
D
it jaar viert Haegens | horizon-

taal en verticaal transport de 

veertigste verjaardag. Het El-

sendorpse familiebedrijf betrok klanten, 

medewerkers én de lokale gemeenschap 

nadrukkelijk bij de festiviteiten.

“Het heeft ons veel goeds gebracht.” 

Stijn Haegens blikt met een grote glim-

lach terug op het weekend van 11 juni. 

Met een groots feest vierde Haegens 

de veertigste verjaardag. En de herin-

neringen aan die feestelijke dag staan 

bij Stijn, zoon van oprichters Toon en 

Ine Haegens, in het geheugen gegrift. 

“Een fantastische dag die ons écht een 

boost heeft gegeven. We krijgen tot op 

de dag van vandaag positieve reacties. 

Van mensen uit het dorp, van klanten. 

En ook van onze eigen mensen. ‘Ik ben 

nog nooit zo trots geweest dat ik een 

blauwe blouse mocht dragen’, zei een 

van onze medewerkers. Dat is toch 

prachtig?”

Toon en Ine Haegens stonden in 1982 

aan de wieg van Haegens. Met de aan-

schaf van een mobiele telescoopkraan 

legden ze de basis voor het Elsendorpse 

familiebedrijf, gespecialiseerd in hori-

zontaal en verticaal transport. Al binnen 

een jaar volgde een tweede hijskraan. 

Nu, veertig jaar later, biedt het bedrijf werk 

aan 60 betrokken medewerkers en be-

staat het imposante arsenaal aan rollend 

materieel uit tientallen telescoopkranen, 

torenkranen, verreikers en vrachtwagens.

Het kenmerkende Haegens-blauw kan 

tot in een wijde omgeving worden 

gesignaleerd. Met de kraandivisie is 

het Elsendorpse bedrijf actief in onder 

meer de bouw, wegenbouw, industrie 

en evenementensector, waarbij het 

klantenbestand zich uitstrekt van grote 

bouwondernemingen tot particulieren.

Daarnaast werd het werkveld ver-

breed en legt het bedrijf zich, naast 

de inzet en verhuur van hijskranen, 

toe op buitengewoon transport. “Van 

alles wat te hoog, te breed, te zwaar 

en te lang is”, vat Stijn de focus bon-

dig samen. Sinds 2003 staan hij en 

zijn vrouw Rianne aan het roer van 

het familiebedrijf. “Maar ons pa en ma 

zijn gelukkig nog steeds actief op de 

zaak.”

Haegens richt zich tegenwoordig ook 

op het verhuizen van industriële ma-

‘Wij verplaatsen alles 

    wat te hoog, te breed, 
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chines. “En de op- en overslag ervan, 

indien gewenst”, vertelt Stijn. “Voor de 

industrie en voor productiebedrijven. 

Het vervoer van zulke machines is een 

bijzondere tak van sport waarin we 

ons hebben gespecialiseerd. We halen 

de machine op en zetten hem op z’n 

plaats. Eventueel kunnen we de oude 

machine mee terugnemen en tijdelijk 

opslaan. Daar hebben we het materi-

eel én de ruimte voor.” 

Bij de ontwikkelingen die het Elsen-

dorpse bedrijf doormaakt hoort ook 

een continu oog voor duurzaamheid 

en de relatie tot de omgeving. Stijn 

noemt het één van de waardes die bin-

nen de bedrijfsvoering bewaakt wor-

den: “We houden nadrukkelijk de lan-

ge termijn in de gaten. Ik denk ook wel 

dat dat eigen is aan een familiebedrijf.”

Die focus op duurzaam en verantwoord 

ondernemen uit zich onder andere in 

het personeelsbeleid en de zorg voor 

de medewerkers. “Ons kapitaal”, zegt 

Stijn. “De mensen op de werkvloer zijn 

voor ons het allerbelangrijkste. Dat is 

altijd onze kracht geweest.”

Tegelijkertijd wordt het milieu niet 

vergeten. Zo liggen de daken van de 

loodsen vol met zonnepanelen, om de 

bedrijfsprocessen zo energieneutraal 

mogelijk te laten verlopen. “En we kij-

ken nadrukkelijk naar elektrificatie van 

ons machinepark”, zegt Stijn, die als 

voorbeeld een deels elektrisch aange-

dreven kraanwagen aanhaalt: “Een pro-

totype, waarbij we mede-investeerder 

zijn. Want we willen daar actief een rol 

in spelen.”

Ook de directe leefomgeving houdt 

Haegens  in het oog. Stijn wijst terug 

naar het feestweekend. Om de band 

met het dorp te benadrukken konden 

bezoekers een vrije gift storten voor 

het Elsendorpse verenigingsleven. 

Daar werd flink gehoor aan gegeven. 

Stijn: “Daarmee hebben we 15.000 

euro opgehaald. Ook daar zijn we heel 

trots op. We willen in alles een bedrijf 

zijn dat midden in de samenleving 

staat.”

Meer info: www.haegenskraanverhuur.nl [ ]


