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Innovatie
We zijn met ons landje binnen een jaar tijd van een super lopende
economie afgezakt naar een diepe crisis. En dat allemaal in zo’n kort
tijdsbestek. Niemand had dit voor mogelijk gehouden. Nu zijn wij in
Nederland niet voor één gat te vangen en komen er juist in de crisistijden
de meest innovatieve oplossingen aan het licht. Noodgedwongen
moeten mensen omschakelen en oude gewoontes achter zich laten om
in de “nieuwe” werkelijkheid te kunnen doorgaan. Dit slaat ook op onze
branche. De ene na de andere tik werd uitgedeeld, beginnend met PAS
(Programma Aanpak Stikstof), PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) en
daarna COVID-19. Dankzij massaal optreden vanuit de branche naar de
politiek, is de PFAS limiet nu uiteindelijk opgetrokken naar 1,4 wat erop
neerkomt dat zowel grondverzet als baggerwerk weer gemakkelijker
uitgevoerd kan worden. Maar we zijn er nog niet.
De PAS blijft een item wat wij de komende decennia steeds meer gaan
tegenkomen. Europa heeft ambitieuze doelstellingen gesteld wat
betreft het terugdringen van de stikstofuitstoot en Nederland gaat daar
zelfs overheen. Ook wat betreft de uitstoot van CO2 geldt eenzelfde
ambitieuze doelstelling. Om de aangenomen en aan te nemen werken
op een zo uitstoot vriendelijke manier te kunnen uitvoeren is gezocht
naar onder andere alternatieve brandstoffen zoals HVO (Hydrotreated
Vegetable Oil) brandstof. Met het gebruik van HVO kan een CO2
reductie worden behaald tot wel 89%. Gelukkig zijn al onze Doosan
motoren geschikt om te kunnen draaien op HVO100 en is hiervoor een
officiële goedkeuring vanuit Doosan verkregen, waardoor de garantie
bepalingen van kracht blijven en het motorsysteem optimaal blijft
presteren. Door gebruik te maken van onze hybride systemen is het
mogelijk om een brandstofreductie tot 34% te bereiken. Ook met het
bewust instellen van het automatische motor stop systeem (standaard
op alle nieuwe Doosan machines vanaf 14 ton) is het mogelijk om
een flinke brandstofbesparing en dus ook CO2, Stikstof en roetdeeltjes
uitstoot besparing te bereiken.
De echte innovatie zit hem in de transformatie van fossiele brandstoffen
aandrijving naar elektrische of waterstof aandrijving. Dit is een revolutie
in de aandrijftechniek van onze machines en hiervan zal er nog heel veel
komen. Wij zijn razend enthousiast dat wij aan de bouw staan van nu
alweer een 5-tal verschillende modellen Doosan machines, welke op
korte termijn volledig elektrisch hun schepjes gaan bijdragen aan een
emissieloze wereld. Onze innovatiedrang in deze periode gaat ons zeker
in de komende jaren helpen om weer een florerend landje te worden.
Samen kunnen wij daarvoor zorgen.
Groeten vanuit Veghel, Arum, Waddinxveen, Bentelo en Erica.

BRUTE KRACHT.
Interview

Van watersnoodramp tot aan zilverzandgroeve
De eerste grote Doosan knikdumper in Europa? Die vind je bij Van den Borne uit Reusel.
Ton en Richard van den Borne kochten de Doosan DA45 nadat het bedrijf een demo vanuit
dealer Staad enkele dagen op proef had. “Toen verkoopspecialist Johan vroeg of we de demo
wilden overkopen, was ik in het begin wat huiverig. Totdat al onze machinisten met de Doosan
DA45-7 gereden hadden en dat ding het hartstikke goed deed: we waren om.”
Van den Borne is een familiebedrijf. Ton en zijn broer Richard
namen het bedrijf van hun vader over. Ton: “Onze pa startte
als loonwerker, in dat werk was hij samen met drie broers
gerold. In 1953, vlak na de watersnoodramp, reden ze met
tractors en kipkarren richting Zeeland, om daar de boel te
helpen opbouwen. Ze waren met alle personeelsleden een
hele tijd van huis. Daar startten onze grondwerkzaamheden,
een bijzonder verhaal.”

Maasmechelen en Lommel. Ton vertelt daarover: “Iedere
fabriek van Sibelco moet een bepaalde voorraad zand
hebben. Als de voorraad bijna op is, dan moeten wij zorgen
dat er weer genoeg zand gewonnen wordt. Daarom is het
handig dat we flexibel zijn en meerdere machines tot onze
beschikking hebben. In zo’n geval stoppen we op de ene plek
en gaan we aan de slag bij de groeve die het nodig heeft om
de voorraad aan te vullen.”

Zilverzand

Koesteren samenwerking

Na het uitstapje in Zeeland, werkte pa Van den Borne met
zijn bedrijf voornamelijk in de regio. Inmiddels werkt Van den
Borne al zo’n dertig jaar voor de firma Sibelco. Ton: “Sibelco is
gespecialiseerd in zilverzandwinning. Het is een bedrijf waar
zo’n 8.500 man werkzaam zijn, tot in Australië aan toe. Wij
werken voornamelijk in Heerlen, Maasmechelen en Lommel.
Daar wordt veel zilverzand gewonnen.”

“We zijn zelf verantwoordelijk voor de voorraadstand en
pakken dit werk graag zelf op, in plaats van dat we werk
uitbesteden. Dan zijn we verzekerd van onze kwaliteit en dat
we op de juiste momenten inspelen. Ik vind het erg bijzonder
dat onze samenwerking met Sibelco al zo lang aanhoudt.
Dat koesteren we enorm. We doen het ook nog steeds met
veel plezier.”

Wat draagt Van den Borne bij aan deze zilverzandwinning?
“Wij halen de afdekgrond weg, waardoor het zilverzand
bloot komt te liggen. We werken volgens hetzelfde principe
als dat we vroeger in de regio Limburg deden, destijds met
grind. In België ligt het zilverzand vaak onder water, wat het
gecompliceerd maakt. We brengen het zand uit de groeve
via transportbanden naar de fabriek toe. Daar wordt het
zilverzand fijn gemaakt. Je verbaast je er nog over waar
zilverzand voor wordt gebruikt. Van autoruiten en glaszand
tot aan tandpasta. Ja, echt!”

“Net zoals dat onze samenwerking met Sibelco al lang loopt,
hebben we ook werknemers die al lang bij ons zijn,” gaat Ton
verder. “We hebben collega’s met dienstverbanden tussen
de 15 en 42 jaar. Ik heb wel eens voorgesteld, wil je intern iets
anders doen? Maar iedereen wil blijven doen wat hij doet en
zit op zijn plek. Dat vind ik wat hebben. We hebben nu twee
oproepkrachten en acht man vast in dienst, allemaal op een
vaste machine en in vaste ploegen op dezelfde groeve. Zo
weet iedereen precies hoe het zit. Dat werkt erg goed.”

Rouleren
In tegenstelling tot de Doosan DX490LC-5 SLR die
voornamelijk in Heerlen staat, rouleert Van den Borne haar
knikdumpers en andere graafmachines tussen de groeve in
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“Mijn broer Richard is altijd op het werk aan de gang. Ik zelf
zit denk ik zo’n zestig tot zeventig procent op de machine.
Dan weet je ook echt wat er speelt en wat er gaande is op het
werk. Ook als de opdrachtgever langs komt, is het handig en
kunnen we direct zaken kortsluiten.”
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De Doosan DA45-7 waarmee Van den Borne
brute kracht levert, is geleverd zoals deze als
demo is opgebouwd. Ton: “Daar hebben we
weinig aan veranderd. Zo zit er bijvoorbeeld
een bakverwarmingsfunctie op, wat we in een
zilverzandgroeve eigenlijk niet direct nodig hebben.
De standaard achterklep is dan wel weer heel
handig.” Het machinepark van Van den Borne is
vrij jong. “We proberen deze up-to-date te houden.
Onderhoud doen we zoveel mogelijk zelf. Behalve
in het begin, dan laten we een 1000-uren beurt door
Staad, onze dealer, uitvoeren en letten we goed op.
Zo leren we alle machines goed kennen.”

Stilvallen productieproces
“Een machine presteert voor mij optimaal door zo
weinig mogelijk stilstand. En dat als we stilstaan,
dit zo gauw mogelijk opgelost wordt. Onze vier
knikdumpers staan namelijk gekoppeld aan
twee graafmachines en zijn dus onderdeel van
een proces. Valt er ééntje uit, dan valt dus ook
een vierde van onze productie weg. Stilstand kan
altijd een keertje gebeuren, maar het liefst zo kort
mogelijk. En het moet zich niet herhalen. Maar
eigenlijk hangt een machine die optimaal presteert
ook samen met het vertrouwen in je leverancier en
het product. Het is een samenspel van de keuze die
je maakt. ”
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BERGEN
VERZETTEN
Interview

Doosan ondersteunt mobiele brigade bij Kok Lexmond

Kok Lexmond is de grootste mobiele recyclingspecialist van Nederland. Met de nadruk op ‘mobiel’,
vertelt Henk Kok, Hoofd Materieelbeheer. “Onze mobiele puinbrekers en mobiele mengers staan door
heel Nederland. Soms weten we de avond van te voren pas waar onze machines de dag daarop staan.
Dat maakt onze organisatie erg flexibel en ons werk altijd ad hoc. Daar gaan we goed op.”
Kok Lexmond is een familiebedrijf en al meer dan 40 jaar actief in
grond-, weg- en waterbouw, recycling en aanverwante activiteiten.
De vader van Henk, nog steeds directeur van de organisatie, richtte
Kok Lexmond oorspronkelijk op als loonwerkbedrijf. Henk: “Die
werkzaamheden hebben we steeds verder uitgebouwd. We gingen
machines verhuren, rolden vervolgens de grond-, weg- en waterbouw in
en toen kwam daar puinrecycling bij. Mijn vader maakte die stappen op
het juiste moment.”
Kok Lexmond is gevestigd in Lexmond, Gorinchem, Meppel en Kerkrade
en heeft inmiddels ruim 100 werknemers in dienst. “Mijn twee andere
broers en nicht werken ook binnen het bedrijf,” gaat Henk verder.
“Dat vind ik erg mooi om te zien. Ik ben trots op onze organisatie, op
mijn vader, ondernemer in hart en nieren. Hij heeft een visie en waar
hij kansen zag, heeft hij ze altijd gepakt. Daarom staan we waar we
nu staan.”

Op locatie
De mobiele puinbrekers van Kok Lexmond kunnen op iedere locatie
in Nederland, België en Duitsland breken. Doordat Kok Lexmond het
transport in eigen beheer heeft, zijn zij in staat vervoer snel te regelen en
dat is voor korte projecten ideaal. Henk: “Regelmatig duren klussen één
of twee dagen. We werken bijvoorbeeld in Rotterdam en een dag later in
Maastricht. Door onze eigen vrachtwagens en diepladers is dat voor ons
geen probleem. We zijn flexibel en regelen dingen snel.”
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Ook een overvaart over zee is voor Kok Lexmond niet uitzonderlijk, legt
Henk uit. “Onze puinbreker staat bijvoorbeeld soms op Ameland. Ieder
project is uniek, dat is wat het werk zo leuk maakt. We hebben ook op
de Afsluitdijk gestaan. De Afsluitdijk wordt momenteel versterkt. Het
bestaande materiaal wat vrijkomt (denk aan basalt), wordt door ons
gebroken en gezeefd in diverse gradaties. Dit alles onder certificaat. Na
de bouwvak gaan onze machines daar weer naar toe.”

Setjes
De machines van Kok Lexmond werken in setjes. “Zo werkt een
graafmachine samen met een mobiele puinbreker of mobiele menger en
een shovel. Het werk wat we verzetten sluit dan precies op elkaar aan.
Dat scheelt veel transportbewegingen. Onze Doosan
graafmachines beladen bijvoorbeeld de mobiele mengers om grond
te stabiliseren, door aan grond en/of bodemas cement en water toe te
voegen. Op deze manier produceren wij een product dat op dezelfde
locatie weer bruikbaar is. De cirkel is dan rond.”

Snelle levertijd
Het werken in setjes heeft ook invloed op het machinepark van het bedrijf.
Henk: “Setjes moeten compleet zijn, anders staan er machines stil. De
snelle levertijd in combinatie met het nieuwe model met de nieuwste
Stage V-motor maakt dat wij hebben gekozen voor deze Doosan
DX350LC-7. Dat het de eerste ‘-7’-machine in Nederland is, is een hele
mooie bijkomstigheid. We investeren graag in de nieuwste technieken.”
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Het machinepark van Kok Lexmond tikt de 200 aan (vrachtwagens,
brekers, auto’s etc. meegerekend), waaronder tien Doosan
graafmachines. “Ik heb vertrouwen in het product Doosan en ben
heel blij met de goede relatie die we hebben met onze dealer ELM
Bouwmachines. Ik heb niet voor niets onlangs weer een nieuwe
aankoop gedaan.”

“De Doosan DX350LC-7 heeft een vaste machinist, zoals we dat doen bij
al onze machines. We zijn ervan overtuigd dat het goed is als we onze
mensen deze verantwoordelijkheid geven. Ook bij onderhoud is het
efficiënter als een machinist zijn machine door en door kent. We proberen
af en toe in setjes te schuiven voor de afwisseling, maar over het algemeen
houden we iedereen op dezelfde plek. Dat brengt ons heel veel.”

Doosan DX350LC-7

Optimaal presteren

De nieuwe Doosan DX350LC-7 rupsgraafmachine van Kok Lexmond is
begin mei van dit jaar geleverd. Henk vertelt: “Al jaren kopen we machines
heel compleet in. Deze Doosan DX350LC-7 is dus ook vrij uitgebreid. Denk
aan alle mogelijke opties, bijvoorbeeld centrale vetsmering en LEDverlichting. Ook is de machine voorzien van een overdruk filtersysteem
om de medewerkers tegen stof te beschermen. In overleg met onze
machinisten stellen wij onze machines samen, zodat beide partijen
tevreden zijn met de aankoop.”

Wanneer presteert een machine in Henks ogen optimaal? “Nou, wanneer
deze er 10.000 uur op heeft staan en ik er weinig omkijken naar heb gehad.
In een ideaal scenario zijn er niet al te veel monteurs op bezoek geweest
en hebben er weinig reparaties plaatsgevonden. Toch weet ik wel dat dit
niet altijd realistisch is. Machines zijn veel gecompliceerder geworden. De
laatste tijd hebben we veel geïnvesteerd, op deze manier houden wij ons
machinepark jong en aantrekkelijk voor onze medewerkers en potentiële
nieuwe medewerkers.”
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Het bedrijf: Gerwers Tilligte BV
Peter Gerwers is samen met zijn broer Jan
eigenaar van aannemersbedrijf Gerwers,
dat in 1955 is opgericht door hun vader.
Het bedrijf is gevestigd in het Twentse dorp
Tilligte en telt ruim 50 medewerkers. Peter:
‘’Onze werkzaamheden zijn heel breed:
van riolering en bestrating tot de bouw van
bruggen en stuwen. Naast de grond- weg en
waterbouwwerkzaamheden doen we ook aan
natuurbouw, waar we onder andere heide
verschralen, amfibie poelen aanleggen, vennen
opschonen en nieuwe natuur inrichten. Verder
doen we nog aan groenvoorzieningen, waarin
we veel maaiwerkzaamheden uitvoeren: van
bermen en sloten en ruwe graslanden.’’

OPSCHEPPEN .

De machine: Doosan DX170W-5

Grond-, weg-, water- en natuurbouw met Gerwers
‘‘Het is bij de Doosan allemaal wat slimmer doordacht, net iets volwassener.’’

Machinist: Stefan Rekers

Waarom heb je voor de Doosan gekozen?
‘’Samen met onze dealer Nijland Service hebben wij de Doosan DX170W-5
uitvoerig getest met hun demo. In de waterbouw moet een machine heel
veel kunnen. Deze moet bijvoorbeeld stalen damwanden kunnen zetten,
bestaande stuwen kunnen slopen en ook prefab-elementen kunnen
plaatsen. De Doosan DX170W-5 kwam hierbij qua stabiliteit en capaciteit als
winnaar uit de bus. Daarnaast sluit hij goed aan bij ons bestaand materieel.’’
Wat is er belangrijk aan deze machine?
‘’Deze machine bevat het Q-Safe systeem van engcon met een snelwissel
S60. Hierdoor kunnen we vanuit de cabine het draaikantelstuk ertussenuit
leggen. Wanneer we zware werkzaamheden uitvoeren, kunnen we dat
draaikantelstuk er dus heel snel af leggen. Dat betekent dat we erg vlug
kunnen schakelen. Een sorteergrijper pikken we er zo aan.’’
Is de machine makkelijk in gebruik?
‘’Ja, zeker. De Doosan DX170W-5 is snel op de weg. Je hebt deze daarom
zo van de ene naar de andere klus verplaatst. Qua onderhoud hoeven
we er ook niet veel aan te doen, dat is makkelijk.’’
Hoe ben je met Doosan vooruitgeholpen ten opzichte
van andere merken?
‘’Eerder hebben we andere machines gehad, die net niet helemaal bij ons
pasten. Het ziet er nu naar uit dat de Doosan dat wel doet. We hadden
regelmatig kleine storingen met onze andere machines, die we nu met
onze nieuwe Doosan (nog) niet meemaken. De machine is van een betere
kwaliteit en allemaal wat slimmer doordacht. Net iets volwassener.’’
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Hoe zou je de Doosan in een paar woorden omschrijven?
‘’De Doosan DX170W-5 is een kwalitatief hoogwaardige
machine met een goede prijskwaliteitverhouding.’’
Wat voor projecten pakken jullie aan?
‘’Ik zeg eigenlijk altijd: naast natuurbouw en
groenvoorzieningen doen we nog aan drie takken van
sport; grond-, weg- en waterbouw. Onze projecten
zijn heel breed: denk aan de bouw en het renoveren
van bruggen en stuwen, rioleringsprojecten,
bestratingsprojecten, grondwerk, noem het maar op.
Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk overheden.
Momenteel zijn we bezig met de grift in Apeldoorn.
Dit is een stadsbeek. Rondom het centrum zijn in het
verleden duikers in deze stadsbeek aangebracht, maar
wij brengen het water daar nu weer naar boven toe.
Daardoor zal de beek eind 2020 weer door de stad
stromen.’’
Wat is het mooiste karwei dat jullie
hebben uitgevoerd?
‘’Goh, dat zijn er heel veel. Een van de mooiste karweien
vind ik de kunstwerken die we voor het Waterschap
Vechtstromen hebben gebouwd, in de Doorbraak bij
Almelo. Een ander mooi werk was de bouw van een grote
stuwbrug met balgstuw in de Dinkel in Overijssel. Dat
waren beide hele mooie projecten.’’

De Doosan DX170W-5 is Peters nieuwe mobiele
graafmachine. Deze heeft een krachtige,
zuinige 6-cilinder motor en de ruimste cabine
in zijn klasse. Dankzij verstevigde gietstukken,
gesmede stalen scharnieren en versterkte arm
en giek is het een betrouwbare machine die
tegen een stootje kan. Dankzij de stabiliteit en
de enorme capaciteit is het Peters favoriete
machine voor de waterbouw.

ACHTER DE
BOUWHEKKEN.
‘’Dat is precies wat we nodig hebben, een goede
machine die goed bij onze werkzaamheden past.’’

Achter de bouwhekken in Uitwellingerga, het Friese merengebied nabij Sneek,
spreken we Germ Atsma. Hij is de eigenaar van Atsma Grond- en Waterwerken BV.
Een bedrijf dat in 1963 is opgericht door Germs oom en vader. Het bedrijf telt achttien
werknemers. Opdrachtgevers zijn voornamelijk gemeenten, provincies, waterschappen,
aannemersbedrijven, natuurlijke agrariërs en particulieren. De Doosan DX235LC-5 is hun
nieuwste aanwinst en tevens hun eerste Doosan, een bewuste keuze.
Plezier in het werk
57 jaar geleden begonnen Germs oom en vader met maaien
voor boeren in hun omgeving. Ze hadden toen enkel een
trekker en een maaimachine. Dat werk is uitgegroeid naar
een loonbedrijf. Op een gegeven moment besloten ze om
ook waterwerken te gaan uitvoeren. Germ is al werkzaam bij
het loonbedrijf sinds zijn achttiende. ‘’Ik was toen de jongste
ondernemer van Friesland. Ik werk er al 34 jaar. Ik heb zeker
plezier in mijn werk, anders houd ik het ook niet vol. Op
zaterdag ben ik vaak op de zaak om nog wat werkzaamheden
te doen, zodat de jongens op maandag direct aan de
slag kunnen.’’

Werken op of aan het water
‘’We maken of repareren vooral (jacht)havens en bouwen
remmingwerken, bruggen, dammen en steigers.
Eigenlijk zijn we inzetbaar op alle werkzaamheden die op of
aan het water moeten gebeuren.’’

Nieuwe graafmachine
Het bedrijf heeft acht graafmachines. De nieuwste daarvan is
de Doosan DX235LC-5 en is pas hun éérste Doosan. Waarom
hebben ze nu voor een nieuw merk machine gekozen?
Germ: ‘’Dealer Anema Arum bouwt zelf machines op en dat
ziet er allemaal heel professioneel uit. Dat is precies wat
we nodig hebben: een goede machine die goed bij onze
werkzaamheden past. De Doosan is voor ons aangepast en
heeft een verhoogde monogiek, een verlengde lepelsteel
en verzwaard contragewicht. Ook zitten er meerdere extra
functies op de machine om ons zelfgemaakte klapankerblok
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te laten werken. Er zijn namelijk diverse aansluitingen nodig
om dat blok te laten knijpen, trillen en scharnieren. Door de
verlengde monogiek en lepelsteel hebben we meer bereik in
de hoogte. We kunnen dus langere planken aanbrengen dan
standaard machines, die komen niet zo hoog en ver als onze
nieuwe Doosan.’’

Makkelijk en schoon
‘’Doordat we al die extra functies apart kunnen aansturen
vanuit de boordcomputer, is de Doosan erg makkelijk in het
gebruik. We hoeven niet iedere keer de drukker te verstellen,
bijvoorbeeld: het gaat in één keer goed. De bediening is
heel fijn, de machinisten zijn hier zeer over te spreken. Onze
Doosan DX235LC-5 heeft ook een motor die op AdBlue draait,
waardoor de uitstoot zo schoon mogelijk is.’’

Projecten uit het verleden en in de toekomst
Op welk project is Atsma Grond- en Waterwerken op dit
moment aan het werk? ‘’Zoals ik al eerder vertelde, bouwen
en repareren we regelmatig jachthavens. Zo hebben we net in
Sneek een compleet nieuwe Skûtsjehaven gerealiseerd. Daarbij
is nergens op bespaard. De haven is heel duurzaam, met
stalen dammen, stalen steigers, een riolering en stroom- en
watervoorziening. Dat is toch bijzonder. Met de Doosan hebben
we onlangs kunststof steigers mogen bouwen voor in de Friese
meren. Ik kijk ernaar uit om in de toekomst onze Doosan te
gebruiken voor stalen damwanden en grote meerpalen tot
wel 12 meter. Zulke klussen kunnen we nu aan dankzij deze
machine. We hebben hem echt doelgericht gekocht.’’

DOOSAN DX160W-5

UITGEDIEPT.
In het hoogveengebied Bargerveen, aan de Duitse grens, vind je de locatie van
loon- en grondverzetbedrijf Wolken van ruim 19.000 m2. Het bedrijf is in
1968 opgezet door de vader en moeder van de huidige eigenaar Peter. Het
bedrijf heeft vijftien vaste werknemers, met daaromheen een flexibele
schil. In het wagenpark staan vijf mobiele graafmachines en acht
rupsgraafmachines, die voornamelijk gebruikt worden voor de
wegenbouw en het waterschap. We spreken met Peter Wolken.
Texas van Europa
Wolken Senior zag in 1968 mogelijkheden om te starten als loonbedrijf. Al snel
begon hij te werken voor de Nederlandse Aardolie Maatschappij, op een
locatie in Drenthe die het ‘Texas van Europa’ werd genoemd. Het bedrijf
is in de jaren daarna snel uitgegroeid. ‘’Begin jaren ‘80 zijn we klant bij
Snippe Erica BV geworden. In al die jaren hebben we met name met
Berend Koopmann contact gehad, chef werkplaats. Berend komt
uit Duitsland en hij leerde mij op mijn zevende mijn eerste
woordjes Duits. Zowel zakelijk als privé hebben wij een
zeer goede band, vandaar dat hij ons al jaren machines
verkoopt.” In 1997 werd loon- en grondverzetbedrijf
Wolken een VOF. Peter kwam samen met zijn ouders
in het bedrijf. In 2000 werd Peters vader ziek
en een jaar later overleed hij op 56-jarige
leeftijd. Verdrietig en moeilijk: vanaf
toen moest Peter het bedrijf alleen
gaan runnen.

18 | GRONDWERK. | Najaar 2020

Over de grens

Machine voor de toekomst

‘’Omdat wij vlakbij de grens van Duitsland zitten, werken we daar ook
veel. Vooral met de Doosan DX255LC-3, voor grondontginning. De grond
heeft daar heel weinig draagkracht, dus we gebruiken onze Doosan om de
grond te diepspitten. Met de machine halen we zand onder het veen weg
en dan mixen we dat door de veenlaag. Het gevolg: meer draagkracht.’’

Waarom heeft Wolken voor Doosan gekozen? “Zowel de machinist van de
Doosan DX170W-5 als die van de Doosan DX160W-5 waren unaniem dat
de nieuwe machine weer een Doosan moest worden. Daarnaast hebben
we profijt van de grotere kracht van de Doosan DX170W-5 bij het lossen
en plaatsen van zware putten op het werk. Voor de machinist zijn de
mogelijkheden die erop zitten ook fijn, daar maken we allemaal gebruik van.
Ook zijn beide machines voorzien van een engon draaikantelstuk en zijn
deze uitgevoerd met engcon bedieningshendels inclusief wielbesturing in
de hendel. Hier zijn de machinisten erg blij mee. We hebben bewust gekozen
voor een nieuw model omdat daar Doosan Connect op zit, dat wilden we
echt graag erop hebben. Dat is bij de nieuwe serie Doosans standaard.

WILDLANDS Adventure Zoo
‘’Een van de mooiste projecten die we hebben mogen uitvoeren was
toch wel de WILDLANDS Adventure Zoo in Emmen. Dat komt door alle
speciale dingen die we daarvoor hebben mogen doen. Zo hebben we alle
machines geleverd voor het planten van bomen. Omdat er veel heuvels en
bergjes waren, hebben we ook meegedacht hoe het technisch allemaal
mogelijk te maken was. Heel bijzonder! In 2008 hebben we voor een ander
project veel werk gehad aan de herontwikkeling van de Nederlandse
Aardolie Maatschappij. Dat was net in de crisistijd. Tijdens de crisis
zaten wij dus eigenlijk in onze glorietijd, haha.
Dat was wel apart.’’

Nu kan ik het brandstofverbruik goed monitoren. Ik heb nog nooit inzicht
gehad op brandstof, daar waren we ook niet zo mee bezig. Wanneer je nu
een machine koopt, moet je deze eigenlijk ook met het oog op de toekomst
kopen. Zodat je direct het nieuwste erop hebt zitten. Wat nu ‘nieuw’ is, kan
over vijf jaar als de standaard worden gezien.’’ Innovatie en duurzaamheid
staan hoog in het vaandel bij Wolken en niet voor niets: ze zijn reeds
gecertificeerd voor CO2 prestatieladder niveau 4.

GEBRUIKTE MACHINES.
Een machine met ervaring levert net zo’n strak werk af als een machine met minder uren op de teller.
Op deze pagina vind je een selectie van de gebruikte kanjers die wij aanbieden.

MONTEUR
AAN HET WOORD
In deze editie vertelt Wesley alles over slangen persen en wat daar allemaal bij
komt kijken. Slangen persen is een flexibele verbinding tussen de hydraulische

Doosan DX160LC-5 HT
2018 | 1735 uur

2x Doosan DX180LC-5
2017 | 1300 uur | 1600 uur

Doosan DL200-5
2016 | 820 uur

componenten. Daarin zijn er verschillende maten en soorten, afhankelijk van de
toepassing, maar het materiaal is altijd van rubber met een stalen of nylon
koordlaag. Daarnaast is het ook belangrijk om te weten welke druk er op de
hydraulische olie komt te staan, dit heeft invloed op het aantal koordlagen. Hoe je

Over de demonstrateur:
Wesley van de Valk is 31 jaar en woont in
Boekel. Wesley is sinds 2018 werkzaam bij
Staad en houdt zich bezig met de opbouw
van nieuwe machines. Hij is dagelijks
bezig met het opbouwen en klaarmaken
van de specifieke klantwensen. Daarbij
komt ook kijken dat hij de slangen afperst
op de juiste manier.

een slang moet persen leggen we je hieronder in het kort uit. Veel leesplezier!

Doosan DX225LC-5
2018 | 3154 uur

Doosan DX530LC-3 Long reach
2015 | 5000 uur

Doosan DX57W-5
2018 | 850 uur

1 | Als eerste stap is het belangrijk om alle informatie te
verzamelen, dit houdt in dat je de volgende punten gaat
verzamelen; Welke druk komt er op de slang te staan,
hoeveel olie moet er doorheen, welke koppelingen/pilaren
horen daarbij, welke pershuls hoort daarbij en welke lengte
moet de slang zijn.
2 | We gaan kijken wat de juiste slang is, stel de slang moet
360 bar aan kunnen, dan moet de slang dat aantal bar
aankunnen en het liefst iets meer zodat dit nooit fout kan
gaan. Het aantal koordlagen van de slang is ook belangrijk
om daar rekening mee te houden, hoe meer koordlagen hoe
minder flexibel de slang wordt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3 | Zaag dan de slang op de juiste lengte af.
Doosan DX140W
2012 | 7000 uur | Schuifblad en Stempels

Doosan DX140W-3
2016 | 3318 uur

Doosan DX225SLR-5
2019 | 350 uur

4 | Daarna zijn de koppelingen ofwel pilaren aan de beurt.
Deze moeten op de slang en op de nippel passen en van
dezelfde leverancier zijn als de slang in verband met de
juiste toleranties.
5 | Nu heb je de juiste slang en de juiste koppelingen/pilaren bij
elkaar. Als laatste hoort daar nog de juiste pershuls bij, die de
koppeling/pilaar en de slang goed afsluit.
6 | Bij het persen moeten we de juiste persdiameter gebruiken,
dit controleer je door middel van een schuifmaat zodat de
pilaar goed vast komt te zitten en die er niet af kan schieten
of kan gaan lekken.

Doosan DX140W-5 Demo
2020 | 483 uur

Doosan DX55W
2013 | 2950 uur

Doosan DX160W-5
2019 | 2716 uur

Nijland Service

+31 517 641 329

+31 547 291 291

Staad BV

Snippe Erica BV

+31 413 725 112

+31 591 301 641

ELM Bouwmachines BV
+31 10 200 4383

8 | Blaas nu de slang uit met perslucht zodat er geen vuil meer
in de slang zit en er geen vuil in je hydraulisch systeem komt.

10

9 | Optioneel kun je nog een beschermhoes om de slang
bevestigen, dit is afhankelijk van de locatie van de slang. Dit
is om te voorkomen dat de slang door schuurt.

Staat jouw droommachine hier
niet tussen? Bel ons gerust
voor het complete aanbod:
Anema BV

7 | Nu gaan we stap 2, 4 en 5 samenvoegen zodat we de slang
kunnen gaan persen.

10 | Als laatste gaan we de slang monteren. Daarbij moeten we
goed opletten dat de buigradius van de slang goed is, dat
de slang nergens achter blijft hangen en de koppeling goed
vastzit op de nippel zodat de levensduur van de slang niet
wordt aangetast.
Doosan DX340LC-5
2016 | 2000 uur

Doosan DX165W-5
2016 | 2500 uur

Bovenstaande stappen laat wel zien dat er veel komt kijken bij het goed persen van een slang.
Wil je meer informatie of uitleg over het persen van slangen? Neem dan contact op met jouw dealer, zij vertellen je er graag alles over!
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MACHINES AFGELEVERD.

Wist je dat we iedere standaard uitgevoerde Doosan grondverzetmachine specifiek naar klantwens opbouwen?
Op deze pagina’s vind je een selectie van de machines die onlangs zijn afgeleverd aan onze klanten.

Doosan DX19
Altenburg Grondwerken & Bestrating
Oudemirdum

Doosan DX235LC-5
Atsma Grondwerken
Uitwellingerga

Doosan DX255LC-5
Dorrestijn Machineverhuur
Amerongen

Doosan DX19 en DX10z
Kooiker Zuigtechniek Staphorst B.V.
Staphorst

Doosan DX300LC-7
Kraanverhuur B. Nijhuis
Overasselt

Doosan DX10z en DX27z
Mercom B.V.
Goor

Doosan DX140W-5
Grondverzet en Maaiwerk P. Adam
Odiliapeel

Doosan DX255LC-5
Grondverzet Vilsteren
Dalfsen

Doosan DX17z
Hoeveniersbedrijf Joost Mensink
Bentelo

Doosan DX35z
Mullink Grondwerken
Gaanderen

Doosan DX170W-5
P.G. Groeneweg
Mijdrecht

Doosan DX27z
Pittens Transport
Nistelrode

www.snippe-erica.nl

Doosan DX235LCR-5
Jan Groeneveld
Werkendam
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Doosan DX300LC-7
Jelle Bijlsma B.V.
Gierkerk

Doosan DX350LC-7
Kok Lexmond
Lexmond

Doosan DX255LC-5 (DX285LC-5)
van der Meer Grondverzet
Scharnegoutum

Doosan DX170W-5 en DX160W-5
Wolken
Nieuw-Schoonebeek

Staat jouw nieuwe machine de
volgende keer hier tussen?
Neem contact met op jouw dealer
voor een vrijblijvende offerte.
Anema BV
+31 517 641 329
Staad BV
+31 413 725 111
ELM Bouwmachines BV
+31 102 004 383
Nijland Service
+31 547 291 291
Snippe Erica BV
+31 591 301 641
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KOFFIE PRAAT.

Nieuwe Doosan,
nieuwe sticker.
Firma Jongeneel uit Oud
Alblas heeft hun eerste Doosan
gekocht, namelijk de Doosan
DX165W-5. Na ruim 95 Etec
graafmachines geleverd
te hebben was dit wel een
spannend moment voor beide
partijen. Leuk detail is dat
de gevarenstickers van alle
machines zijn voorzien van Etec
gevarenstickers maar voor de
nieuwe Doosan DX165W-5 Is dit
gebeurt in de Doosan huisstijl.

Nieuws uit de regio

De nieuwe Doosan DX19 valt in de smaak.
Sem van W&S (Wout & Sem) uit Haaksbergen is content met
de nieuwe Doosan DX19, het duurt nog een paar jaar maar
dan stapt hij zeker in de voetsporen van zijn vader. Nu gaat
hij alvast elke zaterdag mee op klus en zit dan gezellig met
papa in de cabine…

Firma Jongeneel heeft een
gevarensticker ontworpen en
laten plakken met de gegevens
van ELM erop en in de Doosan
huisstijl. ELM is er trots op dat
ze na een bijzonder goede band
met Etec, Firma Jongeneel
gekozen heeft voor hun eerste
Doosan. Het is daarbij extra
mooi dat de Doosan super
goed bevalt!

Van de Wijgert pallet en emballagehandel
Brabant B.V. boekt weer een groot succes met
de Villa Pardoes Week!
Ook dit jaar was het weer een groot succes. Dankjewel voor
alle leuke reacties, aankopen en donaties! Samen hebben we
weer voor een kleurrijke week gezorgd. Volgend jaar zijn wij
er weer bij en hopelijk jullie ook. Team van de Wijgert

“We hebben gelukkig tot nu toe niks te klagen.”
De twee broers Peter en Adrie werken al dertig jaar hard aan
hun bedrijf FA. Adam. Staad ging op locatie langs en sprak met
Peter en Adrie die een tijdje terug een Doosan DX140W-5 bij ons
hebben gekocht. Twee broers die samen een bedrijf runnen dat
is een hele uitdaging zou je denken. Peter en Adrie vertellen,
‘’wij zijn ook samen opgegroeid dus dan moet samenwerken
ook wel lukken’’. Ze lachen er allebei om en knikken
instemmend naar elkaar.

Dex is Grondwerk fan!
Dex heeft samen met zijn vader Geert veel plezier bij het lezen
van het Grondwerk. Ook het puzzelen ging Dex erg goed af!
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Ze werken vooral in de omgeving van Uden waar ze genoeg
werk hebben. We hebben gelukkig tot nu toe niks te klagen,
vanaf begin januari na de kerstvakantie tot nu aan één stuk
door kunnen werken. Het zijn wel lange dagen die we maken
en misschien is een dagje extra vrij binnenkort toch wel lekker,
aldus Peter.
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HUURMAATJE DOOSAN DX235LC-5
HELPT DE RIDDER GOLFBAAN RENOVEREN

maat machine gewerkt. “Het verzetten van al die ‘kuubs’ werkte top
op deze manier. Voor groot grondverzet heb je toch zo’n maat machine
nodig. Onze eigen rupsgraafmachine gaat er vervolgens achteraan om
het precies af te werken. Maar weinig machinisten kunnen dat zo fijn
en strak.”

Een golfbaan in Zeist die gerenoveerd
moet worden en waar het spelvertier niet
stil mag komen te liggen: vraag het De Ridder
uit Soesterberg en het bedrijf bedenkt een plan. De
Ridder hernieuwt een golfbaan tot in de puntjes, terwijl
de golfers een balletje kunnen blijven slaan. Een mooi beeld,
met op de achtergrond onze Doosan DX235LC-5 die dat
voor De Ridder mogelijk maakt. Roel Pelgrum, projectleider
bij de Ridder: “We gebruiken deze huurmachine vooral
voor het grove werk en dat is echt ideaal.”

Hoe groter, hoe gemakkelijker
Machinist Dirk mag werken met de Doosan DX235LC-5. Hij is inmiddels
bij green vier van de negen. Dirk: “Ik mag niet klagen. Ach, hoe groter de
machine, hoe gemakkelijker in gebruik. De machine zit goed, het comfort
is heel erg fijn. Ook ben ik te spreken over het rijwerk. Het werk dat ik
af moet leveren kan ik perfect maken met deze machine. De machine
doet wat hij moet doen!” Roel vult aan. “Daarom zijn de Trimble GPSsystemen die we erbij huren ook ideaal voor Dirk én voor ons. Voor ons

is het voordeel dat we zelf ook met onze ontwerpen werken in Trimble
en de systemen daardoor naadloos op elkaar aansluiten. Voor Dirk is het
systeem handig, omdat hij zo echt precies die ene meter onder het model
kan vrijhouden en dan het zand erbovenop ploegt. Dat is belangrijk. Door
dit systeem kunnen wij tot op de centimeter nauwkeurig de kwaliteit
waarborgen. Dan lever je echt wat af.”

“Precies wat ons past”
“Ik vind dat als de omstandigheden het toelaten, dat je precies de goede
machine moet toepassen om het werk te maken. Vandaar dat een
uitgebreide huurvloot ideaal is. Zo zijn we verzekerd van een machine
op maat. Aanschaf is niet altijd interessant, we kunnen simpelweg niet
continu alle machines aan de gang hebben en dat gaat ons geld kosten.
Huren is dan precies wat ons past.”

Groeneveld-BEKA, Stronger Together
De Ridder, gespecialiseerd in de aanleg, het beheer en renovatie van
groenvoorzieningen, sportvelden, golfbanen en natuurterreinen, bestaat
inmiddels 95 jaar. Niet niks! Roel vertelt: “We hebben zo’n 80 man in
dienst. Inmiddels zijn we ook werkinhoudelijk flink gegroeid. Ik val onder
de divisie Golf & Sport en houd me bezig met projecten zoals hier in
Zeist, het renoveren van een golfbaan. Samen met architect Alan Rijks
ontwikkelen we deze golfbaan in Zeist en kijken vervolgens hoe we dit met
onze mannen en machines invulling gaan geven. Zo weet ik ook wanneer
ik een machine moet huren. Vandaar mijn telefoontje naar mijn dealer.”

Hoop ‘kuubs’ te verzetten
“Je ziet dat we met de Doosan DX235LC-5 een hoop ‘kuubs’ te verzetten
hebben. De bovenste laag van de golfbaan bestond uit ‘vettige’ zwarte
grond. Dit hebben we met de Doosan DX235LC-5 zo’n drie meter diep naar
onder gebracht en gemixt met zand. Dit doen we over de hele green en zo
ontstaat de vorm van de golfbaan. Met de GPS-systemen die we ook huren
bij onze dealer, meten we alles precies uit zodat overal een gelijkwaardige
laag van grond onder het parcours ligt. Dit laat het water straks beter door
en dat is ons uitgangspunt. Bovenop die ‘vettige’ laag grond, plaatsen
we het grijze mengsel van zand en klei. Vervolgens maken we er een rand
omheen met gemixte grond, voordat de toplaag wordt aangevuld. En
voila! Dat is het werk eigenlijk kort uitgelegd.”
De Ridder werkt zo’n elf tot twaalf weken aan dit project. Roel: “En daarna
moet er nog gras gezaaid worden en is er een ‘Ingrow’-periode totdat
de baan bespeelbaar is. Dan is het aan de greenkeeper om er bovenop
te zitten en de baan bij te houden.” Op de Wouwse Plantage in de buurt
van Bergen op Zoom (ook een golfbaan), heeft Roel met een zelfde
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Nieuwe naam, dezelfde service, een nog breder
pakket aan producten en diensten
Vetsmeersystemen van Groeneveld en BEKA hebben bewezen de levensduur van
lagers te verlengen in vergelijking tot handmatig smeren. Dit resulteert in een
aanzienlijke kostenverlaging van het onderhoud van lagers, pennen en bussen,
vermindert de stilstandtijd van machines en verbetert de algehele efficiency
en veiligheid van uw machinepark.
Groeneveld-BEKA is ontstaan uit de fusie van twee gerenommeerde bedrijven:
Groeneveld en BEKA, en is de op een na grootste producent van automatische
smeersystemen, oliemanagement en veiligheidssystemen wereldwijd.

Groeneveld-BEKA, uw partner in automatische vetsmering
Groeneveld-BEKA Nederland
Stephensonweg 12 | 4207 HB Gorinchem
T. +31 (0)183 641 400 | info-nl@groeneveld-beka.com

www.groeneveld-lubrication-solutions.com | www.beka.nl
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Doosan nieuws

MINIGRAVERS

BREINWERK

XTRA OPTIE

Hoofdprijs: Miniatuur Doosan DX380LC-5
2e prijs: Doosan Jas
3e prijs: Lego Doosan
4e prijs: Doosan knuffel

Het Doosan-programma van minigravers is vorig jaar uitgebreid met de
nieuwe Stage V 2,7 tons Doosan DX27z en 3,5 tons Doosan DX35z zero tail
swing (ZTS) modellen. De machines hebben de goede eigenschappen
dat ze super stabiel zijn, soepele bediening hebben, een uitstekende
graafkracht en een laag gewicht, waardoor ze gemakkelijk vervoerd
kunnen worden. De Doosan DX27z kan zelfs nog mee achterop je
aanhanger. Wat het erg makkelijk te verplaatsen maakt.

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle
richtingen in de puzzel verstopt. Zoek ze op en streep ze af.
De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

De Doosan DX27z is een echte Zero Tail Swing (ZTS) machine die zelfs met
het optionele zware contragewicht, de beste bewegingsflexibiliteit biedt bij
het werken in kleine ruimtes. De Doosan DX35z is onderdeel van een nieuwe
generatie modellen in de populaire range van 3,5 tons machines, die de
optimale mix biedt van compactheid, een groot bereik, een goede stabiliteit
en een comfortabele ruime cabine voor de machinist.

Stuur je oplossing voor 26 oktober 2020 naar yanieke@staad-groep.nl

Naast deze twee toppers heeft Doosan nog drie kleinere formaten die we
niet mogen vergeten, namelijk de Doosan DX10z, Doosan DX17z en de
Doosan DX19. De Doosan DX10z is niet alleen de breedste maar ook de
smalste in zijn klasse. Het dozerblad aan de voorkant en het onderstel
zijn inschuifbaar waardoor de machine zo smal kan zijn, maar in gebruik
nog steeds stabiel is. Dankzij zijn compacte ontwerp, past de Doosan
DX10z door de meeste deuren in Europa. De TOPS-kap kan snel en zonder
gereedschap worden ingeklapt en is in het frame geïntegreerd om de
machine zo smal mogelijk te houden.
Alle Doosan minigraafmachines worden klantspecifiek opgebouwd zoals
je op de foto’s kunt zien. Je kunt het zo gek niet bedenken of de Doosan
dealer bij jou in de buurt maakt het voor je. Zo is de minigraver altijd naar
wens en specifiek voor de
werkzaamheden die jij uitvoert.
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Wist je dat de minigravers van Doosan ook
uitgerust kunnen worden met een automatisch
smeersysteem? Zo ben je verzekerd van
optimale smering tijdens het draaien en wordt
de levensduur van pennen en bussen hiermee
aanzienlijk verlengd. Ook ben je productiever
doordat er minder tijd verloren gaat aan het
handmatig smeren!

© www.puzzelpro.nl
© www.puzzelpro.nl

Oplossing Grondwerk voorjaar 2020:
Doosan Nederland sterk door samenwerking

Ben jij nieuwsgierig geworden en wil je meer informatie over deze kleine oranje krachtpatsers?
Neem dan contact op met jouw Doosan dealer en we helpen je graag verder!
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1e prijs: Perry boots, Boots loon en verhuurbedrijf
2e prijs:	Twan Joosten, Gebrs. van Vijfeijken
3e prijs: Frank Boom, Strukton rail equipment bv
4e prijs: Dex Bakens
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CONTACT
Werkgebied:
Utrecht en
Noord-Holland:
Zuid-Holland:
Zeeland,
Noord-Brabant:
Limburg:
Gelderland:
Gelderland en
Overijssel:
Groningen,
Friesland, Flevoland
en Noord-Holland:
Drenthe:

Gerben Brouwer
Anno Blonk

+31 6 86 82 28 36
+31 6 86 87 67 42

Johan Zijlmans
+31 6 21 81 94 82
Sijmen Staadegaard +31 6 21 49 00 74
Robert de Jong
+31 6 15 20 81 40
Wouter Semmekrot

+31 6 23 97 83 39

Almer Anema
Siep Anema
Snippe Erica

+31 6 20 61 29 54
+31 6 53 33 13 03
+31 5 91 30 16 41

Siep Anema
Verkoop
+31 6 53 33 13 03
siep@anemabv.nl

Peter de Jong
Service planning
+31 17 64 13 29
peter@anemabv.nl

Nelleke Hilarides
Marketing & Communicatie
+31 6 13 84 24 29
nelleke@anemabv.nl

Almer Anema
Verkoop
+31 6 20 61 29 54
almer@anemabv.nl

Erik Jan Boersma
Service planning
+31 5 17 64 13 29
erikjan@anemabv.nl

Jan Boersma
After sales – garantie
+31 5 17 64 13 29
janwb@anemabv.nl

Nolle Mensonides
Verkoop binnendienst
+31 5 17 64 13 29
nolle@anemabv.nl

Hendrik Louwsma
Service planning
+31 5 17 64 13 29
werkplaats@anemabv.nl

Bouwen Bouma
Verhuur uitrustingsstukken
+31 5 17 64 13 29
bouwen@anemabv.nl

Johan Zijlmans
Verkoop
+31 6 21 81 94 82
johan@staad-groep.nl

Corné Vromans
Service Planning
+31 413 725 113
corne@staad-groep.nl

Yanieke Jussen
Hoofd Marketing / Communicatie
+31 6 15 45 62 43
yanieke@staad-groep.nl

Pieter Staadegaard
Export en verkoopspecialist
elektrische machines
+31 6 15 05 67 62
pieter@staad-groep.nl

Thijs van Hal
Service planner
+31 6 21 97 25 53
thijs@staad-groep.nl

Eefje van der Meijden
Aanjager
+31 6 15 46 66 46
eefje@staad-groep.nl

Chris Rijk
Magazijn
+31 413 725 114
chrisrijk@staad-groep.nl

Robert de Jong
Manager Klant Relatie
+31 6 51 21 00 57
robert@staad-groep.nl

Paul Cortenbach
Magazijn
+31 413 725 114
paul@staad-groep.nl

Frank Verbij
Demonstrateur
+31 6 15 29 50 36
frankverbij@staad-groep.nl

Sijmen Staadegaard
Verkoop
+31 6 21 49 00 74
sijmen@staad-groep.nl
Sjoerd Mulders
Verkoop Binnendienst / Marketing
+31 6 52 73 68 77
sjoerd@staad-groep.nl
Johan Versteijnen
Verhuur coördinator
+31 6 21 97 80 38
johanversteijnen@staad-groep.nl

Openingstijden:
Anema Arum B.V.
Maandag – vrijdag: 08.00 uur tot 17.00 uur.
Zaterdag: 9:00 uur tot 12:00uur
Staad B.V.
Maandag – vrijdag: 07.00 uur tot 17.30 uur.
Zaterdag: 08.00 uur tot 12.30 uur
ELM Bouwmachines B.V.
Maandag – vrijdag: 07.00 uur tot 17.30 uur.
Zaterdag: 08.00 uur tot 12.00 uur
Nijland Service B.V.
Maandag – vrijdag: 08.00 uur tot 17.00 uur.
Zaterdag: 08.00 uur tot 12.00 uur
Snippe Erica B.V.
Maandag - vrijdag: 08.00 uur tot 17.00 uur.
Zaterdag: 08.00 uur tot 13.00 uur

Algemene gegevens:
ELM Bouwmachines B.V.
Transportweg 10, 2742 RH Waddinxveen
+31 102 004 383
info@elmbouwmachines.nl
www.elmbouwmachines.nl
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Theo van Dongen
Planning Machineopbouw
+31 6 15 42 64 02
theo@staad-groep.nl

Anno Blonk
Verkoop
+31 6 86 87 67 42
anno@elmbouwmachines.nl

Algemene gegevens:
Anema Arum B.V.
Baarderbuorren 3, 8822 WR Arum
+31 517 641 329
info@anemabv.nl
www.anemabv.nl

Algemene gegevens:
Nijland Service B.V.
Bentelosestraat 58, 7497 MR Bentelo
Tel: +31 547 291 291
info@nijlandservice.nl
www.nijlandservice.nl

Algemene gegevens:
Staad B.V.
Doornhoek 3945, 5465 TC Veghel
+31 413 725 111
info@staad-groep.nl
www.staad-groep.nl

Algemene gegevens:
Handelsonderneming Snippe Erica B.V.
Verlengde Vaart NZ 33, 7887 EE Erica
+31 591 301 641
info@snippe-erica.nl
www.snippe-erica.nl

Sander de Regt
Verkoop
+31 6 20 73 71 40
sander@elmbouwmachines.nl

Jelco Wijsman
Werkplaatsplanning
+31 102 004 111
jelco@elmbouwmachines.nl

Niels de Jong
Werkplaats
+31 102 004 950
niels@elmbouwmachines.nl

Gerben Brouwer
Verkoop
+31 6 86 82 28 36
gerben@elmbouwmachines.nl

Maurice de Heer
Werkplaatsplanning
+31 102 004 383
maurice@elmbouwmachines.nl

Robert Vente
Magazijn
+31 102 004 383
robert@elmbouwmachines.nl

www.snippe-erica.nl

Wouter Semmekrot
Verkoop
+31 6 23 97 83 39
Wouter@nijlandservice.nl

Jeroen Besseler
Werkplaats
+31 547 291 291
Werkplaats@nijlandservice.nl

Rene Hinderks
Verkoop
+31 6 55 80 83 20 / 0591 301 641
info@snippe-erica.nl

Tom Nijland
Verkoop
+31 6 29 40 45 90
Tom@nijlandservice.nl

Wim de Haar
Magazijn
+31 547 291 291
Magazijn@nijlandservice.nl

Berend Koopmann
Werkplaats
+31 6 55 80 83 19 / 0591 301 641
info@snippe-erica.nl
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Doosan knikdumpers
DE NIEUWE -7 SERIE
Wil je grote aantallen kuub’s verzetten? De Doosan knikdumpers zijn gebouwd voor een
lange levensduur en zijn eenvoudig te bedienen en te onderhouden. Hun unieke ontwerp en
uitstekende brandstofefficiëntie maakt het echte oranje krachtpatsers!

Ben jij benieuwd naar alle specificaties? Kijk dan op onze
website of neem contact op met jouw dealer voor meer
informatie en we helpen je graag verder.

