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huisbezoeken afleggen aan bewoners en voor-

lichtingsavonden houden. Maar we werken ook 

veel voor particulieren. Als mensen asbest tegen-

komen, kunnen wij dat op een veilige en verant-

woorde manier verwijderen. Ook kunnen we 

vervuilde bodem saneren. En als mensen een 

bestaand pand willen huren en daar een andere 

indeling in willen aanbrengen, kunnen wij ook 

tot het casco slopen.”

TroTs
Sandra en Bianca wijzen erop dat het goed 

ondernemen is in de Beemster. “We zitten hier 

op de Vredenburghweg 1 overal dichtbij. Het is 

hier centraal en we zitten ook nog eens mooi in 

het groen. Wij zijn trots om hier mensen te ont-

vangen in deze prachtige omgeving.” Bij Arie 

Hollenberg sloop & milieuwerken zijn momen-

teel circa 25 mensen werkzaam.

Kwaliteitsmanager Bianca van der Gronden is al twintig jaar bij het bedrijf werkzaam (op een korte 

onderbreking na). Sandra Hollenberg is in 2000 bij het bedrijf van vader komen werken. Arie Hollenberg 

(65) is nog steeds de algemeen directeur. Sinds kort is Arno Mommer aangesteld als bedrijfsleider. 

Een project van asbestsanering in 450 woningen voor een woningbouwvereniging in Haarlemmermeer, 

asbestverwijdering uit bestaande woningen in Alkmaar. In een monumentaal pand van een school in 

Amsterdam het asbest verwijderen en een deel intern slopen (Sandra: “Noem het liever ‘demonte-

ren’), renovatiesloop in de Zaanstraat in Amsterdam. Het zijn slechts enkele van de vele projecten, 

waarmee Arie Hollenberg zijn kwaliteit telkens kan bewijzen. Sandra: “Hier in deze omgeving wordt 

relatief minder gesloopt dan in Amsterdam en Haarlem. In die omgeving zijn we dagelijks bezig.” 

Bianca van der Gronden vult aan: “We doen ook dagelijks het mutatie- en klachtenonderhoud voor 

vastgoed handelaren, diverse woningbouwverenigingen en andere bedrijven. Dat betekent vaak ook 

Het gaat goed met Arie Hollenberg sloop & milieuwerken B.V. uit Zuidoostbeemster. 
Het bedrijf profiteert mee met de opgaande lijn in de bouwbranche. 
Hoewel Hollenberg ook in onze regio een bekende en vertrouwde naam is, 
heeft het bedrijf vooral heel veel projecten in Haarlemmermeer, Alkmaar en Amsterdam. 
Sandra Hollenberg vertelt: “We merken dat veel renovatieprojecten nu loskomen en 
wij zijn de specialist in asbest verwijderen en in renovatiesloop.”

Arie Hollenberg sloop & milieuwerken 
profiteert van opgaande lijn bouw

“Wij zijn de specialist 

in asbest verWijderen 

en renovatiesloop…”
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