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Van gewone laadbak tot
kantoor met douche

HOE MAAKT U HET

Ondernemingen blijven soms onder de radar van het gro-
te publiek. Deze rubriek toont bedrijven waar noorderlin-
gen mooie, opmerkelijke of onverwachte dingen maken.

JEAN-PAUL TAFFIJN

EMMEN Grondmeettrucks voor
Qatar, transporttrailers voor Euro-
pa, toeristenwagens voor Staats-
bosbeheer. De producten van De
Poel Carrosseriebouw in Emmen
gaan de hele wereld over. Het be-
drijf bouwt op een chassis zo’n
beetje alles wat de klant wenst.

Laadkranen. Die zet De Poel
vooral op trucks. ,,Dat is zo’n beetje
de helft van ons werk’’, vertelt
directeur Bert Post. Het bedrijf is
dealer van Palfinger kranen, een
strategische beslissing die jaren
geleden al genomen werd. ,,Dat
heeft grote voordelen. Zo komen
de klanten hier voor hun onder-
houd en service. En het maakt ons
de expert als het gaat om het bou-
wen van zulke kranen op trucks.’’

De Poel doet nog veel meer.
Volledig geoutilleerde, mobiele
controlekamers voor de NAM
maakt het bedrijf ook. Net als alle
vrachtwagens die Beter Bed in het
land laat rondrijden. ,,Daar zitten
bijvoorbeeld naadloze vloeren in.
Scheelt een boel schade aan verpak-
kingen en daarmee ellende. Ze zijn
ook beter bestand tegen regen en
dieven.’’

Het bedrijf dat Posts opa in Em-
men oprichtte richt zich op specia-
listische aanpassingen en opbou-
wen. ,,Vooral in Duitsland zijn
grote bedrijven die seriematig
trailers produceren. Daar is voor
ons geen concurreren aan. Wij
moeten het hebben van de bijzon-
dere klussen, de aanpassingen waar
we zelf vaak over meedenken.’’

Zo is het bedrijf bezig met een
wagen voor Staatsbosbeheer. Het
gevaarte wordt achter een tractor
gekoppeld en laat zestig toeristen
door natuurgebieden rijden. ,,Twee
verdiepingen, uitschuifbare trap,
airco, verwarming, videowalls, een

‘Wij zijn bezig met
staal, stroom,
lucht, hydrauliek,
hout en kunststof’

keuken, aggregaten. Rolstoelen,
zelfs ziekenhuisbedden kunnen er
in. Ja, dat zijn de mooiste klussen,
waarvoor we onze kennis van alle
gebieden nodig hebben. Ik zeg wel
eens: wie carrosseriebouw heeft
gedaan, kan alles. Wij zijn bezig
met staal, stroom, lucht, hydrau-
liek, hout en kunststof.’’

De Poel levert jaarlijks ongeveer
150 projecten op. Van ‘simpele’
laadbakken tot kantoor-units inclu-
sief douche. Twintig mensen lopen
er rond, in drukke tijden aangevuld
met flexibele krachten. En die
drukke tijden zijn er weer steeds
meer. ,,De crisis heeft er flink inge-
beukt in onze sector. Wij hebben
het gered omdat we een paar goede
klanten hebben die juist in de
crisistijd besloten te investeren in
hun vrachtwagens.’’

De wereld is veranderd. ,,We
merken ten eerste dat door de

uitgestelde investeringen het echt
weer tijd is voor nieuwe producten
bij onze klanten. Opvallend is dat
mensen bewuster nadenken over
waaraan ze hun geld uitgeven. Ze
investeren liever iets meer in een
product dat langer meegaat. Klan-
ten bijvoorbeeld die ook een goed-
kopere trailer uit een massafabriek
zouden kunnen bestellen, komen
bij ons. Door heel specifieke aan-
passingen wordt hun trailer duur-
der, maar hebben ze er ook langer
plezier van, of kunnen ze er effi-
ciënter mee werken. Dat soort
afwegingen werden voor de crisis
minder gemaakt.’’

Opa De Poel begon met het ma-
ken van karren en pipowagens. Pa
Post stortte zich meer op de inter-
nationale transportwereld, zoon
Bert Post stuurde het bedrijf de
nichemarkten op. ,,Het blijft prach-
tig werk. Vooral als we zelf vanaf
het begin betrokken worden bij
projecten. En dat is steeds vaker zo.
Dan gaat het van: Bert, ik heb een
transportprobleem. Ik wil dit en dat
op die manier. Wij denken en teke-
nen en komen met de juiste oplos-
sing. Dat is toch prachtig?’’
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