Onder Ondernemers
“Onder Ondernemers”
Deze nieuwsbrief van OKEE, vanaf heden maandelijks in uw mailbox én op de OKEE-website, kadert in de
volgende filosofie: beter een goede buur, dan een verre vriend. Op deze manier laten we ondernemend
Eeklo telkens kennismaken met collega-ondernemers uit de buurt. “Onder Ondernemers”
Deze keer zijn we op bezoek bij Buysse gebroeders in Nieuwendorpe, twee ambitieuze broers uit
Lovendegem.
Buysse Gebroeders bvba zag het licht in het jaar 2000 in Lovendegem als
het afbraakbedrijf van de broers Tommy en Nicolas Buysse. Deze twee
broers hadden rond hun twintigste al wat ervaring opgedaan in andere
afbraakbedrijven en al snel wilden ze het roer in eigen handen nemen.
Het bedrijfje kreeg de wind in de zeilen en verhuisde in 2005 naar Eeklo
waar ze hun afbraakbedrijf verder konden uitbouwen met een breek- en
recyclagebedrijf. In 2012 kwam daar nog een derde luik bij: een eigen
betoncentrale. Het ontbreekt deze broers dus niet aan dynamisch
ondernemend vermogen.
Binnen het segment van de
afbraakwerken, onder de naam
BUYSSE AFBRAAKWERKEN BVBA is dit
bedrijf vooral gespecialiseerd in het
slopen, strippen en ontmantelen van
gebouwen, zowel losstaande als tussenbouw. Hiervoor hebben ze een
uitgebreid machinepark waaronder ook een kraan met een sloopgiek van
maar liefst 22m. Op die manier worden zelfs de hoogste gebouwen met
uiterste precisie gesloopt. Denk maar aan hoge appartementsblokken
aan de kust. Wie vaak in Eeklo vertoeft herinnert zich waarschijnlijk de
sloop van het oude schoolgebouw van de Meidoorn, één van de werken
van de firma Buysse. Het werkgebied van dit bedrijf strekt zich dan ook
uit van de zee tot Gent. Dit bedrijf klaart snel, veilig en milieubewust al
uw destructieve klussen, en dat zowel voor particulieren, bedrijven,
aannemers en architecten.
De dag van vandaag is recyclage en recuperatie niet meer weg te denken. Het was dan ook een evidente
keuze om het bedrijf aan te vullen met een recyclage- en breekinstallatie, dit werd dan BUYSSE
GEBROEDERS BVBA. Het afbraakmateriaal wordt door de firma naar hun bedrijfsterrein in Eeklo gebracht.
Het gaat hier vooral om steenpuin, beton en asfalt. Dat wordt dan op een ingenieuze manier gebroken in de

breekinstallatie en herleid tot fijn materiaal. Dat laatste kan
dan verkocht worden voor hergebruik bij wegenwerken of
het aanleggen van bijvoorbeeld opritten. Bij de aanleg van
wegen, terrassen, opritten en dergelijke legt men –
vooraleer beton te gieten – altijd eerst een laagje steen- of
betonpuin als onderfundering. Ook particulieren kunnen
hier terecht om hun puin te storten en te laten recycleren.
In hun betoncentrale, OVRC NV, vervaardigen ze vooral
stabilisé en magere beton voor wegenwerken. Maar ook voor deze producten kan je hier als particulier
terecht als je bijvoorbeeld een terras of een oprit wil aanleggen. Er wordt vooral gewerkt met
recuperatiegrondstoffen van hun breek- en recyclagebedrijf. Zo kan de kostprijs zo laag mogelijk gehouden
worden.
Veiligheid, voorzichtigheid en milieuvriendelijkheid worden bij Buysse Gebroeders hoog in het vaandel
gedragen. Je kan er zeker van zijn dat alle puingranulaten en gestabiliseerde mengsels voldoen aan de
geldende normen. Uitgerust met een eigen labo kunnen proeven op weerstand en samenstelling van het
materiaal snel en correct uitgevoerd worden.
In het bedrijf heerst er een gezellige familiale sfeer. Tommy en Nicolas, hun jongere broer Pieter, Anneleen
en Frederick, steken met z’n vijven hun schouders onder deze zaak. Anneleen, de vriendin van Tommy, staat
in voor de administratie en communicatie. Maar ze heeft geen schrik om ook de handen uit de mouwen te
steken, met haar rijbewijs voor de vrachtwagen op zak, springt ze soms bij als chauffeur.
Deze onderneming is een bewijs van hoe
een kleine hechte groep ambitieus een
bedrijf kan neerpoten en daar een
succesvolle zaak van kan maken. Met
technische kennis, een drieledig bedrijf
en veel gedrevenheid, vergaren zij samen
al 13 jaar de kennis en ervaring om de
meest uitdagende afbraakprojecten aan
te kunnen.

Grote afbraakwerken leveren vaak spectaculaire beelden op. Wie dit bedrijf in actie wil zien, kan dat op de
website (www.buysse.be) én op de volgende link: http://www.youtube.com/watch?v=n2KrHnnzlN8

