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GROENE KRINGER AAN HET WOORD

Joos Geens lijkt voorbestemd om mee in de zaak te stappen

“We maken machines op maat 
van onze klanten”

1989 was een belangrijk jaar voor de familie Geens in Hoog-
straten. Het is namelijk het geboortejaar van Joos en van Gebr. 
Geens nv, het bedrijf dat Knikmops ontwikkelt. Dertig jaar later 
is Gebr. Geens een gevestigde waarde, mede dankzij Joos.

✒✒ DORIEN DICKENS
CONSULENT GROENE KRING

Joos, wat is jouw taak in het bedrijf?
Joos: “Als we starten met een nieuwe 
machinereeks, teken ik in de eerste 
plaats de machines uit. Daarnaast bekijk 

ik verbeteringen op bestaande reeksen, 
zodat een volgende reeks van deze 
machine nog beter is en de productie 
misschien vlotter kan verlopen.”

Kan je ons vertellen over welke 
machines het precies gaat?

Joos: “We ontwikkelen en maken de 
Knikmops. Die machine werd oorspron-
kelijk gebruikt in de wegenbouw, om 
klinkers te transporteren. Daarna werd 
ze uitgebreid naar mogelijkheden die 
bijna oneindig zijn. Per jaar werken we 
ongeveer 600 machines af en onze pro-
ductie groeit nog steeds, om te kunnen 
voldoen aan de vraag van de klant.”

Je kan een Knikmops dus ook 
gebruiken op een landbouwbedrijf?
Joos: “Jazeker, veel landbouwers hebben 
een grote machine en willen er graag 
een kleinere, vlottere machine naast. 
Vaak geven we onze oude machines een 
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tweede leven door ze aan te passen op 
maat van de landbouwers, bijvoorbeeld 
door er een mestschaaf en zaagselbak 
op te plaatsen om roosters proper te 
maken en ligboxen te strooien. Wegen-
bouwers en landbouwers, maar ook loon-
werkers, tuinaanleggers en gemeente-
besturen gebruiken graag een Knikmops. 
We vinden het heel belangrijk om een 
duurzame, bijna onverwoestbare machine 
te kunnen aanbieden, op maat van elke 
klant. Dus ook klanten met specialere 
wensen proberen we te helpen. Zo maak- 
ten we ooit een soort koets om gras te 
maaien in een natuurgebied, en nogal 
wat loonwerkers kwamen naar ons met 
hun eigen, soms wel zeer creatieve 
ideeën.”

Het bedrijf werd opgericht in jouw 
geboortejaar. Voel jij je dan ook 
voorbestemd om erin te stappen?
Joos: “Uiteraard is dat speciaal. Telkens 
als we terugkijken naar foto’s van de 
oprichting en van de eerste machines, 
vermeldt mijn moeder altijd even dat ik 
toen in haar buik zat. Dus ja, waarschijn-
lijk wel een beetje. Maar dat is geen 
probleem. Ik vind het enorm fijn om met 
machines bezig te zijn, na te denken over 
hoe zowel de machine als de productie 
nog efficiënter en ecologischer kan. Want 
ook wij moeten mee met de strengere 
milieuwetgeving en de maatschappelijke 
waarden. Maar ook als hobby ben ik met 
machines bezig. Ik heb twee oldtimer-
tractors volledig uit elkaar gehaald en 
netjes weer in elkaar gepuzzeld. Daar 
ben ik best wel trots op.”

Er is een link met tractors en je bent 
Groene Kringlid, dus is er toch wel 
wat landbouwbloed aanwezig?
Joos: “Uiteraard is er bij ons landbouw-
bloed. Mijn grootouders hadden een 
gemengd bedrijf. En als je bij ons in de 
streek rondkijkt, zie je ook alleen maar 
landbouw. Zelf weer in de landbouw 

gaan, dat zie ik niet zitten. Maar ik ben 
er zeker van dat landbouw heel belang-
rijk is voor veel zaken. Ik ben ook zeer 
blij dat ik door het ontwikkelen van een 
handige machine toch mijn steentje kan 
bijdragen binnen deze grote sector.”

Heb je plannen voor een effectieve 
overname?
Joos: “Neen, overnemen is niet zo van-
zelfsprekend en is ook nog niet direct 
aan de orde. Allereerst ben ik niet alleen, 
ik heb nog een broer, een zus en twee 
nichten. Dat zijn de dochters van mijn 
oom, die samen met mijn vader het 
bedrijf leidt. Er zijn dus heel wat moge-
lijkheden wat een overname betreft. Door 
een familieraad te organiseren, hebben 
we wel al een eerste stap in die richting 
gezet. We gaan allemaal samen eens 
bekijken waar de interesses en de moge-
lijkheden liggen. We zijn er ons van 
bewust dat een overname niet in een-
twee-drie geregeld wordt. We zullen 
het dus stapje per stapje bekijken.”

Vind je het een meerwaarde om lid 
te zijn van Groene Kring? 
Joos: “Ik heb niet zoveel aan de verga-
deringen van Groene Kring die specifiek 
focussen op de landbouw, maar naar 
de andere activiteiten kijk ik zeker even 
hard uit als jongeren die landbouwer zijn. 
Het imago van de landbouw positief 
ondersteunen door elk jaar deel te nemen 
aan de tractorenrondrit met minder-
validen, contacten leggen met andere 
jongeren met dezelfde interesses op 
evenementen, en vaardigheden bijbren-
gen op een leuke manier, bijvoorbeeld 
op een gymkana, vind ik geweldig. Zelf 
zou ik graag nog één keer mee op reis 
gaan met Groene Kring. Bij de inschrij-
vingen voor Australië enkele jaren gele-
den was ik net te laat en de andere 
datums lagen me niet zo. Maar zodra het 
past voor mij (en voor mijn werk), probeer 
ik me opnieuw in te schrijven.” ◗

Bedrijfsprofiel
Gebroeders Geens nv ontwerpt en 
 produceert al bijna 30 jaar Knikmopsen 
of Rolmopsen. Het bedrijf is gevestigd 
in Hoogstraten en telt ongeveer 60 
medewerkers.

ID-kit Joos
 • Groene Kringgewest: Hoogstraten
 • Leeftijd: 29 jaar
 • Studies: automechanica
 • Job: productontwikkelaar
 • Relatiestatus: vrijgezel
 • Hobby’s: tractorpulling kijken 

en zwemmen
 • Favoriete Groene Kringactiviteiten: 

 ijskarten en de tractorenrondrit

Toekomstplannen
We zijn nu een elektrische variant van de 
Knikmops aan het ontwikkelen, om te 
kunnen voldoen aan de vraag van de 
Nederlandse klanten. Onze noorderburen 
hebben een strengere wetgeving om in 
steden te werken dan wij. Omdat onze 
machines ook vaak binnen gebruikt 
worden, is deze elektrische variant ook 
een oplossing. Verder zouden we op 
termijn graag bekijken of we een plekje 
kunnen vinden in de uitbreidende indu-
striezone hier in Hoogstraten, maar voor-
lopig groeien we hier ter plekke door te 
investeren in nieuwe machines. Mijn grote 
droom is om ooit – al dan niet samen 
met mijn broer, zus of andere familie-
leden – een mooi bedrijf te kunnen door-
geven aan een volgende generatie.

HOOGSTRATEN

“Ik ben zelf geen landbouwer, maar ik vind 
het enorm belangrijk deze sector mee uit 
te dragen naar de buitenwereld.”
JOOS GEENS


