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Gebr. Poppink Reutum spreekt de taal van de klant
De vestiging van Gebr. Poppink
Reutum ligt aan een landelijk
weggetje in het Twentse landschap.
Grote loodsen bieden plaats aan
tientallen landbouwmachines,
tractoren en transportmiddelen.
In de wintermaanden zijn alle
machines op honk. Dan staan hier,
rupsband aan rupsband, met hun
graafarm dwars gedraaid, de graafmachines en ander materieel
opgesteld. Maar op deze mooie
lentedag is het merendeel op het
land of onderweg.

G

ebr. Poppink Reutum is een uitermate veelzijdig bedrijf bestaande
uit vier divisies: het loon- en
grondverzetbedrijf, het aannemingsbedrijf, landbouwmechanisatie en Alasco
dumperbouw. Tevens verzorgen ze alle
benodigde transport van grond, machines
en nieuwe dumpers. ‘De combinatie van
vier verschillende bedrijfstakken maakt
het bedrijf sterk’, vertelt Poppink.

Gebr. Poppink BV verzorgt een compleet pakket aan werkzaamheden waaronder ook de levering
van grondstoffen.

‘De synergie creëert mogelijkheden om de
klant verschillende oplossingen te bieden.
We zijn flexibel en proberen in overleg
op het juiste moment, op de juiste plek,
de juiste mensen en het juiste materieel
leveren.’

In de jaren tachtig kwam ook de landbouwmechanisatie erbij. In de regio ontstond door een bedrijfsbeëindiging vraag
naar vakkennis en monteurs. In deze
periode was de landbouwmechanisatie
in volle gang, nieuwe tractoren gingen
als warme broodjes.’
Oprichters Johan en Harry Poppink zijn
nog altijd actief werkzaam in het bedrijf.
Tevens zijn er vijf familieleden uit de
tweede generatie betrokken bij het bedrijf,
allen met voldoende kennis en ervaring
in verschillende, elkaar aanvullende, richtingen. In totaal werken er 220 mensen bij
Gebr. Poppink. Ze zijn verdeeld over het
centrale bedrijf in Reutum – met de vestigingen Albergen en Harbrinkhoek – en
Daarle, waar Gebr. Poppink Daarle is
gevestigd.

Een overzicht van het maisoogstmaterieel.

Gebr. Poppink Reutum is in de jaren zestig
opgericht door de broers Johan en Harry
Poppink. De bestaande boerderij van hun
vader had beperkte toekomstmogelijkheden. De broers waren uit liefhebberij vaak
bezig met machines en voerden agrarische
werkzaamheden uit voor naburige boeren.
In 1977 richtten ze de eerste bv op voor
het loon- en grondverzetbedrijf. De tijd
zat mee voor de gebroeders Poppink: de
woningbouw expandeerde, er waren
grootschalige ruilverkavelingen, afwateringsprojecten en er werden volop nieuwe
wegen aangelegd. Jaar na jaar groeide
het bedrijf verder uit.
‘Nee zeggen, doen we eigenlijk nooit’,
aldus Poppink. ‘We proberen de klant te
bedienen en te zoeken naar een oplossing.

Het loon- en grondverzetbedrijf vormt
nog immer de basis. ‘Het loonbedrijf en
de landbouwmechanisatie zijn telkens
gegroeid door overnames. We hebben veel

De agrarische werkzaamheden behoren
tot de basis van het bedrijf.

Gebr. Poppink BV verzorgt het transport
van eigen materieel en dumpers.

Een overzicht van het mestmaterieel.
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Machinaal profileren en aanbrengen
van verhardingen.

Grondverzet ten behoeve van grote leidingnetwerken.

vaste klanten maar om dezelfde potentie
te behouden moet je ‘t gebied vergroten.
Onze jongens kennen de bijzonderheden
van het veld. In deze regio laat men graag
in vertrouwen iets door iemand uitvoeren.
Evenzo bellen ze voor de sloop van een
schuur, het graven van een watergang of
de aanleg van verharding. Tenslotte ligt er
om de hoek een brok kennis en ervaring.’
‘Onze klanten vinden het tevens belangrijk of we kunnen leveren op het moment

volgtraject waardoor we altijd up-to-date
zijn.’

Sloopwerkzaamheden.

Er wordt steeds meer techniek gebruikt
voor werken op het land, zoals een GPSsysteem. De machinist ziet op het scherm
exact waar en hoe diep er moet worden
gegraven. ‘Ondanks de toename van techniek in de voertuigen en machines voeren
we 95% van de reparaties zelf uit. Behalve
specifieke garanties en specialistische

Op het juiste moment, op de juiste plek,
de juiste mensen en het juiste materieel leveren
dat ze het nodig hebben. Een groot voordeel is onze flexibiliteit in personeel. Is er
een piek in het oogsten van gras, dan kunnen we indien nodig mensen inzetten die
elders in het bedrijf werken. Ook hebben
we vrijwel altijd machines op voorraad.
Gaat er tijdens het oogstwerk iets stuk,
dan kunnen we direct een andere machine
inzetten. Ons credo is dat we doen wat we
zeggen. Daarin zijn we een veelzijdige,
betrouwbare partner.’

technieken houden we alles in huis.’
Eind jaren negentig nam Gebr. Poppink
het productiebedrijf van getrokken
dumpers van Alasco in Drenthe over.
In Reutum produceert Alasco enkelas,
tandemas dumpers en drie-asser dumpers
naar wens van de klant: met luchtdrukremmen, spatlappen, hydraulische apparatuur, vering en afdekkleppen. Tevens
kunnen de kippers in de bedrijfskleuren
gespoten worden.

Het aannemingsbedrijf werkt vooral in
onderaanneming in opdracht van aannemers in de bouw en grond-, wegen waterbouw in met name NoordoostNederland. ‘We spreken de taal van onze
klant. De manier waarop we inspelen op
de situatie is heel belangrijk. Zo passen
we zelfs onze machines aan voor we een
specifieke klus starten.’ Poppink wijst op
een graafbak: ‘Deze is speciaal gemaakt
voor het graven van een sloot met specifieke schuine kanten.’

Innovatie vanuit praktijk
Vervolgens worden de dumpers verkocht
in Nederland en via wederverkopers in
België, Duitsland en Denemarken.’De
keuringseisen in België en Duitsland zijn
op landbouwgebied strenger, de dumpers
moeten daar voldoen aan de vrachtvervoereisen. Voordeel van de bedrijven-

Het mechanisatiebedrijf is gespecialiseerd
in de verkoop en het onderhoud van landbouwmachines. ‘We zijn dealer van Claas,
een topmerk van o.a. tractoren dat goede
verkoop- en bedrijfsondersteuning geeft.
We verlenen voor hen ook de service en
onderhoudswerkzaamheden. Monteurs
krijgen een gedegen opleiding met ver-
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Gebr. Poppink Reutum
Loon- en grondverzeten aannemingsbedrijf
Brokmansweg 20-24
7667 SH Reutum
Tel.: (0541) 670259
Fax: (0541) 670680
E-mail: info@poppink-reutum.com

Nauwkeurig werken in een beperkte ruimte.

combinatie is dat we innoveren vanuit
de praktijk. Zo rusten we de zandkippers
bijvoorbeeld uit met flexibele achterlichten
omdat die keer op keer stuk gingen als er
achteruit in een berg zand werd gereden.’
Gebr. Poppink Reutum en Daarle is Iso
9001 en VCA-gecertificeerd. Daarnaast wil
Gebr. Poppink graag een bijdrage leveren
aan duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hiervoor is een plan
opgesteld en een CO2 footprint gemaakt.
‘Grond en granulaat dat we toepassen,
voldoen aan de kwaliteitseisen die van
toepassing zijn. Tevens beschikken we
over een GMP-certificering en werken we
volgens VKL (Voedsel Kwaliteit Landbouw). Het gehele traject van zaaien, oogsten en handel is hiermee aantoonbaar en
navolgbaar. Voorts zijn we erkend mestintermediair en bemiddelen in de afzet
van mest.’ Gebr. Poppink is veelzijdig en
flexibel. ‘We kunnen de klant een totaalpakket aanbieden dat optimaal is voor
beide partijen.’
Gebr. Poppink Reutum
Mechanisatiebedrijf
en Alasco Dumperbouw
Agelerweg 11
7667 SE Reutum
Tel.: (0541) 670280
Fax: (0541) 670195
E-mail: info@alasco-poppink.com

Website: www.poppink-reutum.nl
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