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Hansa is een fabrikant in het Noord-Duitse 
Selsingen die zich richt op het maken van 
grafdelfmachines. Dat is bijzondere specialiteit, 
weet Henry van Steenis. Hij is als accountmana-
ger en één van de ongeveer zestig medewer-
kers van Gebr. Bonenkamp. Het snel gegroeide 
bedrijf opent deze zomer zijn derde vestiging, 
op een steenworp afstand van de bestaande 
vestiging in Tiel. Deze blijft zich als vanouds 
richten op landbouwmachines. In de nieuwe 
vestiging komt het complete assortiment 
tuin- en parkmachines, dat voorheen alleen in 
IJsselstein werd verkocht. De IJsselsteinse ves-
tiging gaat daar ook mee door. De uitbreiding 
in Tiel is nodig vanwege de flinke groei die het 
bedrijf de afgelopen jaren doormaakte in het 
tuin- en parksegment. Hoewel momenteel nog 
druk wordt gewerkt om alles gereed te krijgen 
voor de officiële opening, is het pand al toe-
gankelijk voor klandizie. In de nieuwe vestiging 
wordt ook het ruime aanbod aan gebruikte 
machines geconcentreerd.

Hansa zocht een nieuwe importeur voor 
Nederland en benaderde daarvoor Gebr. 
Bonenkamp. ‘De reden om voor ons te kiezen’, 
schetst Van Steenis, ‘was dat ze een sterke, 

landelijk opererende partij zochten die staat 
voor service, kwaliteit en vakmanschap.’ Gebr. 
Bonenkamp is een grote speler, die beschikt 
over een flink eigen serviceapparaat. Om klan-
ten daarmee op elke gewenste locatie te kun-
nen bedienen, gaan dagelijks servicewagens 
op pad met kundige monteurs. ‘De markt voor 
Hansa is een nichemarkt, maar tegelijk een 
perfecte aanvulling op onze brede merkenpor-
tefeuille’, onderstreept de nieuwe importeur. 
Door ook machines voor begraafplaatsen in 
het assortiment op te nemen, kom je om de 
tafel bij belangrijke klanten zoals (groen)aan-
nemers, sociale werkbedrijven, gemeenten 
en in dit geval natuurlijk ook andere begraaf-
plaatsexploitanten. Hansa, zo is de boodschap, 
is thuis bij Gebr. Bonenkamp als producent 
van een kwaliteitsproduct. ‘Wij zijn net zoals 
Hansa vooruitstrevend en kijken continu waar 
het beter kan voor onze klanten. Net als Hansa 
streven wij naar de beste kwaliteit en duur-
zaamheid van het product, in combinatie met 
de beste service en dienstverlening. Hansa past 
perfect bij de talloze A-kwaliteitsmerken die wij 
als Gebr. Bonenkamp aanbieden.’

Goede machines
Met alles wat kan graven, kun je – in principe 
althans – ook een graf maken. Soms gaat het 
goed met een standaard minigraafmachine. 
Alleen zijn deze door de specifieke inrichting 
van begraafplaatsen in veel gevallen onprak-
tisch. Ze kunnen bijvoorbeeld niet over smalle 
paden en manoeuvreren te midden van gra-
ven kan lastig zijn, met mogelijk schade aan 
grafstenen tot gevolg. De Hansa-machines zijn 
speciaal gemaakt om dergelijke ongemakken 
te vermijden. Ze zijn compact, wendbaar en 
hebben een groot bereik. Zo kan het graven 
van een graf volledig gebeuren vanaf het 
smalle pad dat erlangs loopt. Bij het draaien 
beweegt de machine bovendien niet buiten het 
onderstel. Dit voorkomt dat andere graven per 
ongeluk worden geraakt. Hansa is heel goed 
op deze gebieden en, zo verklaart Van Steenis, 
de machines zijn ook kwalitatief goed: degelijk, 
betrouwbaar en gebouwd volgens de laatste 
technische standaarden. Ze voldoen bijvoor-
beeld allemaal al aan de nieuwste Europese 
Stage V-uitstootnorm. De verschillende model-
len van Hansa zijn toegesneden op diverse 
gebruikswensen, bijvoorbeeld op het gebied 
van verplaatsing. Naast graafmachines levert 
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Hansa ook een transportvoertuig annex werk-
tuigdrager. Gebr. Bonenkamp kwam als Nimos-
dealer trouwens al langer op begraafplaatsen 
met een elektrisch transportvoertuig van dat 
merk. Met het toevoegen van Hansa aan de 
portefeuille maakt Gebr. Bonenkamp het aan-
bod voor begraafplaatsen compleet.

Als importeur richt Gebr. Bonenkamp zich op 
heel Nederland. Dat geldt behalve voor Hansa 
ook voor de andere merken waarvoor het 
bedrijf het importeurschap heeft, zoals Agria, 
Terra, Semdner en Beachtech. Daarnaast lopen 
er gesprekken voor meer dealerschappen bui-
ten de regio’s waar Gebr. Bonenkamp zelf als 

dealer opereert. Zo kan in de toekomst beter 
worden tegemoetgekomen aan de wensen van 
klanten die bijvoorbeeld graag zaken doen met 
hun vaste lokale dealer. Zo wordt al samen-
gewerkt met Hofstede-Timmerman, die in het 
bestaande huisrayon de klanten bedient. Toch 
hoeft een klant uit bijvoorbeeld Limburg of 
Groningen nooit te vrezen dat hij voor service 
met een machine naar Tiel of IJsselstein moet. 
‘Met vier servicewagens op de weg rijden we 
overal naartoe’, verzekert Van Steenis. In de rol 
van dealer richt Gebr. Bonenkamp zich hoofd-
zakelijk op het midden van het land, globaal de 
driehoek Amsterdam-Rotterdam-Nijmegen.

Merken
Gebr. Bonenkamp voert een groot aantal mer-
ken, waaronder Stihl, Pellenc, Redexim, Kubota, 
Fendt, Empas, Toro, Honda, Avant, Alltrec, Agria 
en het eerdergenoemde Nimos. Het assorti-
ment voor tuin en park gaat van loopmaaiers 
en handgereedschap tot trekkers en werktuig-
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dragers. De doelgroep varieert van hoveniers 
tot gemeenten en grote groenaannemers, 
waaronder ook de voormalige sociale-werk-
voorzieningsbedrijven. Maar iedereen die op 
zoek is naar tuin- of parkmachines is welkom, is 
de boodschap, ook particulieren.

Een trend in de markt op dit moment is de 
opmars van compact materieel voor binnen-
stedelijk gebruik. Een andere trend onder de 
klandizie is het gebruik van elektrische gereed-
schappen en in toenemende mate ook grotere 
elektrische machines, zoals shovels, maaiers, 
onkruidborstelaars en transportvoertuigen. 
Door de coronacrisis is de markt onzekerder 
geworden, maar Gebr. Bonenkamp is optimis-

tisch over de toekomst. Het onderhoud aan het 
grotere groen, zoals de openbare groenvoorzie-
ning, blijft sowieso doorgaan. Aannemers heb-
ben daarvoor meest langlopende contracten 
afgesloten. Mochten die aflopen, dan zullen er 
nieuwe volgen. Want, zo weet Steenis: ‘Er moet 
toch altijd gemaaid worden.’

Als importeur 
richt Gebr. Bonen-
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Nederland
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