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Gebroeders Snellen Sloopwerken uit Rijsbergen is een 
echt familiebedrijf. Grondlegger Hans Snellen, van huis 
uit timmerman, begon met slopen in 1946, het jaar dat 
de stofwolken van de Tweede Wereldoorlog nog nau-
welijks waren opgetrokken. De oude Snellen gebruikte 
afgedankt legermateriaal om puin te ruimen en pionier-
de met springstof voor de sloop van betonnen bunkers. 
Huidig directeur Arno Snellen heeft zijn markante opa 
nauwelijks gekend en leerde het vak van zijn vader 
Leo. Al vanaf jonge leeftijd ging hij samen met zijn drie 
broers in de vakanties mee naar het werk. Ook op de 
werf was altijd wat te doen, zoals het schoonbikken, 
sorteren en opstapelen van bakstenen. De sloop trok de 
jonge Arno al snel meer dan de schoolbanken en na de 
tweede klas van de middelbare school besloot hij om 
fulltime in het bedrijf van zijn vader te gaan werken. 
Samen met zijn broer Hans (junior) nam hij midden in de 
jaren tachtig het roer over. Het bedrijf was door de cri-
sis dermate geslonken, dat de broers als tweemanszaak 
van start gingen. Snellen herinnert zich de begintijd nog 
goed. “We hielden kantoor in café ‘de Kwinkslag’, dat 
mijn vader in eigen beheer had gebouwd. Overdag bik-
kelden we op de sloopwerken, ‘s avonds en in de week-
enden deden we de boekhouding.” 
Inmiddels horen de magere beginjaren al lang tot een ver 
verleden. De gebroeders Snellen leiden een stabiel klein 
bedrijf dat werkzaamheden aanbiedt als asbestsanering, 
boor- en zaagwerk met diamant, containerverhuur en 
grond- en straatwerk. Snellen: “Het sloopwerk is de 
basis. Onze vakmensen beheersen echter alle disciplines 
en kunnen dus gemakkelijk een stuk asbestsanering of 
straatwerk meepakken als dat zo uitkomt. Zo ontzorgen 
we onze opdrachtgevers.”

BUITEN GEBAANDE PADEN
Naast het werk behaalde Snellen in de avonduren zijn 
papieren voor bouwkundig aannemer. Hij ondervindt 
hier veel voordeel van bij het sloopwerk. Snellen: “Een 
bouwkundige achtergrond is een must bij het renovatie-
sloopwerk, onze specialiteit. Slopen is in feite omgekeerd 
bouwen. Een badkamer verwijderen uit een bewoond 
huis vraagt om een meer doordachte aanpak dan het 
neerhalen van een blok huizen. Niet zelden komen we 
tijdens het werk voor problemen te staan, die een beroep 
doen op onze creativiteit en innovativiteit. Dan zijn we 
op ons best. We houden ervan om van gebaande paden 
af te wijken en doen het liefst uitdagende klussen.”
Een voorbeeld van zo’n onalledaags project is de sloop 
van de binnenvloer in de koepelgevangenis in Breda 
voor de aanleg van een recreatiekelder. Het project vond 
plaats terwijl de gedetineerden nog in de cellen zaten. De 
opdrachtgever stelde strenge eisen aan geluidsoverlast. 
Snellen: “Dat betekent dat we de vloer niet zoals gebrui-
kelijk konden weghakken. Teveel lawaai en stof. Door de 
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