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Vader Maurice (50, vierde generatie) en 
zoon Etiënne Martens (23, vijfde generatie) 
vertellen hoe het familiebedrijf zich de 
laatste jaren ontwikkelt tot multinational. 
Er is een tweede vestiging net over de grens 
in Geilenkirchen in Duitsland, waar in het 
hele land projecten lopen. Etiënne, die na 
zijn studie International Business sinds 
2018 bij het Limburgse bedrijf zit, vertelt 
dat nu zelfs twee projecten in Noord-
Europa op de rol staan. In het Zweedse 
Malmö moet een winkelcentrum worden 
gesloopt en in Aarhus, Denemarken, gaat 
een hotel tegen de vlakte. Maurice: ‘We 
willen verder dan Euregionaal. En waarom 
niet? Als je ergens in gespecialiseerd bent, 
kun je overal werken.’
Het bedrijf telt veertig vaste medewerkers, 
waarvan dertig in Nederland en tien in het 
buitenland, van slopers en grondwerkers 
tot machinisten en chauffeurs. Daarnaast 
kan het een beroep doen op vaste 
freelancers. Sinds twee maanden is de 
hoofdvestiging in Meerssen verruild voor 
een nieuw hoofdkantoor bij Maastricht 
Airport. Behalve een betere aansluiting 
op het wegennet bood deze locatie de 
mogelijkheid een loods neer te zetten waar 
opslag en verwerking van sloopmaterialen 
kan plaatsvinden. 
De TITAN Groep is actief voor 
opdrachtgevers in binnen- en 
buitenland, van overheid tot semi-
overheid en van woningcorporaties tot 
projectontwikkelaars. Etiënne geeft een 
paar voorbeelden: ‘We zijn nu in Ahlen, 
Duitsland, bezig een supermarkt en 
enkele gebouwen weg te halen om daar 
vijftig koopappartementen te kunnen 
bouwen. We hebben een complete 
dakpannenfabriek gesloopt in Echt en een 
steenfabriek bij Hannover. Binnenkort gaan 
we aan de slag op een deel van het terrein 
van de Mosa-keramiekfabriek in Maastricht 
dat een woonbestemming krijgt.’

Hergebruik en recycling Maurice 
vertelt hoe zijn overgrootvader, een 
landbouwer, in 1926 palen ging slaan om 
vee binnen te houden en vervolgens een 
zand- en grindgroeve begon. In de loop der 
jaren kwamen daar grondstoffenwinning, 
‘infra’ en ‘het sloopgebeuren’ bij. Daarnaast 
exploiteert de familie nog een bedrijf, 
Kleiafgraving Zuid, dat op grote schaal klei 
wint voor de keramische industrie.
Een hot item in de wereld van bouw en 
sloop is natuurlijk hergebruik en recycling. 

Familiebedrijf 
De TITAN Groep 

ontzorgt door het hele 
proces van sloop, 

recycling en bouwrijp 
maken voor zijn 

rekening te nemen. 
‘Wij denken graag mee 

over hergebruik en 
transformatie.’

 Etiënne & Maurice Martens
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De TITAN Groep wil daar graag aan 
bijdragen, zegt Maurice: ‘Bij nieuwbouw, 
maar ook bij grote infrastructurele 
projecten beperken opdrachtgevers het 
gebruik van primaire grondstoffen steeds 
meer. Wij hebben door ons werk veel 
kennis van hergebruik van secundaire 
bouwmaterialen. Pas als we een product 
geen tweede leven kunnen geven, gaan we 
over tot recyclen.’
Nieuwe afzetmogelijkheden voor 
bouwmaterialen die bij de sloop 
vrijkomen, ziet de groep ook. Op het 
nieuwe hoofdkantoor staat een werkplaats 
waar mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt gebruikte materialen die 
vrijkomen bij de sloop verwerken. Maurice: 
‘Die kunnen opnieuw worden hergebruikt 
in bouwprojecten in binnen- en buitenland. 
Dat is goed voor iedereen, en wie weet, 
kunnen we zo onze mensen na een 
tijdje ook weer terug op de arbeidsmarkt 
brengen.’
Uiteraard worden de zo verworven 
materialen verdisconteerd in de totaalprijs 
van het project, en de resterende vijf of tien 
procent die niet recyclebaar is, gaat naar 
de vuilverbranding. Of het nu om ‘ferro’ of 
‘non-ferro’ gaat, oude kozijnen of balken 
of beton dat kan worden hergebruikt 
als granulaat, de TITAN Groep heeft de 
expertise. En als er asbest in het gebouw 
zit, zorgen ze voor een gespecialiseerde 
onderaannemer.

inbreiding Het bedrijf beperkt zich niet 
tot sloop, maar wil graag actief meedenken 
over hergebruik. Maurice: ‘Ik merk dat 
steeds meer opdrachtgevers dat graag 
willen, en wij weten wat er mogelijk en niet 
mogelijk is. Als je een mooie houten vloer, 
deuren of kozijnen kunt hergebruiken, 
geeft dat een heel bevredigend gevoel. Ik 
denk dat dat steeds vaker gaat voorkomen, 
ook omdat bouwmaterialen steeds 
duurder worden en er een tekort is aan 
grondstoffen. In veel panden komen 
producten voor waar we vijf of tien jaar 
geleden niet aan zouden denken om die 
opnieuw te gebruiken, nu denken we daar 
wel over na. Al moet het natuurlijk wel 
economisch rendabel zijn. Een verouderd 
radiatorsysteem moet je misschien 
vervangen door andere warmtebronnen, 
maar een mooie vloer van tweehonderd 
jaar oud verdient alleen al uit nostalgische 
overwegingen een tweede leven.’

Verantwoord ondernemen betekent 
tegenwoordig ook zorg voor de 
omwonenden. ‘Als maatschappij willen 
we de groene buitengebieden steeds 
meer beschermen’, legt Maurice uit. 
‘In plaats van uitbreiding kiest men 
daarom steeds vaker voor inbreiding, dus 
binnenstedelijke herinrichting, en dan stuit 
je natuurlijk steeds vaker op verontreinigde 
grond. Als wij tot het maaiveld hebben 
gesloopt en we vermoeden dat er nog 
iets in de grond kan zitten, laten we in 
overleg met de opdrachtgever altijd een 
bodemonderzoek uitvoeren. Uiteraard door 
een onafhankelijk bodemtechnisch bureau, 
anders heb je de slager die zijn eigen vlees 
keurt. Weten we waar de verontreiniging 
zit, dan verwijderen we die spots. Doe je dat 
niet, dan krijg je vermenging van schone en 
verontreinigde grond. Voor je het weet zit 
je dan in plaats van met 50 kuub met 300 
kuub verontreinigde grond.’
Ook het creëren van draagvlak voor de 
werkzaamheden is voor de TITAN Groep 
essentieel. Op infoavonden worden samen 
met de opdrachtgever de omgeving 
en andere stakeholders geïnformeerd 
over de geplande werkzaamheden, 
aan- en afvoerroutes en eventuele 
saneringswerkzaamheden. Maurice: ‘Het 
is van groot belang dat je duidelijkheid 
creëert en dat omwonenden een 
aanspreekpunt hebben.’

TransformaTie  Etiënne vertelt over 
een complexe inbreidingsopdracht: 
de sloop van een kantoorpand in de 
binnenstad van Sittard, dat tussen twee 
appartementencomplexen ingeklemd 
staat. Ook daar moeten woningen 
komen. Daarnaast houdt de TITAN 
Groep zich ook meer en meer bezig met 
transformatieopdrachten. ‘In Weert 
moesten woningen komen in het oude 
hoofdkantoor van busorganisatie Hermes’, 
vertelt hij. ‘Dat pand hebben wij tot op 
de betonskeletbouw helemaal gestript. 
Dus vloeren, tussenwanden, plafonds, 
leidingen, noem maar op, eruit gesloopt 
en afgevoerd. Alleen maar gespecialiseerd 
handwerk, daar komt geen kraan aan te 
pas, hooguit wat lichte machines. Alles 
wat we een tweede leven kunnen geven, 
wordt hergebruikt, en de rest gaat naar een 
recyclingbedrijf. Zo krijgt het werk van de 
TITAN Groep meer dan ooit het karakter 
van een nieuw begin.’

EtiËnnE MartEns

Waar kom je vandaan?
Ondernemende familie 
van beide kanten
Wat houd je bezig? 
titan Groep, gezondheid
aan welk project werk 
je? 
Van allerlei
Wat wil je bereiken?
Het bedrijf uitbreiden
Wat wilde je vroeger 
later worden?
Ondernemer
Van wie heb je het 
meeste geleerd?
Van mijn vader
Waar kunnen ze jou voor 
wakker maken?
Een nieuw project
Wat/wie maakt jou 
boos?
Onrecht
Wat/wie maakt je blij?
Goed gezelschap
Waar ben je trots op?
Ons bedrijf
Ben je een einzelgänger 
of een groepsdier?
Einzelgänger
introvert of extravert?
Extravert
Optimist of pessimist?
Optimist
Welk jaargetijde is het 
fijnst?
Zomer
Welk vakantieland?
Oostenrijk en spanje
Wat heb je leren 
waarderen in coronatijd?
tijd met familie en 
vrienden

MauricE MartEns

Waar kom je vandaan?
Zakelijke familie
Wat houd je bezig?
Gezondheid en geluk
aan welk project werk 
je?
te veel
Wat wil je bereiken?
Dit continueren
Wat wilde je vroeger 
later worden?
Wat ik nu ben
Van wie heb je het 
meeste geleerd?
Van mijn vader
Waar ben je bang voor?
niets
Wat/wie maakt jou 
boos?
negeren
Wat/wie maakt je blij?
Vrouw en kinderen
Waar ben je trots op?
Ons bedrijf
Wat is je favoriete 
muziek?
Bocelli
Wat is je favoriete sport?
F1
Ben je een einzelgänger 
of een groepsdier?
Einzelgänger
introvert of extravert?
Extravert
Optimist of pessimist?
Optimist
Welk jaargetijde is het 
fijnst?
Winter
Welk vakantieland?
Oostenrijk 
Wat heb je leren 
waarderen in coronatijd?
Family time

‘�Het�is�van�groot�
belang�dat�je�
duidelijkheid�
creëert�en�dat�
omwonenden�een�
aanspreekpunt�
hebben’


