaannemer, die investeert in de toekomst
door modern en veilig sloopmaterieel aan te
schaffen. t
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Het machinepark van Democom bestaat bijna louter

uit Hitachi’s.
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De Hitachi 870-3 HRD is uitgerust met een Heavy Duty sloopgiek van 32 meter.

9

Hitachi ZX 470-3 in actie met een Mantovanibenne SH 550R schrootschaar.
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Bij de sloopklus in Genappe wordt ook deze speciaal door Dehaco

gebouwde schrootschaar ingezet.


