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VOG AGENDAVOG AGENDAVOG AGENDA
24 oktober 2019 13:00 - 14:00 uur 
 VOG Bestuursvergadering bij Raeda Coaching
 Bliek 15, Raamsdonksveer

24 oktober 2019 10.00 - 13.00 uur
 VOG Academy - Effectief netwerken
 Raeda Coaching, Bliek 15, Raamsdonksveer

13 november 2019 09:00 - 11:00 uur
 VOG Academy – Kennis sessie : 

Achter de schermen van een bewakingsfirma. 
 Raeda Coaching, Bliek 15, Raamsdonksveer

Bekijk het volledige overzicht op 
https://vogweb.nl/over-vog/agenda/
Op deze pagina kan je je ook aanmelden.

- door Jan Hoek - 

GEERTRUIDENBERG – Dat 
Christiaan Dekker iets 
met Heavy Equipment zou 
gaan doen was niet zo 
verwonderlijk, want het 
zat eigenlijk al in zijn ge-
nen. Zijn grootvader was 
eigenaar van een bagger-
bedrijf, terwijl zijn vader 
met zijn aannemingsbe-
drijf grote projecten zoals 
dijkenaanleg realiseerde. 
Na zijn HTS studie leerde 
Christiaan met vallen en 
opstaan het vak in Saoe-
di-Arabië. 
“De bedrijfsvoering was 
zo’n 30 jaar geleden niet 
te vergelijken met hier. Zo 
heb ik er goed geleerd te 
onderhandelen”, zegt hij 
over die anderhalf jaar du-
rende periode. Het bleek 
een prima leerschool, 
want inmiddels levert 
Christiaan Dekker met zijn 
in 1994 in Papendrecht ge-
starte bedrijf over de ge-
hele wereld onder andere 
gebruikte hijskranen, bul-
ldozers, graaf- en grond-
verzetmachines en bag-
germaterieel. Twee jaar 
later verhuisde het bedrijf 
naar een aanzienlijk gro-
ter terrein aan de Rivier-
kade in Geertruidenberg.

Uitbreiding
“Toen de Golfoorlog be-
gon ben ik teruggegaan 
naar Nederland. Al snel 
groeide mijn bedrijf zo 
hard dat ik op zoek moest 
naar een groter terrein. 
Via makelaar Adri Ver-
brugge, de vader van 
VOG-bestuurslid Marco, 
kwam ik in Geertruiden-
berg terecht en nam ik 
een terrein aan de Rivier-
kade over. Ik verhuisde in 
1996 naar Brabant omdat 
de grond daar aanzienlijk 

goedkoper was dan in het 
Drechtstedengebied en de 
Randstad. In 2003 breidde 
ik uit met een groot ter-
rein dat eveneens aan de 
Rivierkade ligt. Op dat ter-
rein was voorheen Van der 
Sluijs Tankvaart gevestigd 
en bood voor mijn bedrijf 
veel extra mogelijkheden 
dankzij de kades aan rivier 
de Donge. Het grote voor-
deel is dat ik grote hijskra-
nen en dergelijke voort-
aan over water kan af- en 
aanvoeren.” 

Exportbedrijf
Het team van Dekker BV 
bestaat uit vijf technici en 
vier mensen op kantoor. 
Daarnaast werken er voor 
ons gemiddeld zes ZZP’ers. 
We zijn voor 100% een 
exportbedrijf en leveren 
alleen buiten Europa on-
der meer aan klanten in 
Azië en West Afrika. We 
kopen goederen in die ge-
schikt zijn voor export en 
zijn dankzij de jarenlange 
ervaring heel goed inge-
voerd in het wereldwijde 
transport daarvan. Met 
ons team bouwen we de 
machines ter plaatse op en 
instrueren de mensen daar 
over het gebruik van het 
geleverde equipment. Op 
dit moment zit een team 
van ons in Nigeria, waar 
we een hijskraan hebben 
geleverd.”

Nieuw en gebruikt
De laatste tijd werd het 
accent steeds meer ver-
legd naar het leveren van 
baggermaterieel. “We ha-
len gebruikte diesel voort-
gestuwde baggerboten 
met name uit Duitsland 
en eigen land. Die begin-
nen echter een beetje op 
te raken. Omdat er veel 
gebaggerd wordt in na-

tuurgebieden zie je daar-
bij dat diesel steeds meer 
wordt vervangen door 
elektrisch varen. We leve-
ren nu ook nieuwbouw-
schepen en hebben inmid-
dels twee baggerschepen 
laten bouwen; één op een 
scheepswerf in Zuidbroek 
en één bij ASTO Shipyard 
in Raamsdonksveer. We 
blijven ook andere Heavy 
Equipment leveren, ma-
terieel dat we zelf aanko-
pen en waarvan we een 
voorraad aanleggen. We 
kunnen in verreweg de 
meeste gevallen dan ook 
snel leveren, waarbij we 
ons onderscheiden met 
het feit dat we een decen-
nialange ervaringen heb-
ben met elk type en merk 
machine”, aldus een trotse 
Christiaan Dekker tot slot. 
Voor meer informatie: 
www.dekkerbv.com

ONDERNEMER IN BEELD
DEKKER BV LEVERT VANUIT GEERTRUIDENBERG WERELD-
WIJD HEAVY EQUIPMENT

Christiaan Dekker bij zijn “Heavy Equipment”.
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FOTOVERSLAG 
GENIAAL
TECH EVENT

Fotoverslag van een 
geslaagd GENiaal Tech 
Event. Was jij er ook 
bij?

Fotografie: Eva de Schipper
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