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Handelsonderneming Transportbedrijf J.Martens,
.....maar nog steeds een "kiezelkoel".
P.J.Martens *
De grindgroeve aan de Sinsberg bij Beek is
geen grote groeve. Dat is ze ook nooit geweest,
Het is wel al een oude groeve, zo niet de oudste
grindgroeve, ze is al meer dan 80 jaren in bedrijf. De exploitatie is steeds kleinschalig geweest, daarom bestaat ze nog steeds terwijl an-

dere groeven in de omtrek reeds lang zijn
uitgeput.
Grootvader Giel Martens, boer, kuikenfokker
en stroopstoker, diepte de groeve met handkracht uit, transport vond plaats met paard en
kar. In 1926 meldde Giel Martens zijn groeve

Fig.l. Groeve Martens op de Sinsberg bij Beek.
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als bedrijf aan bij de Kamer van Koophandel.
Toch hebben alle generaties Martens, grootvader Giel, vader Pierre en zoon Jo de groeve
steeds als nevenactiviteit bedreven.
Vooral door de invloed van de huidige
directeur-eigenaar Jo Martens werd de verlading zodanig gemechaniseerd dat er in de groeve geen permanent personeel aanwezig hoeft te
zijn. Het beladen van de zand- en grind wagens
van het Transportbedrijf Martens kan zonder
problemen door de chauffeurs zelf worden uitgevoerd. Behalve met het vervoer van wegenbouwmaterialen houdt het bedrijf zich bezig
met asfaltvervoer.

Naast het transportbedrijf is de zand- er
grindexploitatie ook de basis voor de aanneming van grondwerken. Het gebruik van zanc
en grind uit de eigen groeve versterken daarbr
de concurrentiepositie. Bovendien kunner
niet-verontreinigde grond, puin en andere milieuvriendelijke afvalstoffen worden ingenomen voor storting in eigen groeve. Het bedrijf,
dat in verband met de huidige milieuwetgeving
de groeve pyramidevormig moet dichten, heefi
hiervoor een stort vergunning.
Voor al deze bedrijvigheden beschikt men ovei
terreinwagens, kraan wagens, container wagen!
en containers voor puin en afval.
De veelzijdigheid van het bedrijf culmineerde
in het importeurschap voor de Benelux van eer
hydraulische graafmachine van Zwitsers fabri
kaat, de M E N Z I M U C K . Door jarenlange ei
genhandige ervaring met een tweetal van deze
mechanische alleskunners in de eigen groeve
en bij de uitvoering van aangenomen grond
werken, kan Jo Martens naast praktijkadvie!
en services ook de opleiding van machinister
behartigen.
FEITEN E N CIJFERS
Start exploitatie
initiatief van
Leiding huidige exploitatie
Concessie-grootte
Werknemers
Afgegraven
Diepte van de groeve
Zand en grind uit

Dikte ontgonnen
pakket
Schatting tot heden
gewonnen zand en
grind
afzetgebied
afnemers

Fig.2. Lithologisch profiel groeve Martens
Ontsluiting 60C - 5 bij Beek.
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