
 
 

Spreekbeurt Pladdet 

 

Hallo allemaal, ik houd mijn spreekbeurt over Pladdet omdat.. (VUL IN) 

En ik vind het een leuk om jullie hier iets over te vertellen.  

 

Ik heb mijn spreekbeurt in 8 punten verdeeld.  

1. Van een kleine schuur tot een groot bedrijf 

2. Wat doen we bij Pladdet? 

3. Soorten aanbouwdelen  

4. Machines veranderen 

5. Dealer Hitachi 

6. Wat als er iets kapot is 

7. Hoe worden aanbouwdelen gemaakt? 

8. Wist je datjes 

 

1. Van een kleine schuur tot een groot bedrijf 

Midden in de oorlog in 1943 beginnen de broers Ko en Krijn Pladdet hun 

bedrijf in een kleine schuur in Biervliet. Ze kopen een dorsmachine en 

gaan op pad om bij de boeren in de buurt te dorsen. Ze krijgen steeds 

meer werk en het bedrijf groeit. Zo ontstaat het bedrijf Gebroeders 

Pladdet BV. Omdat steeds meer mensen een landbouwmachine willen 

kopen, beginnen Ko en Krijn met het verkopen van tractoren en 

combines. Het schuurtje wordt te klein en daarom bouwen ze een 

modern gebouw met één loods. Dat gebouw staat er nu nog steeds, en 

er zijn nog meer loodsen bijgebouwd.  



 
 

In 1988 verwoestte een enorme brand bijna het hele bedrijf. Daarna is 

het opnieuw opgebouwd. In 2009 hebben zoon Jonathan de Putter en 

zwager Gerrit Cazant het bedrijf overgenomen en inmiddels bestaat het 

al 77 jaar.  

 

2. Wat doen we bij Pladdet? 

 Bij Pladdet kun je grondverzetmachines, intern transportmachines en 

aanbouwdelen kopen. Aanbouwdelen zijn alle producten die je aan een 

machine kunt koppelen. Bijvoorbeeld een bak of een grijper. 

 

Pladdet verkoopt Hitachi graafmachines en aanbouwdelen worden 

gemaakt in de eigen fabriek. 

 

3. Soorten aanbouwdelen 

Pladdet maakt allerlei aanbouwdelen, bijvoorbeeld: 

•Bakken voor graafmachines en wielladers. 

•Snelwissels,. Daarmee kun je snel een aanbouwdeel wisselen 

•Grijpers 

•Aanbouwdelen om te slopen, zoals sloophamers en vergruizers 

•Draaikantelstukken. Daarmee kun je elk aanbouwdeel aan de machine 

draaien en kantelen.  

 

4. Machines veranderen  

Als iemand zijn machine wil veranderen omdat die bijvoorbeeld niet sterk 

genoeg is, dan kan Pladdet dat voor je doen. Dat kan bij alle machines.  

 



 
 

Ze kunnen bijvoorbeeld ook in een andere kleur worden gespoten of de 

cabine veranderen. 

 

5. Dealer Hitachi 

Pladdet is de officiële dealer van het merk Hitachi. Dat betekent dat 

Pladdet in Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen graafmachines van het merk 

Hitachi verkoopt. Die zijn betrouwbaar en sterk. 

 

6. Wat als je er iets kapot is? 

Bij Pladdet maken we niet alleen aanbouwdelen en machines. We 

helpen de klanten met nog veel meer! Als er iets gerepareerd moet 

worden bijvoorbeeld of als er extra onderdelen nodig zijn. Mensen 

kunnen de hele dag en zelfs ’s nachts naar Pladdet bellen als er iets 

kapot is. Dan komt er een monteur langs om te helpen. 

 

7. Hoe worden aanbouwdelen gemaakt? 

Meneer Jansen heeft een graafbak nodig. Hoe gaat dat in zijn werk?  

Eerst bespreken we met hem hoe zijn graafbak eruit moet komen te 

zien. Daarna gaan we aan de slag om de bak te maken! De ontwerpers 

van Pladdet tekenen een ontwerp met een speciaal 3D 

tekenprogramma. Daarna gaat het ontwerp naar de fabriek, waar de 

tekening in het echt wordt gebouwd van hele sterke platen van Hardox. 

Dat materiaal is bijna niet kapot te krijgen! Als de graafbak gebouwd is, 

wordt deze mooi aan elkaar gelast en in de kleuren van Pladdet 

gespoten. Dat is grijs zwart met een rood logo. Dan is de bak klaar en 

wordt hij met de vrachtwagen bij meneer Janssen afgeleverd! 



 
 

8. Wist je dat... 

• Dat er meer dan 100 mensen bij Pladdet werken? 

• Pladdet in andere landen ook aanbouwdelen verkoopt? 

Bijvoorbeeld in India, IJsland, Rusland en Amerika? 

• De grote rupskranen van Pladdet wel 50 ton wegen? 

 

Dit was mijn spreekbeurt, hebben jullie nog vragen?  

 

 


