Eendrachtbode - familiebedrijven
Weggemans Holding
’Iedereen kan hier elkaars werk overnemen’
De Weggemans-laan is geen officiële straatnaam. Wel handig voor de internationale
chauffeurs die bij het bedrijf aan de Sportlaan in Sint-Maartensdijk op het enorme
terrein spullen komen halen of brengen: koelers van het Duitse Gea Goedhart of
gebakken uitjes van het Deense Rieber & Søn die allebei verderop het
industrieterrein zijn gevestigd.
Opslag voor derden is slechts een van de vijf onderdelen van Weggemans Holding.
De andere zijn metaalconstructie voor nieuwbouw en renovatie van bedrijfsloodsen
(landbouw en industrie), profielbeplating (damwandplaten, dakpanplaten, zetwerk),
transport (twee vrachtwagens) en de productie van lichtstraten. Maar er worden ook
klossenpezen gemaakt, een onderdeel voor sleepnetten van garnalenvissers. De
veelzijdigheid van het bedrijf is opvallend, maar ook de kracht van het familiebedrijf,
zegt Richte Weggemans (65) die in 1983 voor zichzelf begon. ,,Iedereen kan hier ook
elkaars werk overnemen. Het is een platte organisatie met weinig hiërarchie.’’
Bedrijfsleider Jeffry Stoutjesdijk (35) die de in- en verkoop doet en het personeel
aanstuurt, springt evengoed bij in de productie. Voor zoon Gert Weggemans (40)
geldt ongeveer hetzelfde. Hij richt zich binnen het bedrijf vooral op het transport.
Het onderdeel Dutch Profiles Center van de Holding specialiseerde zich in
profielplaten. De laatste jaren nam de vraag naar dakpanplaten toe. Om daar aan te
voldoen, investeerde Weggemans in een machine die de stalen platen in de
gewenste vorm en kleur maakt. ,,Er zijn er maar twee van in heel Nederland, ’’ zegt
hij over het paradepaardje van het bedrijf.
Zijn wortels liggen in Hoogeveen. Zijn vader was kleermaker en kwam in 1962 - toen
Sint-Maartensdijk was aangewezen als industriekern - bij May Fair (de fabriek in
herenkostuums) werken. Richte ging bij het staalconstructiebedrijf Van Lammeren
aan de slag. ,,In mijn vrije tijd maakte en verkocht ik cultivators en andere
landbouwmachines, zoals diepwoelers om de grond mee los te maken. Dat is
eigenlijk de aanzet geweest.’’ Na het faillissement van Van Lammeren richtte hij zijn
eigen onderneming op. Zijn eerste grote opdracht was de bouw van een expeditiehal
voor Goedhart. In 1985 kocht hij de voormalige Thoolse Beton Industrie op.
Saneerde het terrein drastisch en maakt de gebouwen geschikt voor het
metaalconstructiebedrijf. Weggemans ging er profielbeplating bij verkopen. Knipte
het op maat. Schafte er later machines voor aan om ze zelf te gaan produceren. Het
is de rode draad van het bedrijf. Het terrein beslaat nu 7 hectare waarvan 15.000
vierkante meter bebouwd. Zoon Gert kwam spelenderwijs in het bedrijf. Als kind zat
hij al graag op een heftruck of een kraan. Hij onderhoudt en repareert nu zelf de
vrachtwagens. Bij Weggemans doen ze het liefst alles zelf.
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