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Harold en Herman Dekens bij de enorme mal voor de stationsbogen. 
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‘Boordevolle orderportefeuille 
voor de Dekens Groep’

Twee-eenheid 
levert vruchten af
Met een boordevolle orderportefeuille gaat de Dekens 

Groep uit Sappemeer 2022 in. Maar naast de grote 

aantallen aan opdrachten staan er meer ontwikkelin-

gen op stapel. Zo zal er waarschijnlijk in april een nieu-

we freesmachine worden geplaatst met een afmeting 

van maar liefst 20 bij 5 meter.

H
et gaat hier om een Doosan NHM 8000, een 
horizontale freesmachine met een gereed-
schappenmagazijn voor 200 gereedschappen 
en een palletstraat van 7 pallets. 

Stoere jongen
Deze NHM serie van Doosan Machine Tools 

is een bewerkingscentrum dat is ontwikkeld voor het be-
werken van grote zware werkstukken en met een hoge 
nauwkeurigheid over grote vlakken. Deze freesmachine 
biedt de mogelijkheid om zwaar te verspanen met opspan-
mogelijkheden tot Ø1.310 mm x 1.200 mm hoogte. Het 
maakt deze machine tot één van de sterkste werkpaarden 
van Doosan Machine Tools. Voor deze grote jongen zal de 
machinefabriek worden uitgebreid. Aan de voorzijde komt 
een nieuw te bouwen ruimte om de opslag van producten 
te creëren en in de bestaande productieruimte maken we 
plaats voor deze stoere en enorm grote machine’, vertelt 
Herman Dekens. De nieuwe machine kan enkelstuks en 
kleine series goed aan. Het wordt nog wel een uitdaging 
om de opspanningen te maken om snel te kunnen wisse-

len. Maar goed, daar hebben 
we wel ervaring mee.’

Twee-eenheid
De Dekens Groep bestaat 

uit twee bedrijven. De De-
kens Metaalgieterijen en 
Machinefabriek Dekens. 
Het is een twee-eenheid 
waarbij de nabewerkingen 
van de gietstukken uit de 
gieterij, naadloos naar de 
machinefabriek gaan om 
deze te bewerken. ‘We mer-
ken dat onze klanten dit een 
prima combi vinden. Bo-

vendien scheelt het veel tijd en kosten en houden we alles 
in een hand voor de klant. De gieterij is voor 50 tot 60 pro-
cent verantwoordelijk voor de nabewerkingen in de machi-
nefabriek. Dus 40 tot 50 procent komt van derden. ‘We zien 
dat onze bestaande, maar ook nieuwe klanten gaan voor 
een totaalpakket. Misschien zijn ze wel iets duurder uit dan 
als ze het gietwerk laten doen in China of India, maar wat 
wij vooral pretenderen is leverbetrouwbaarheid. Naast een 
prima kwaliteit, uiteraard. Hetzelfde geldt denk ik voor Po-
len en Turkije. Wat we hier merken is dat de lonen sterk 
zijn gestegen en dat maakt ons weer interessanter’, aldus 
Herman. 

De eenheid tussen de twee bedrijven zien we terug in de 
verdeling van taken. Herman was eerst alleen verantwoorde-
lijk voor de machinefabriek en Harold voor de gieterij, maar 
gezien de overlappingen van beide bedrijven hebben ze nu 
allebei gedeeltelijke verantwoordelijkheden voor beide be-
drijven. Herman houdt zich bezig met de technische zaken  
en Harold heeft de operationele planning voor de twee be-

Rolf Elling

drijven onder zijn hoede. En uiteraard vader Luuk die vooral 
de commerciële aspecten onder zijn beheer heeft. 

Bijzonder project
De Dekens Groep heeft al enige tijd een bijzonder project 

onder handen. De monumentale stations van Groningen, 
Leeuwarden en Harlingen worden in ere hersteld. ‘De ko-
lommen van de stationsbogen worden door ons gemaakt. 
Dat doen we van A tot Z. Dit monumentale restaurateurs-
werk vergt de nodige nauwkeurigheid. Ze moeten exact zo-
als ze eruit zagen, worden nagemaakt. Een forse uitdaging 
maar in samenwerking met een expertisebureau zijn we al 
een eind op weg. De eerste bogen zijn dan ook al naar te-
vredenheid geplaatst.’

Duurzaamheid
De Dekens groep heeft ook altijd geïnvesteerd in duur-

zaamheid, waarbij in de gieterij de nieuwe ovens nu 33 
procent efficiënter zijn dan de voorheen gebruikte. Het-
zelfde geldt voor de energiezuinige compressoren waarbij 
de energierekening is verlaagd. Lichtkoepels en toegepast 
reflectiemateriaal in combinatie met ledverlichting dragen 

dan ook weer bij tot minder energieverbruik. ‘Het zijn alle-
maal maar kleine stapjes, maar als je ze optelt, kom je jaar-
lijks tot een aardige besparing. Met andere woorden: der-
gelijke investeringen verdienen zichzelf redelijk snel terug.’

Waar ligt nu de kracht binnen de Dekens Groep. Immers, 
in de afgelopen jaren zijn er diverse gieterijen omgevallen. 
Luuk Dekens ‘De Dekens Groep is een familiebedrijf waar-
bij we met zeer korte lijnen werken, betrouwbaar zijn en 
goede producten maken. We houden alles in een hand van 
engineering tot en met het eindproces.’

Harold vult aan met de opmerking dat de flexibiliteit bin-
nen het bedrijf in de breedste zin van het woord opvallend 
is te noemen. ‘We zijn allround en leveren producten van 
welk materiaal dan ook. Daarnaast beschikken we over 
flexibele medewerkers en zij gaan de uitdagingen niet uit 
de weg.’ ‘Een deel van onze kracht zit hem in de kennis en 
ervaring van onze medewerkers en de jarenlange ervaring 
die ze hebben. En dan heb ik het over dertig tot veertig jaar. 
Geen enkele uitdaging is te gek, de medewerkers maken elk 
lastig product tot een goed eindresultaat. De kennis in ons 
bedrijf is echt uniek’, stelt Herman ten slotte.
www.dekensgroep.nl

Voor de nieuwe machine moet extra ruimte worden gemaakt aan de voorzijde van de machinefabriek.

Bij de gieterij 
zit de mal-
lenopslag, die 
circa 3.500 
vierkante me-
ter beslaat, zo 
goed als vol. 
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