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Martens en 
Van Oord werft
in de zandbak
Martens en Van Oord heeft in 
Oosterhout een flinke partij zandbak-
graafmachines staan in de eigen 
kleuren. Met de feestdagen voor de 
boeg verwacht Angela Martens dat de 
verkoop weer aantrekt.

Jullie beginnen vroeg met werven van 
personeel.
“De interesse voor ons vak begint 
vaak in de zandbak. We willen de 
onderzoekende kleuters meteen 
onze bedrijfskleuren inprenten.”
 
Zo moeilijk zal het nu toch niet zijn 
om in deze tijd aan nieuw personeel te 
komen?
“Dat is ook zo. Maar bouwmaterieel 
is en blijft fascinerend speelgoed.” 

Moet je niet met een plastic geval 
aankomen dat na twee manoeuvres uit 
elkaar valt. 
“We zijn in zee gegaan met het 
Duitse topmerk Rollytoys. De kraan 
heeft een automatisch vergrendel-
bare grijparm en is belastbaar tot  
50 kilo.”

Dan kan ik er helaas niet op.
“Ik ook niet. Hoewel… misschien 
houdt hij mij nog net.”
 
Een lucratieve nevenhandel voor Mar-
tens en Van Oord?
“We verdienen er niks aan, maar 
leggen er ook niet op toe. We 
hebben er wel voor gezorgd dat hij 
niet duurder is dan vergelijkbare 
kranen in de speelgoedwinkel.”
 
Ingewikkeld traject, de ontwikkeling 
van zo’n speelgoedkraan?
“Ik ben er een paar maanden mee 
bezig geweest. We moesten van alle 
scharnieren, lagers en andere 
details bepalen hoe ze uitgevoerd 
moesten worden en in welke kleur.”

Bijna meer werk dan de aanschaf van 
echt materieel. 
“Ik heb op een gegeven moment het 
hoofd van de technische dienst erbij 
gehaald. Ook onze algemeen 
directeur heeft er nog naar geke-
ken.”

Zijn er veel volwassen mannen die hem 
heimelijk voor zichzelf aanschaffen?
“Voor hen hebben we kleinere 
miniatuurmodelletjes van onze 
kranen. Voor op het bureau of in een 
vitrinekast. De zandbakgraver gaat 
al naar de vreemdste uithoeken van 
het land. Maar onze miniatuurmo-
dellen gaan echt de hele wereld 
over.”
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