DIT PLUSARTIKEL IS ALLEEN TOEGANKELIJK VOOR ONZE ABONNEES EN GEREGISTREERDE BEZOEKERS

Ondernemingen blijven soms onder de radar van het grote publiek. Deze rubriek
toont bedrijven waar noorderlingen mooie, opmerkelijke of onverwachte dingen
maken.
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De hekjes bovenop het Groninger Hoofdstation, de balkonhekjes in de synagoge van Groningen,
de marktoverkapping in Helmond, de stationsoverkapppingen in Apeldoorn en binnenkort ook
Geldermalsen - ze zijn allemaal gegoten in Sappemeer, bij Borcherts. En o ja, de massieve
roestvrijstalen beelden op het privéstrand van Tommy Hilfiger in Saint Tropez komen hier ook
vandaan.
Borcherts, sinds jaren onderdeel van de Dekens Groep, is een bloeiend bedrijf. En dat is best
opmerkelijk. De afgelopen decennia sloot de ene na de andere ijzergieterij haar deuren. In
Nederland zijn er nog maar veertien van zulke gieterijen over. De meeste specialiseerden zich,
ofwel in bepaalde metaalsoorten, ofwel in bepaalde toepassingen.
En dat is wat Borcherts juist niet deed. Directeur/eigenaar Luuk Dekens (53): ,,Wij kunnen alles
leveren en die keuze heeft ons geen windeieren gelegd.''
PVC
IJzergieterijen gingen vooral in de jaren tachtig massaal ten onder, doordat ze overgingen op
machinale massaproducties. Dat zorgde voor een overaanbod in de markt, een verlaging van de
prijzen. Toen gietijzeren buizen overal vervangen werden door pvc en Aziatische bedrijven
kwamen concurreren, viel voor veel bedrijven het doek.
Borcherts giet metaal voor producten die elders niet gemaakt kunnen worden. Geheel naar de
wensen van de klant. Dekens: ,,Oude pompen waarvan een gietijzeren deel vervangen moet

worden bijvoorbeeld. We doen veel in de industrie. Het gaat vaak om onderdelen die niet
massaal geproduceerd worden. Wij meten, maken een mal en gieten wat gevraagd wordt.''

Een rotorsluishuis, een voorbeeld van een eindproduct van de Dekens Groep.
Dat kan heel groot en heel klein zijn. Sinds een paar jaar heeft de Dekens Groep een eigen
machinefabriek, waar de gegoten producten worden nabewerkt. Er is zo veel werk dat na de
zomer een nieuwe productiehal gebouwd moet worden. In totaal werken er bijna zeventig
mensen in de gieterij, de machinefabriek en op kantoor.
De opvolgers van Luuk Dekens lopen daar ook tussen. Zoons Harold (26) en Herman (24)
moeten zich nog bewijzen, maar worden wel klaargestoomd. Harold studeerde economie,
Herman deed hts-werktuigbouwkunde. ,,Een ideale combinatie voor dit bedrijf'', aldus pa, die
hoopt dat de Dekens Groep een familiebedrijf blijft.
Zelf nam hij de aandelen in 1996 over van zijn vader Harm Jan, die het bedrijf veertig jaar eerder
in handen kreeg. Harm Jan, die tot zijn 85ste op het bedrijf bleef rondlopen, kwam even daarvoor
in dienst bij oprichter Borcherts. Als eerbetoon hield hij vast aan die naam.
Beelden
Elk jaar levert het bedrijf 2500 ton gegoten metaal af. IJzer, staal, aluminium, rvs, het kan
allemaal. De industrie vraagt veel, de opvallendste stukken komen uit een kleine ruimte aan de
giethal. Daar werken de mensen van de in 2007 overgenomen kunstgieterij uit Bad
Nieuweschans. Kunstenaars en gieters maken er samen de mooiste beelden, zoals die van
Tommy Hilfiger.
Commissaris van de koning Max van den Berg brengt vandaag een bezoek aan Dekens. Dat valt
samen met de opening van het nieuwe kantoor, dat op het oude is gebouwd. Vaan den Berg

krijgt op zijn verzoek een rondleiding, waarbij hij ongetwijfeld gaat zien hoe ijzer van 1660 graden
Celsius gegoten wordt. Een zonnebril is aan te raden. Luuk Dekens: ,,Daar komt de term witheet
dus vandaan.''
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