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Derk de Wit: ‘Wij merken dat we de afgelopen 
twintig jaar door sociale media en internet 
dichter bij onze eindklanten zijn komen te 
staan, een ontwikkeling waar we als pro-
ductiebedrijf blij mee zijn. Hierdoor zien we 
precies of onze innovaties en doorgevoerde 
verbeteringen aanslaan bij gebruikers.’ DeWit 
Tuingereedschappen maakt talloze soorten 
tuingereedschap nog op ambachtelijke wijze 
in de fabriekshal in het Groningse Kornhorn. 
Jaarlijks worden er alleen al 120.000 stuks 
schoffels geproduceerd. Derk Klaas: ‘Van dit 
contact met onze eindgebruikers worden wij 
enthousiast. Ik werk op de afdeling innovatie; 

zo krijg ik sneller feedback bij nieuwe pro-
ducten.’ Derk: ‘Dat enthousiasme over onze 
producten werkt aanstekelijk! Laatst was er een 
Tsjechische kweker op bedrijfsbezoek; hij zag 
een nieuwe uitvinding van ons, de Amerikaanse 
schep.’ Derk Klaas: ‘Deze schep hebben wij in 
juni dit jaar bedacht; we hebben er direct enke-
le prototypes van gemaakt. Hij zag die schep 
en was direct verkocht. We hoefden hem niets 
te vertellen; hij moest en zou er eentje hebben. 
Wij hebben hem uiteindelijk een van de proto-
types meegegeven en gevraagd of hij als tester 
wil meedenken.’

Door internet dichter bij de eindklant

DeWit Tuingereedschap maakt al 125 jaar 

tuingereedschap voor de agrarische en groene 

sector. Inmiddels staat de vierde generatie 

De Wit aan het hoofd bij het familiebedrijf: 

Sietse de Wit, Derk de Wit en Derk Klaas de Wit. 

Op GroenTechniek Holland en AgroTechniek 

Holland hopen de mannen nog dichter bij de 

eindgebruikers te komen.
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eindgebruikers

Derk Klaas de Wit en Derk de Wit



99GTH 2022

Combicultivator
Dit is een treffend voorbeeld van de manier 
waarop de mannen van DeWit zelf hun vraag 
creëren, omdat ze minder afhankelijk willen zijn 
van inkopers bij groothandelaren. De afgelopen 
jaren bracht het bedrijf diverse nieuwe produc-
ten op de markt, die zijn te bewonderen in de 
stand. Zo is er de combicultivator, een innovatie 
die nu zo’n twee jaar op de markt is. Derk: ‘Hij is 
licht van gewicht en heeft een dubbele functie. 
Deze tool slaat in Amerika breed aan, maar de 
Nederlandse markt heeft hem nog niet echt 
ontdekt.’

Sporkschoffel
Een ander product dat nog relatief onbekend 
is op de Nederlandse markt, is de sporkschof-
fel. Een spork is een kruising tussen een spade 
en een vork, een Engelse uitvinding. Door de 
gaten kleeft de grond niet aan de spade. Bij 
DeWit is deze uitvinding omgetoverd tot een 
schoffelmodel: de sporkschoffel. Deze is wat 
kleiner uitgevoerd, met slechts drie tanden, 
en dankzij de gaten ook licht van gewicht. De 
sporkschoffel heeft eigenlijk een dubbele func-

tie. Je kunt er direct in de border aangrenzende 
woekerende graspollen mee wegsteken, en 
omgedraaid los onkruid naar je toe harken.

Tulpspade
Een andere mooie uitvinding is de tulpspade. 
Deze nieuwe schep is de opvolger van het klei-
ne model, dat het licht zag dankzij de aanwe-
zigheid van DeWit op de Chelsea Flower Show, 
enkele jaren geleden. De schep ontstond ooit 
als gimmick, maar hij blijkt vrij populair, omdat 
je met de ‘tulpenbladeren’ redelijk makkelijker 
door wortels heen steekt. Ook is hij licht van 
gewicht, makkelijk voor het gebruik in borders. 
Deze schep kwam pas één jaar geleden op de 
markt, maar slaat volgens de broers nu al breed 
aan.

Bandschep
Ook de bandschep gaat mee. Dit is een spade 
op maat voor trottoirbanden. Hij bestaat nu 
zo’n vijf jaar, maar geniet nog weinig bekend-
heid in de sector. Derk: ‘Laatst werd hier in de 
straat onderhoud uitgevoerd aan kabels; die 
werden uitgegraven met een normale schep. 
Wij hebben die mannen toen twee bandschep-
pen gegeven. Je hoeft dan veel minder grond 
te verplaatsen en dat scheelt veel energie.’

Stratenmakersgereedschap
Ook het hele assortiment stratenmakersge-
reedschap van DeWit gaat mee naar de beurs, 
waaronder de palenlifter, een lifttool waarmee 
je eenvoudig betonpalen en houten palen kunt 
plaatsen. Derk: ‘Dit werkt veel ergonomischer, 
omdat je zo altijd met een rechte rug kunt 
werken. En dat voor een prijs van iets meer dan 
twee tientjes. Hoveniers zeggen vaak dat ze 
hem voor deze prijs niet kunnen laten liggen.’

GROENTECHNIEK HOLLAND

Waar te vinden?
Op de beurs worden bezoekers geïnfor-
meerd over de nieuwste innovaties en is 
er volop gelegenheid om diverse gereed-
schappen uit te testen. DeWit is te vinden 
in standnummer G10 op veld D.

‘Van dit contact 
met onze eind-
gebruikers worden 
wij enthousiast’
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