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Frederik, Kees, Annet en Peter Hoogendoorn voor hun bedrijf in het Belgische Munsterbilzen.

Keestrack en Goldoni:
				
een opmerkelijke
			 combinatie
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FAMILIE HOOGENDOORN
VERBREEDT IN DE LANDBOUW

Ruim anderhalf jaar geleden wekte het verbazing dat Keestrack van plan was
om trekkerfabrikant Goldoni over te nemen. We spraken met de eigenaren van
Keestrack, de Nederlandse familie Hoogendoorn, over het waarom van deze stap
en de verdere plannen. Er is werk aan de winkel voor de familie Hoogendoorn.
De familie Hoogendoorn komt van oorsprong uit
Loosdrecht. Vader Kees Hoogendoorn begon daar
in zijn jonge jaren zichzelf te verhuren met een
kraantje. In 1988 kocht de familie een stuk grond
in België. De Hoogendoorns deden daar constructiewerk en verkochten zeefinstallaties. Kees was
voortdurend bezig met verbeteringen aan de
machine en dat vertaalde zich in een geheel

nieuw idee, een zeefmachine op rupsen. Die machine is hij toen ook zelf gaan produceren, en met
succes. In 2001 was het bedrijf zover gegroeid dat
het de productie naar Tsjechië verplaatste. Door
overnames zijn er inmiddels productielocaties in
Italië, China en India. Doel van Keestrack is om
machines te bouwen met een zo hoog mogelijk
rendement voor de gebruiker. “Dat zijn niet per se

‘DE FAMILIE HOOGENDOORN WIL
VAN GOLDONI EEN WERELDSPELER
IN HET PREMIUMSEGMENT MAKEN’
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Er is een ontwerp voor een landbouwtrekker, gemaakt
door het ontwerpbureau KesselsGranger. De technische
details zijn nog niet bekend.

In de neus het nieuwe logo, waarbij in de uitsparing
van de G de vorm van de motorkap van een van de
oudste Goldoni-modellen te herkennen is.

de goedkoopste machines”, stelt Peter Hoogendoorn. “Naast betrouwbaarheid en brandstofverbruik is ook het gemak van transporteren een
belangrijk pluspunt van de machines.”
Verduurzaming van de producten is een ander
belangrijk speerpunt. Naar schatting is al tachtig
procent van de machines uit te rusten met een
elektromotor. “We werken daarnaast ook aan
een labeling van de eigen productie en producten, vergelijkbaar met energielabels zoals bij
consumptiegoederen.”
De Keestrack-groep wordt nu geleid door Kees
Hoogendoorn, zijn vrouw Annet die de financiële
zaken beheert, zoon Frederik die de verkoop onder zijn hoede heeft en zoon Peter die de productie in goede banen leidt. In 2022 verwacht de
groep, waaronder ook een Belgische verhuurmaatschappij valt, een omzet te genereren van
200 miljoen euro. De groep doet dit met ongeveer
1100 medewerkers.

‘GOLDONI WERKT ONDER DE
NIEUWE EIGENAREN HARD AAN
EEN MODERNISERING VAN
DE PRODUCTEN’
SPREIDING VAN RISICO’S

Met het G-Farm-programma stapt Goldoni in de
precisielandbouw. Hierin zit synergie met het
Keestrack-programma.

Na een soms moeizaam overnameproces liep vorig jaar
weer de eerste Goldoni van de band.
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De familie Hoogendoorn wil graag dat de
Keestrack-groep een familiebedrijf blijft. Ze wil
echter wel blijven groeien, ook om niet door de
grote spelers uit de markt te worden gedrukt.
“Onze doelstelling is om door te groeien naar 500
miljoen euro omzet. Dat willen we doen als globale speler, om niet afhankelijk te zijn van bepaalde markten of bepaalde subsidiestromen.”
Hoogendoorn werkt ook aan diversiteit. Het bedrijf wil toe naar vier pijlers onder het bedrijf,
met tussen deze pijlers synergie door gemeenschappelijke inkoop van componenten als motoren en hydraulische componenten. Daarnaast is
er kennis om te delen.
De eerste tak is de markt van recyclingmachines,
met bijvoorbeeld de brekers. Het tweede onderdeel is de hout- en afvalverwerking, met als
voorbeeld de zeefinstallaties. De derde pijler is
de wegenbouw. Daarin is het bedrijf al vijf jaar
actief op de Chinese markt. Deze machines wil
het bedrijf komend najaar tijdens de Bauma op
de Europese markt introduceren. Daar komt
Keestrack ook met een asfaltfrees. Dit is een machine waarbij kennis en componenten uit de be-

staande Keestrack-machines worden gebruikt.
De vierde en jongste poot is de landbouw. Daarin
past de overname van Goldoni. De familie wil
van Goldoni ook een wereldspeler in het premiumsegment maken, niet alleen met de speciale
trekkers die Goldoni nu maakt, maar ook met
trekkers voor de traditionele landbouw.

DEALERNET IN ONTWIKKELING
Goldoni bestaat al 93 jaar. Het was een familiebedrijf, tot in de derde generatie. In 2015 werd het
overgenomen door het Chinese Lovol, omdat de
zaken niet meer zo voor de wind gingen. Lovol
bracht de trekkers op de markt als Goldoni, maar
ook als Arbos, een oud Italiaans merk, dat door de
Chinezen nieuw leven werd ingeblazen. Ook onder Chinees bewind ging het niet goed en er
dreigde een faillissement. Dat was het moment
waarop de familie Hoogendoorn instapte, met
een overname tot gevolg, die vorig jaar werd beklonken. Het werd de taak van Peter Hoogendoorn
om de productie en verkoop nieuw leven in te
blazen. Dat is gelukt. Vorig jaar zijn er ongeveer
1200 trekkers verkocht, maar daarvan kwamen er
ook een aantal uit de oude voorraden. Doel voor
dit jaar is om 2000 trekkers te bouwen. Dat moet
kunnen, want de fabriek heeft een capaciteit van
ongeveer 5000 trekkers per jaar.
De grootste uitdaging in het eerste jaar zat voor
Peter in het terugwinnen van het vertrouwen van
de toeleveranciers. “Die hadden weinig productieruimte meer voor Goldoni gereserveerd, maar wat
erger was: ze waren ook het vertrouwen kwijtgeraakt”, aldus Peter. Enigszins tot zijn verrassing
hadden dealers en klanten nog wel volop vertrouwen in het merk. “Van oudsher is Goldoni een
sterk merk in Italië. Dat is mooi, maar de keerzijde
is dat er slechts vijftig procent van de productie
voor export naar buiten Italië ging. Het is een
eerste uitdaging om het percentage export omhoog te krijgen.”
Een eerste aanzet is daartoe gemaakt met het
aanstellen van sterke importeurs en dealers in
Portugal en Griekenland. In Nederland moet er
nog worden gewerkt aan een dealernetwerk. Importeur is nu Bernold Mols, de voormalige importeur van Arbos. Er moeten in Nederland nog wel
wat dealers bij komen voor een goede landelijke
dekking. In België is Jacobs Maurits bvba in Aalst
dealer.

PRODUCTVERNIEUWING
Goldoni werkt onder de nieuwe eigenaren hard
aan modernisering van de producten en wil daarnaast ook een traditionele landbouwtrekker in het
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pakket opnemen. Als eerste wordt er gewerkt aan
een nieuwe compacte trekker, de C50 van 35 kW
(48 pk). Verder krijgt de Transcar een nieuwe cabine en wordt dit transportvoertuig omgedoopt
tot T-serie. De Q100 kan binnenkort worden uitgerust met een rupsonderstel aan de achterkant. De
rups, met een breedte van 300 millimeter en een
contactoppervlak van 2346 vierkante centimeter,

‘DE AMBITIE IS OM NAAR EEN
PRODUCTIE VAN 10.000 TREKKERS
PER JAAR TE GAAN’
komt dit najaar beschikbaar voor de aftermarket.
Voor de nieuwe landbouwtrekker is inmiddels een
ontwerp gemaakt, en wel voor een geheel nieuwe
open field-trekker. Dit ontwerp is gemaakt door
ontwerpbureau Kessels Granger. Dit van oorsprong
Nederlandse bureau werkt nu vanuit België en
trok in het verleden de aandacht met futuristische
ontwerpen van trekkers en maaidorsers. Ook het
nieuwe uiterlijk van de Goldoni mag gezien worden. Behalve een nieuw uiterlijk van de trekkers is
er ook een nieuw logo. Dit is een gestileerde G,
waarin de vorm van de motorkap van een van de
eerste Goldoni’s is te herkennen. Deze G siert het
front van de trekkers, maar de G komt ook terug in
vier nieuwe services van Goldoni. Dat zijn G-Parts
voor de onderdelenvoorziening, G-Finance voor de
financiering op een aantal markten, G-Care voor
een extra garantiepakket en G-Farm, een opmerkelijk pakket aan precisielandbouwproducten. Dit
is een markt waarin Goldoni niet actief was, maar
waarin het wel toekomst ziet. Het is ontwikkeld
met een derde partij, maar het gebruikt ook de
kennis van Keestrack op het gebied van telemetrie.
G-Farm gebruikt verder sensoren als bodemvochtmeters, bladvochtigheidsmeters en weerstations.
Het kan hiermee een voorspellingsmodel maken
voor het toepassen van bespuitingen of beregening. Basis is het gebruik van GPS voor besturing
en applicaties. Goldoni stapt hiermee in de markt
van Agriculture 4.0, iets waarop in Italië behoorlijk
subsidie wordt gegeven. Het is een van de sporen
waarmee Goldoni niet alleen wil terugkeren naar
het oude niveau, maar daar zelfs ver bovenuit wil
stijgen. De ambitie is om naar een productie van
10.000 trekkers per jaar te gaan. Een ambitieuze
doelstelling, maar de familie Hoogendoorn heeft
bewezen het vak te beheersen. Eén ding is wel
duidelijk: er is werk aan de winkel.

Met de fabriek in Migliarina di Carpi beschikt de familie Hoogendoorn over een productielocatie met een capaciteit van
5000 trekkers per jaar.

De S110 is een van de huidige topmodellen in de Goldoni-range. De FCA-viercilindermotor levert 102 pk, maar Goldoni
wil doorgroeien naar grotere vermogens.

In de producten van Keestrack wordt ontwerp gekoppeld aan functionaliteit. Bij de RS3e-breker leverde dat de Red Dot
Design Award op.
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