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2021 - Jaar van extremen!
Een nieuw tijdperk is aangebroken en na 30 jaar gestaag aan de 
toekomst te hebben gewerkt, zijn wij dit jaar als Doosan dealer 
voor Noord-Nederland gestart in een nieuwe setting. Samen met 
zoon Almer is Anema Arum VOF opgericht om het bedrijf met ca.  
30 werknemers veilig te stellen voor de toekomst met de 
mogelijkheid om door te kunnen groeien. 

Heden, midden in de zomervakantie kijk we aan tegen een 
enerverende tijd nu alle Doosan -7 series onderweg zijn naar 
Europa, waarvan al verschillende modellen bij ons in Nederland 
staan. Vanuit de eerdere geleverde -7 series bij de grotere 
machines begin ’20 is het vertrouwen groot dat we een prachtige 
serie in handen hebben met de Stage V motoren en de vernieuwde  
-7 serie uitstraling. 

Met code rood voor de klimaatverandering waarbij de extreme 
temperaturen en overstromingen ons vers in het geheugen staan, 
schrijft de overheid dat we de komende jaren direct tot actie 
moeten komen om dit het hoofd te kunnen bieden. Dit houdt in 
het ontwikkelen van waterbergingen, dijk verhogingen, 
CO-2 uitstootreductie etc, etc. De nieuwste uitgebreide Doosan 
-7 serie machines maakt dat we er klaar voor zijn om hierin bij te 
kunnen dragen. Met de geplande beurzen en evenementen voor 
2022 in het verschiet kunnen we met het gehele Doosan team NL 
groots uitpakken en de markt optimaal bewerken en bedienen.

Ondertussen blijft de Doosan technologie werken aan de toekomst 
met nog meer vernieuwingen waarmee ze koploper blijven in 
innovatieve oplossingen. 

Wij als Doosan dealers voor Nederland informeren u graag over de 
nieuwe Doosan -7 serie. We zijn er klaar voor! 

Veel leesplezier met de nieuwste editie van het gezamenlijke 
Doosan NL Grondwerk Magazine. We kunnen je alles over 
de nieuwste serie vertellen en zien je graag in Arum, Veghel, 
Waddinxveen, Bentelo en op Erica.

Tot snel! 
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BRUTE KRACHT.
Dijken verstevigen door een kleirijperij met de Doosan DX225LC-5

Kielman Grondverzet in Groningen is een bedrijf met korte lijntjes en flexibiliteit. In het 
wagenpark staan drie Doosan rupsgraafmachines, een Doosan DX140W mobiele graafmachine 
en een Doosan DX85R-3 midigraver. Het ultieme trio, zou je kunnen zeggen. De brute kracht 
van deze machines wordt met name ingezet voor werkzaamheden binnen de provincie. 
Eigenaar Wouter Kielman draait zelf ook graag op de machines en is altijd bewust 
bezig met zijn bedrijf. Daar spraken we hem over. 

Op achttienjarige leeftijd schafte Wouter voor de hobby een 
minigraver aan. Omdat hij van origine automonteur is, had hij 
al een technische achtergrond. ‘’Die kennis bleek een goede 
basis te zijn’’, vertelt hij. Vanuit daar is hij doorgegroeid. Het 
begon met één Doosan graafmachine, maar inmiddels staan 
er vijf. Nadat Wouter eigenlijk per toeval via zijn machinisten 
bij Doosan terechtkwam, is hij er niet meer weggegaan.

Snelle en persoonlijke service
Dankzij zijn machinisten was Wouter op de hoogte van de korte 
lijntjes bij dealer Snippe Erica. Inmiddels is er naast een ‘klik’ 
met de machines, ook een klik met het Snippe-team. 
Als je ze belt omdat je niet verder kunt door een storing, staan 
ze er binnen een uur. Dat is echt onvoorstelbaar. Ik hou daarvan, 
maar ook in prijstechnisch opzicht ben ik voor Snippe gegaan’’, 
vertelt Wouter.

Maatwerk
Met de inzet van twee vaste werknemers, zo’n vier zzp’ers en 
een groeiend machinepark is Kielman Grondverzet onder 
andere gespecialiseerd in verharding, gazon- en tuinaanleg, 
infratechniek, sloopwerkzaamheden, het uitgraven van 
complete drainagesystemen voor agrarisch gebruik en het 
leveren van diverse grondstoffen. Dit maatwerk wordt vooral 
binnen de provincie Groningen uitgevoerd. 

Mooiste project
Momenteel is Kielman Grondverzet intensief bezig met 
kleirijperij. Dat is het ophopen van klei om een dijk te 
verstevigen. De twee Doosan’s DX225LC-5 rupsgraafmachines 
worden hier ingezet voor het afgraven en ophopen van deze 
polderklei. Telkens wordt een laag van zo’n 30-40 centimeter 
afgezet. Vervolgens moet de volgende laag rijpen en drogen, 
zodat deze te gebruiken is voor de dijkverzwaring. ‘’Het is 
tot nu toe een van de mooiste projecten die we mee mogen 
maken. We zijn er ieder jaar wel een paar maanden mee bezig’’, 
aldus Wouter.

Verliefd
Wouter zelf doet vooral kleine projecten en is veel onderweg 
naar vaste klanten. ‘’Eigenlijk ben ik alleen maar onderweg’’, 
vertelt hij. ‘’Ik vind het fijn als ik iets met een klant afspreek, 
dat ik er dan ook zelf naar toe ga.’’ Dat doet hij vaak op zijn 
mobiele Doosan. Ondanks dat de rupsgraafmachine eigenlijk 
zijn eerste voorkeur had, is hij toch een beetje verliefd 
geworden op de Doosan DX140W mobiele graafmachine.  
‘’Ik pak hem meer dan verwacht en kan er makkelijk mee naar 
een klant toerijden.’’ De Doosan DX225LC-5 rupsgraafmachine 
blijft zijn andere grote liefde. ‘’Die is toch net wat behendiger 
en je kunt er groot grondverzet mee doen. Ook in het 
brandstofverbruik doet deze het erg goed.’’
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Machinist: Lucas Kranenburg

Milieu en de portemonnee
Wouter merkt nog niet dat opdrachtgevers hem specifiek vragen naar de uitstoot van zijn 
machines. ‘’Dat is omdat men weet dat ik meestal met jonge machines kom.’’ Wel merkt 
hij dat sommige opdrachtgevers het waarderen als je met het milieu bezig bent, zoals een 
opdrachtgever op de Afsluitdijk. Wouter begrijpt dat. Het geeft hem een goed gevoel om bewust 
bezig te zijn met het milieu. Tegelijkertijd denkt hij ook aan zijn portemonnee. Tussen een oudere 
(die inmiddels weg is) en zijn nieuwste rupsgraafmachine merkt hij dan ook een aanwezig 
verschil. ‘’Een oude machine verbruikt zo’n 19 liter brandstof per uur, de nieuwste maar 15 liter. 
Reken dat maar uit: 4 liter per uur, 10 uur per dag en 5 dagen per week. Dan tikt dat wel aan.’’
Toekomst
Wouter heeft niet per se de ambitie om verder te groeien met zijn bedrijf. ‘’Het gaat nu 
goed’’, zegt hij. ‘’We willen altijd blijven optimaliseren, maar niet groter worden. Het liefst 
heb ik wat meer machines dan mensen, zodat we flexibel zijn en blijven. Dat is voor mij 
erg belangrijk. Wat ik ook nog graag zou willen, is GPS op de machines. Dat is tot op heden 
niet nodig geweest, maar kan in de toekomst wel van pas komen. Plannen daarvoor liggen 
in de nabije toekomst. ‘Als het dit jaar niet meer is, dan komt het volgend jaar sowieso.’’
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Jouke vond het als leerling monteur erg belangrijk om van 
alles te proeven. “Ik vond het erg belangrijk om iedere stage bij 
een compleet ander bedrijf te lopen, zodat ik uiteindelijk goed 
wist wat ik wilde. Je kunt daarbij denken aan een loonbedrijf, 
mechanisatiebedrijf of een dealerbedrijf. Tijdens mijn stages kwam 
ik erachter dat ik het beste zou passen bij een dealer en dan het 
liefste een dealer van een graafmachinemerk. Dit omdat ik wel van 
een uitdaging hou. Ik wil juist graag ingewikkelde klussen oplossen 
en alles weten van de machines. Toen kwam ik uit bij Nijland 
Service waar ik goed werd uitgedaagd”, aldus Jouke. 

Tijdens zijn stage werd hij begeleid door een leermeester. Iedere 
stagiair krijgt begeleiding. ‘’Bij iedere monteur laten we hem eerst 
wat los om te kijken wat het niveau van hem of haar is. Vervolgens 
kijken we hoe we het leertraject gaan inzetten. Wat wil de leerling 
monteur zelf graag bereiken en wat zien wij wat de leerling 
monteur al kan? Zo maken we samen een plan en stellen we 
leerdoelen op”, vertelt Esther, mede-eigenaar van Nijland Service.  

Na het behalen van zijn diploma, is Jouke een vaste aanstelling 
aangeboden en deze heeft hij met beide handen aangepakt. 
Daarbij heeft hij wel aangegeven dat hij graag nog meer wil leren. 
Samen met zijn leidinggevende heeft hij een loopbaan-pad 
uitgestippeld. Zo kan een monteur zichzelf blijven ontwikkelen. 
‘’Ik vind het super dat ik door mijn eigen loopbaan-pad getriggerd 
blijf en kan groeien’’, zegt Jouke. Voor iedere leerling monteur 
die daarna een vaste aanstelling krijgt, wordt er aan de hand van 
persoonlijke voortgangsgesprekken een eigen loopbaan-pad 
opgesteld. Deze past Nijland Service telkens weer op persoonlijk 
niveau aan. Na leerling monteur word je opbouwmonteur en  
daarna kun je als je wilt doorgroeien naar servicemonteur of 
technisch specialist. Door het talent van Jouke ging hij al snel 
zelfstandig aan de slag als opbouwmonteur. Jouke blijft zichzelf 
ontwikkelen door trainingen te volgen bij Doosan en intern te leren 
van collega’s. Zo kan hij stappen zetten in zijn carrière als monteur. 

MONTEUR 
AAN HET 
WOORD

Over de monteur:
Jouke Stroot is 21 jaar, woont in 
Albergen en is net afgestudeerd 
als monteur niveau vier aan het 
Soma College in Harderwijk. 
Hij is opgegroeid met motoren. 
Jouke heeft vroeger altijd 
brommers opgeknapt.  
Daarnaast ging vaak samen met 
zijn vader op pad om trekkers 
op te knappen, wat uiteindelijk 
uitgroeide tot een liefde voor 
graafmachines. Hij heeft 
meerdere stages gelopen, maar 
uiteindelijk toch gekozen voor 
Doosan dealer Nijland Service 
BV voor zijn afstudeerstage. 
Deze heeft hij met succes 
afgerond en dat heeft zelfs geleid 
tot een vaste aanstelling in 
het team. 

In deze editie vertelt Jouke over zijn reis 
als leerlingmonteur. Wat zijn de bijzondere 
kansen en hoe vindt hij het om monteur 
te zijn bij een Doosan dealer. Hij wil graag 
andere jonge mensen enthousiast maken 
over het vak en zo ook de stap te maken  
naar onze branche. Veel leesplezier!

Anema Arum VOF 
+31 517 641 329

Staad BV 
+31 413 725 112

Nijland Service 
+31 547 291 291

Snippe Erica BV
+31 591 301 641

ELM Bouwmachines BV
+31 10 200 4383

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

Doosan DX225LC-5
2017 | 1068 uur

Doosan DX225LC-5
2018 | 3890 uur

Doosan DX235LCR-5
2020 | 2166 uur

Doosan DX140LCR-5
2019 | 1050 uur

Doosan DX165W-5
2018 | 2600 uur

Doosan DX63-3
2017 | 3570 uur

Doosan DX50z
2020 | 630 uur

Doosan DX57W-5
2017 | 3511 uur

Doosan DX57W-5
2018 | 1250 uur

Doosan DX300LC-5
2019 | 300 uur

Doosan DX83-3
2018 | 2003 uur

Doosan DX170W-5
2018 | 2300 uur

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 machines die wij aanbieden.

Wil jij ook graag stage lopen of werken bij een Doosan 
dealer? Neem dan contact op met de dealer bij jou in  
de buurt. Dan drinken we samen een kop koffie en 
vertellen we je alles over deze onwijs leuke job!Doosan DX300LC-5 SLR

2019 | 350 uur
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BERGEN
VERZETTEN

Interview Historie
In het zuidoosten van Limburg runnen de broers Ruben en Joost 
Grooten met veel passie het bedrijf dat in 1977 door hun vader Leo 
is opgericht. Die had daarvoor enkele jaren als landmeter gewerkt, 
maar wilde graag het heft in eigen handen nemen. Met een tractor en 
dumper startte hij zijn eigen grondverzetbedrijf. Gaandeweg worden de 
werkzaamheden, werkplaats en machines steeds verder uitgebreid.

Tweede generatie
In 1998 begint Joost binnen het bedrijf, even later volgt ook Ruben. 
De broers zijn er niet weg te slaan en in 2017 worden ze de officiële 
eigenaren. Voor vader Leo is het niet zo makkelijk om het bedrijf los te 
laten. Hij speelt dan ook nog steeds een rol, op de achtergrond. Moeder 
Isabelle vervult van begin af aan een administratieve rol. Zij wordt 
inmiddels bijgestaan door dochter Marie Ange. In totaal heeft Grooten 
VOF zes vaste werknemers. “In een drukke tijd komen daar nog zo’n drie 
zzp’ers bij”, vertelt Ruben.

Betrouwbare machine
Opvallend is dat ze bij Grooten VOF, in dat kleine clubje, bijna allemaal 
familie van elkaar zijn. Zelfs in de cabine van de Doosan DX140W-3 
mobiele graafmachine: neef Roger is de vaste machinist. Sinds 2016 
heeft hij er bijna 9250 uur op staan. De machine staat volgens hem amper 
stil. Toch heeft hij ‘nog niet veel spannends meegemaakt’ als het om 
reparaties gaat. ‘’Maar dat is natuurlijk alleen maar positief’’, aldus Roger.

Ruime werkzaamheden
Opdrachtgevers van Grooten zijn zowel overheden, (onder)aannemers als 
particulieren. De werkzaamheden van het bedrijf zijn dan ook breed: denk 
aan graafwerk, maar ook de uitvoering van complete grondwerkprojecten. 
Daarnaast voert Grooten loonwerkzaamheden voor agrarische bedrijven 
in de omgeving uit. Op de locatie waar we langs gaan, wordt gewerkt 
aan een groot rioleringswerk. Hier wordt de nieuwe Doosan DX235LC-5 
rupsgraafmachine ingezet die wordt bestuurd door machinist Patrick die 
al bijna 45 jaar werkt bij Grooten. De rupsgraafmachine is erg sterk vertelt 
Patrick, ‘’de rupsgrafmachine pakt rioolbuizen van maar liefst 5000 kilo 
per stuk maar ook putten van 9000 kilo per stuk, dat werkt voor mij erg 
prettig’’. Daarnaast is Ruben te spreken over het hefvermogen van de 
DX235LC-5, dat volgens hem groter is dan bij zijn vorige machines.

Uitrusting machine
De Doosan DX235LC-5 rupsgraafmachine is uitgerust met een afzetbaar 
engcon draaikantelstuk, een Freshfilter Tube overdruksysteem en 
Groeneveld automatische vetsmering. Ook is de machine uitgerust met 
een GPS van Trimble Earthworks. Tegenwoordig kun je eigenlijk niet 
meer zonder, vinden de mannen van Grooten. Daarnaast vinden ze de 

service van de dealer erg belangrijk. De service van dealer Staad vinden 
ze vooral heel persoonlijk. Om die reden zijn ze een paar jaar geleden 
overgestapt op Doosan. ‘’We zijn er geen nummertje. De klik was er 
gewoon meteen’’, vertelt Ruben.

Machines dubbel inzetbaar
Bij loon- en grondverzetbedrijf Grooten is sprake van een bijzondere 
combinatie: naast het uitvoeren van loonwerkzaamheden houden ze 
ook vijfhonderd stieren. ‘’We kunnen de machines daarom ook daarvoor 
inzetten’’, vertelt Ruben. ‘’Bijvoorbeeld bij het onderhoud van de stal, 
maar ook bij produceren van maïs, ruwvoer en stro.’’ Deze agrarische 
producten bieden zij ook aan op de markt. 

Keurmerk ‘Beter Leven’
Joost houdt zich binnen het bedrijf vooral bezig met ‘milieubewust 
boeren’. De veehouderij houdt uitsluitend stieren dat voldoet aan het 
2-sterren keurmerk van ‘Beter Leven’. ’’Binnen die sector moet je je 
onderscheiden’’, vindt Joost. Zo wordt het voer voor de dieren rondom 
de boerderij geproduceerd en zijn sinds kort nieuwe stallen in gebruik 
genomen. Deze moeten bijdragen aan een prettig bestaan voor de 
dieren. Daarnaast zou Joost de veehouderij de komende jaren graag nog 
wel willen zien groeien.

Ambitie
Joost hoopt in de toekomst stabiliteit te behouden in alle drie de takken 
van sport. Het loonwerk, het grondverzet en de veehouderij. ‘’Dat we 
voldoende werk blijven hebben voor ons personeel en de machines, om 
op een fijne, stabiele wijze te kunnen werken. Zo creëren we rust in het 
bedrijf en kunnen we goede kwaliteit leveren.’’

Derde generatie
Na de tweede generatie denkt inmiddels ook de derde generatie van de 
familie eraan om het bedrijf in de toekomst over te nemen. De zonen 
van Joost en Ruben staan al te trappelen om het stokje te kunnen 
overnemen. ‘’Ze zijn nog jong, maar het zit er wel in. Het ziet er in ieder 
geval niet naar uit dat ze iets heel anders gaan doen’’, sluit Joost af. 

Van milieubewuste veehouderij tot compleet loon- en grondverzet- 
bedrijf: Grooten VOF is van alle markten thuis. Bij al deze brede 
werkzaamheden hoort natuurlijk een modern machinepark, waar 
onder andere de Doosan DX235LC-5 rupsgraafmachine deel van 
uitmaakt. We spreken met eigenaars Ruben en Joost Grooten.

Joost en Ruben Grooten 



UITGEDIEPT.
Als 19-jarige boerenzoon begon Bram Oskam in 1991 voor zichzelf. Door de jaren heen is de 
onderneming uit Moordrecht uitgegroeid tot een veelzijdige dienstverlener met een materieelvloot 
van ruim 125 machines. Met meer dan 25 Doosan graafmachines is Oskam Verhuur & Grondverzet bv 
een van de grotere Doosan-klanten in Nederland.
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Machinist: Thijs Pauw

Natuurlijk is Bram trots op wat er in 30 jaar is bereikt. “Ik ben het bedrijf 
begonnen omdat ik thuis geen boer kon worden en machines altijd al 
mijn passie was. Verhuur vormt nog altijd de hoofdactiviteit en in 2001 
ben ik ook met agrarisch loonwerk begonnen.” Inmiddels telt het bedrijf 
vier disciplines: Verhuur & Grondverzet, Loonbedrijf, Transport en sinds 
2016 een GWW aannemingsbedrijf en grondhandel samen met Wijnand 
Rijkenhuizen onder de naam WB Infra. Er werken in totaal rond de 
negentig medewerkers en daarnaast een groep ZZP’ers.

Veruit favoriet
De onderneming in Moordrecht beschikt over een omvangrijk machine- 
en wagenpark: vrachtauto’s, tractoren, kippers, agrarische machines en 
een arsenaal aan grondverzetmaterieel, bestaande uit graafmachines, 
wielladers en knikdumpers. “We hebben heel wat graafmachines tussen 
1 en 45 ton van diverse merken. Doosan is hierbij veruit favoriet, want 
ruim de helft is van deze fabrikant. Van mini- en midigravers tot mobiele 
graafmachines en van de rupsgraafmachines hebben we van bijna ieder 
type meerdere machines.”

Het aandeel Doosan is zonder meer indrukwekkend te noemen en vloeit 
voort uit de goede relatie met directeur Sander de Regt van dealer ELM 
Bouwmachines. “Hij snapt het gewoon”, klinkt het complimenteus. 
“Het persoonlijke contact in combinatie met een uitstekende prijs/
kwaliteitverhouding maken dat we de laatste pakweg 7 tot 10 jaar 
grotendeels zijn overgestapt op Doosan. Het merk ligt goed in de markt 
en heeft een hele mooie en complete lijn graafmachines. Wat meespeelt 
is dat de dealer hier om de hoek zit. Als zich wat voordoet, dan is een 
servicemonteur van ELM zo ter plekke.”

Naar de zin maken
Oskam noemt tevens als pluspunt dat Doosan-dealer ELM Bouwmachines 
– zeker na de verhuizing naar Waddinxveen – veel kennis en ervaring 
in huis heeft op het gebied van machine-aanpassingen, waaronder 
giekverlengingen, en een eigen spuiterij. Op die manier kunnen de 
graafmachines dikwijls net iets meer dan een standaardmachine. Bram 
kijkt ook niet op een optie meer of minder, zolang hij het zijn machinisten 
maar naar de zin kan maken. “Ons personeel vormt de basis, onze 
levensader. Door uit te stralen dat we het met en voor elkaar willen doen, 
komt er steeds meer werk op ons af. Daarbij beschouw ik het materieel als 
ons visitekaartje en zijn de machinisten onze ambassadeurs.”

Op de foto’s pronkt een van Oskam’s laatste aanwinsten. Machinist Thijs 
Pauw draait met de Doosan DX225LC-5 op een werk van Boskalis bij het 
Markermeer. De machine is voorzien van maar liefst anderhalve meter 
giekverlenging voor zowel de monoboom als lepelsteel. In juli leverde ELM 
Bouwmachines een in de geelblauwe bedrijfskleuren gespoten DX255LC-5 
met semi-longfront (tweemaal 1 meter) af aan Oskam en op dit moment 
wordt een DX300LC-5 opgebouwd met eveneens een verlengde giek en 
een dom onder de graafarm voor voldoende werkbereik en -hoogte. Beide 
Doosans zijn bovendien voorbereid (waaronder de hefcilinders) om uit te 
rusten met een Hybrid-kit, om zo de milieubelasting verder te verlagen. 

Verder professionaliseren
Duurzaamheid is vandaag een hot issue, zo ook voor Oskam. “Ik doe 
het al 30 jaar en we gaan ons nu richten op het verder structureren en 
professionaliseren van onze organisatie. Door te investeren in machines 
met moderne dieseltechnologie wordt de materieelvloot naar een 
nog hoger niveau getild. Ook willen we meer inzicht krijgen in het 
brandstofverbruik en de machinekosten duidelijk in kaart brengen. 
Op die manier kunnen we sturen op gegevens en werken aan verdere 
verduurzaming”, laat Bram weten. “We hebben onze ups-and-downs 
gekend, maar zijn met Gods hulp en mede dankzij Maarten Damsteegt 
van de firma G.M. Damsteegt wie we nu zijn en zien de toekomst met 
vertrouwen tegemoet.”

Doosan heeft de nieuwe DX140W-7 en DX160W-7 gelanceerd. Deze nieuwe -7 
modellen leveren een hogere prestatie dan de vorige modellen. De mobiele 
graafmachines hebben nieuwe functies zoals bestuurdersassistentie, verbeterd 
comfort voor de machinist, grotere gereedschapskisten, nieuwe functies voor 
brandstofbesparing, meer vermogen, robuustheid en wendbaarheid. 

De ultramoderne cabine van de nieuwe -7 modellen blinkt uit in ergonomie, 
waardoor het comfort en het bedieningsgemak voor de machinist vergroot 
wordt. Naast een nieuwe stoel van hoge kwaliteit, biedt de verbeterde cabine 
standaard meer functies dan andere machines op de markt. Dit zorgt voor een 
uitstekende bestuurbaarheid en hoge precisie in alle toepassingen. 

Nieuwe Stage V motor
Om te voldoen aan de Stage V-motoremissievoorschriften, worden de nieuwe 
DX140W-7 en de DX160W-7 mobiele graafmachines aangedreven door de 
nieuwste generatie Doosan dieselmotor de DL06, die 102 kW (137 pk) levert 
bij 2000 tpm. De DL06 motor biedt een nieuwe oplossing om de Stage 
V-voorschriften te overtreffen zonder uitlaatgasrecirculatie (EGR), maar die 
wel de hoeveelheid beschikbare lucht tijdens de verbranding verhoogt, de 
temperatuur van het proces verhoogt en de hoeveelheid geproduceerde deeltje 
aanzienlijk vermindert. 

Dit wordt gecombineerd met super efficiënte DOC/DPF+SCR- na-
behangdelingstechnologie om minimale emissies te garanderen. Dankzij 
de nieuwe technologie is het onderhoud van het roetfilter (DPF) aanzienlijk 
verminderd. Er is pas onderhoud nodig nadat de machine 8000 uur 
heeft gelopen.

DoosanCONNECT Telematics Systeem
De nieuwe mobiele graafmachines zijn standaard af fabriek geïnstalleerd met 
het ultramoderne DoosanCONNECT telematics systeem. Met het systeem beheer 
je het wagenpark online. Dat is zeer nuttig om de machines goed te kunnen 
blijven monitoren, maar ook om de machines op tijd te laten onderhouden. Dit 
systeem is standaard beschikbaar op alle nieuwe Doosan graafmachines vanaf 
14 ton, alle nieuwe Doosan wielladers en de Doosan dumpers.

Doosan nieuws

DOOSAN 
LANCEERT NIEUWE GENERATIE 

DX140W-7 EN DE DX160W-7 STAGE V 
MOBIELE GRAAFMACHINES



DOOSAN DX300LC-5
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KOFFIE PRAAT.
Nieuws uit de regio

Doosan Wielladers
De wielladers zijn misschien wel 
de belangrijkste machines van de 
bouwstoffenhandel. Zeven jaar 
lang heeft de Doosan DL420-3 
hier rondgereden en goed werk 
geleverd. Na deze jaren was 
hij echter toe aan vervanging 
waardoor er is gekozen voor niet 
één, maar twee nieuwe Doosan 
wielladers. De twee Doosan 
DL420-7 wielladers worden vooral 
gebruikt voor het laden van 
vrachtwagens met zand, gestort 
puin opdrukken en containers 
laden met bouw- en sloopafval.

Opnieuw Doosan
Het stond zeker niet vast dat de 
nieuwe wielladers van Doosan 
zouden komen. Aangezien het een 
forse investering is voor de 

afgelopen tien jaar, zijn er veel 
merken op demo geweest. Omdat 
onze oude Doosan zo goed werkte 
en de nieuwe wielladers zeer scherp 
geprijsd werden aangeboden, 
hebben ze uiteindelijk toch gekozen 
om opnieuw te kiezen voor Doosan.

Zeer tevreden
We spraken met machinist Carlo. 
‘’Het is echt een grote verbetering 
vergeleken met het oudere model. 
De cabine heeft een upgrade 
gekregen. Het zicht is super en 
het is heel stil in de cabine. Dat 
werkt echt heel prettig. Ook is de 
machine beresterk bij het laden 
en bij de duw werkzaamheden.’’ 
Hierna sprong hij in de Doosan 
DL420-7 om te laten zien wat hij 
allemaal kan.

Rivierendriesprong

Pensioen Bouwen Bouma – Anema Arum VOF
Na 48 jaar in dienst geweest te zijn van een werkgever en daarvoor 
zes jaar hard gewerkt in de tuinkassen van zijn vader, is het tijd om 
het rustiger aan te doen voor Bouwen Bouma. De laatste 18 jaar van 
zijn carrière heeft Bouwen zich vol overgave op zijn werkzaamheden 
bij Anema Arum gestort. Altijd met een lach druk aan het bellen, 
bonnen en briefjes schrijvend. Vanaf 1 juli jl. is hij officieel met 
pensioen gegaan. Echter stilzitten is geen optie voor hem, daarom 
zal hij een aantal uur in de week het Anema team blijven versterken. 

Bouwen heeft nu tijd om te reizen en met zijn kleinkinderen in de 
zandbak te spelen op een heuse Doosan mini graafmachine.

We zijn op bezoek bij de Rivierendriesprong in Papendrecht. 
Vroeger reden hier een Doosan DL400 en een DL420-3 wiellader 
rond met 12000 en 13000 werkuren op de teller. Deze zijn sinds 
kort vervangen door twee nieuwe Doosan DL420-7 wielladers. 
De eerste wielladers in Nederland van de nieuwe serie. De 
Doosan DL420-3 heeft zeven jaar goed werk geleverd voor de 
bouwstoffenhandel waardoor ze nu weer kiezen voor Doosan.

Haiko Lageveen

Opvolging 
“Twee neven hebben het Loonbedrijf  in Nij Beets en ik run samen 
met mijn vrouw Annie en broer Heine het Loonbedrijf in Achlum. 
Vroeger waren Nij Beets en Achlum één bedrijf, maar in 2005 zijn de 
bedrijven opgesplitst omdat toen de opvolging bekend werd. Soms 
werken we nog wel samen, maar door de afstand van 50 kilometer is 
het vaak net wat te ver om die samenwerking meer op te zoeken. In 
2003 ben ik hier begonnen met werken in Achlum en in 2019 heb wij 
het bedrijf volledig overgenomen, aldus Haiko.’’

Flexibiliteit 
‘’Vanaf oudsher komen we al bij onze dealer Anema. Zelfs voordat 
Anema een Doosan dealer was kochten we daar al onze machines. 
Voor ons is het belangrijk dat een dealer flexibel is en altijd voor 
ons klaar staat wanneer er wat is. Daarin is Anema echt het perfecte 
voorbeeld van een goede dealer. Zo kunnen wij ook naar onze klant 
toe die flexibiliteit laten doorvloeien. Maar naast de graafmachines 
die we kopen bij Anema, huren we altijd veel uitrustingstukken. We 
doen verschillende soorten werk en ik kan niet alles kopen omdat 
die simpelweg niet vaak genoeg gebruikt worden. Maar doordat 
Anema zo’n breed scala heeft kunnen we daar altijd terecht. 

Daarnaast is voor mij het onderhoud van de uitrustingstukken een 
belangrijk punt. Want zelf gebruiken we het uitrustingsstuk, zetten 
we hem aan de kant en pakken we deze weer wanneer we hem 
nodig hebben. Alleen dan merk je dat het onderhoud sneller wordt 
vergeten. Bij Anema gebeurt dat niet, want iedere keer als wij hem 
terug brengen wordt het schoongemaakt en goed onderhouden. Van 
een schaar tot sloophamer alles staat er altijd super netjes bij.’’

Groei 
Dat Haiko met zijn bedrijf multi-inzetbaar is, zie je wel af aan de 
projecten waar hij aan werkt. Van tuinen aanleggen bij particulieren, 
natuurgebied aanleggen tot aan de nieuwe tunnel in Harlingen 
bouwen. De groei die Haiko maakt de afgelopen jaren is goed te 
zien aan de foto’s die bij hem in de kantine aan de muur hangen. 
Van vijf medewerkers tot nu twaalf medewerkers in dienst groeit 
het bedrijf hard door. Het machinepark bestaat op het moment uit 
zes graafmachines van verschillende merken. ‘’De keuze voor een 
machine gaat bij ons echt uit naar de voorkeur van de machinist 
want die moet er toch fijn mee draaien, aldus Haiko.’’

We gaan langs bij Haiko, mede-eigenaar van Loonbedrijf Lageveen uit Achlum. Vanaf begin af aan een echt familiebedrijf. De opa van 
Haiko is in 1939 begonnen als boerenarbeider met paarden. Hij deed alle werkzaamheden bij de boeren waar paarden voor nodig waren. 
In de jaren ‘50 zijn de eerste trekkers gekomen en daarna de graafmachines. Zo is dat steeds verder uitgebouwd. In 1970 hebben ze het 
Loonbedrijf in Achlum overgenomen waar ze nu nog steeds zitten.

FLEXIBILITEIT
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www.snippe-erica.nl

www.snippe-erica.nl

www.snippe-erica.nl

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 DX160W-5 en DX225LC-5
Beukema Grondwerken B.V.
Onderdendam

Doosan DX27z
Welmers Infra
Hengevelde

Doosan DX57W-5
De Weerd
Etten-Leur

Doosan DX300LC-7
J.S. Prins B.V.
Nieuwe Pekela

Doosan DX190W-5
Kruiswijk
Bergambacht

Doosan DX63R-3
Loonbedrijf en Grondverzet Frankena
Winsum

Doosan DX140W-5
Aalderson Rental
Enschede

Doosan DX140W-5
Loonbedrijf Verberne
Neerkant

Doosan DX63-3
Agro- en Cultuurtechniek F. Kennes V.O.F.
Ulicoten

Doosan DX35z
Biemond en Zonen
Zwijndrecht

Doosan DX63-3
De Paauw Sustainable Resources
Enschede

Doosan DX160W-5
Loon en Grondverzetbedrijf J. Kamst
Erica

Doosan DX160W-5
Avalex
Den Haag

Doosan DX160W-5
Everts Winsum
Winsum

Anema Arum VOF 
+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    

Doosan DX160W-5
Loonbedrijf Schuring en Zn.
Nieuwdiep

Doosan DX160W-5
Transport- en aannemingsbedrijf Zuidam
IJsselmuiden

Doosan DX170W-5
Jansen Recycling Groep
Dordrecht

MACHINES AFGELEVERD.

Staat jouw nieuwe machine de 
volgende keer hier tussen? 
Neem contact met op jouw dealer 
voor een vrijblijvende offerte.



Machinist: Gerrit de Leeuw
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Gefeliciteerd met jullie 60-jarige bestaan! 
Hoe is de onderneming ontstaan?
“Het bedrijf is in 1961 opgericht door onze 
vader Jelle Bijlsma als eenmansbedrijf, dat 
was gespecialiseerd in grasmaaien langs de 
spoorbermen. Destijds gebeurde dit met de 
hand. Nog altijd is berm- en slootmaaien 
een van onze specialiteiten, maar we zijn 
door de jaren heen uitgegroeid tot een brede 
dienstverlener, dat behoort tot de grotere 
aannemersbedrijven van Noord-Nederland 
in de GWW en baggerwerken. Daarnaast 
hebben we een eigen vervoersafdeling met 
Transportbedrijf Noord-Friesland (TNF) en 
doen via Van Assen B.V. aan compostering 
en beschikken over een grondbank. Eerst 
deden we vooral verhuur, maar tegenwoordig 
bestaan de activiteiten voor 80% uit eigen 
werken. Er staan honderd medewerkers op de 
loonlijst, wat ’s zomers met losse contracten 
oploopt tot circa 150.”

Is die veelzijdigheid ook terug te zien 
in jullie materieelvloot?
“Zeker wel. We proberen ons altijd te 
onderscheiden met iets wat een ander niet 
heeft. Zo waren we uniek met lange gieken en 
verrichtten er zelfs werk mee tot in Zeeland. 
Dat is nog altijd een specialisme, maar niet 

OPSCHEPPEN.
In gesprek met Frank Bijlsma, technisch directeur bij Jelle Bijlsma BV.

Het bedrijf:  
Jelle Bijlsma BV
Opererend vanuit twee locaties in Friesland (Giekerk en 
Kootstertille) is Jelle Bijlsma uitgegroeid tot een belangrijke 
regionale speler, actief op het gebied van infrawerken, 
grondverzet, waterbouw, baggerwerk, groenonderhoud, 
sloop, recycling en transport. Betrouwbaarheid, kwaliteit en 
flexibiliteit zijn de kernwaarden van dit bedrijf. Dankzij een 
platte organisatiestructuur is de directie nauw betrokken 
bij projecten en staat een oplossingsgerichte werkhouding 
voorop. Bij het uitvoeren van opdrachten zijn de 
kernwaarden geborgd middels alle benodigde kwaliteits- en 
veiligheidscertificaten.   

De machine:  
Doosan DX300LC-7 Long-Reach
Vorig jaar had Bijlsma een Europese primeur met de 
DX300LC-7 SLR van de nieuwste generatie. Dit keer is de 
keuze gevallen op een Long-Reach uitvoering met een bereik 
van maar liefst 18 meter. De 30-tons rupsgraafmachine is 
door dealer Anema voorzien van tal van opties, waaronder 
verlengde giek en lepelsteel, 900 mm brede rupsplaten, 
verzwaard contragewicht, overdruk, centrale vetsmering, 
extra functies incl. maaikorf en drukloze retour, Engcon 
QS70 snelwissel met proportioneel bedieningssysteem DC2, 
3D-GPS voorbereiding en extra LED-werkverlichting op stick.

langer zo bijzonder. Opmerkelijk zijn verder de compacte rupsdumpers 
met draaikrans en kleine maai/zuig-combinaties. De vloot telt zo’n 120 
machines en vrachtwagens, van minikranen tot een 40-tons rupsgraver. 
Deze DX380LC-5 long reach met 20 meter graafbereik is één van in totaal tien 
Doosan machines. Daarnaast  beschikken we over een DX19, drie keer een 
DX27z, een DX140LCR-3 met een speciale rubberen onderstel, DX300LC-5, 
twee keer DX300LC-5 SLR, DX300LC-7 met engcon S70 snelwisselsysteem en 
een DX340LC-5 multi user met een bereik van 15,5 meter. 

Wat spreekt jullie zo aan in Doosan? 
“De prijs/kwaliteitverhouding. Verder zijn de machines prettig om 
mee te werken en veelzijdig inzetbaar. Dat laatste is voor ons zeker 
een plus. We zijn niet heel merkvast, maar hechten wel waarde aan de 
toegevoegde waarde vanuit de dealer. Als er een probleem is, dan moet 
dat snel worden opgelost en in het geval van Anema is het ook fijn dat zij 
machines voor ons aanpassen. Dat begon met de DX140 met een speciale 
Morooka onderwagen en nu voorzien ze onze nieuwe Doosans van 
verlengde giek, zwaardere hef- en bakcilinders en extra contragewicht.”

Zijn er nog wensen voor de toekomst?
“We gaan in principe zo door. Ook in 2020 is het bedrijf – mede door de 
betonbouw – aardig gegroeid, maar dat is geen doel op zich. Voor ons is 
het zaak om de huidige positie te stabiliseren. Op machinegebied lopen 
we graag voorop, maar als het gaat om elektrificatie van materieel, dan 
kijken we de ontwikkelingen nog even aan. Voor minigravers is het wellicht 
een oplossing, maar daar hangt wel een aardig prijskaartje aan. Voorlopig 
zetten we in op vervanging van materieel door modellen met een Stage 
V motor. Duurzaamheid is ook voor ons van essentieel belang. Niet voor 
niets staan we op de hoogste trede van de CO2-prestatieladder.”
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Wiejelo focust zich met het leveren van automatische smeersystemen vooral op de kwaliteit van montages. 
Daarnaast heeft het progressieve Wiejelo-systeem veel voordelen. Buiten de standaard voordelen van 
automatische smering. Zo werkt het systeem altijd met NLGI2, maar indien gewenst kan er ook 0 vet in. De 
Wiejelo Max-pomp heeft een geïntegreerde timer, waarmee de smeertijd tot op de seconde nauwkeurig kan 
worden afgesteld. Daarnaast is het een zelfontluchtend systeem dat voor minder storingen en downtime 
zorgt. Samen met de mengroervleugel zorgt dit systeem dat het nieuwe vet altijd wordt gemixt met het 
oude vet. Dat resulteert in storingsloos en zorgeloos draaien.

Hoe draai jij?
Niet iedereen gebruikt zijn machine op dezelfde manier. Zo bezochten 
Wiejelo-monteurs op verzoek wel eens een klant die vond dat zijn machine 
te veel smeerde. Op locatie bleek dat het bedrijf  bezig was met de aanleg 
van een gasleiding. De werkzaamheden vroegen erom dat voor langere tijd 
een  gaspijp omhoog gehouden moest worden waardoor zowel de machine 
als het smeersysteem bleven doordraaien. De oplossing was even simpel 
als doeltreffend: met een toegankelijke timer was de pomp volledig naar de 
specifieke werkbehoefte aan te passen.

Melding in de cabine
Groot materieel vanaf 10 ton voeren we uit met een bijsmeerknop. Dit 
is een led-verlichte knop die direct oplicht zodra de smeerpomp leeg is. 
Zodra de knop wordt ingedrukt, start een extra smeercyclus. Deze stopt 
automatisch als de pauzetijd afloopt. Hierdoor kan de machinist tijdens het 
baggeren van een sloot de machine toch even extra laten smeren.

Draaikantelstuk
Ook onderscheidt het Wiejelo systeem zich door bij de opbouw van het 
systeem de toevoer van vet naar het draaikantelstuk apart af te stellen. 
Hoe? Door een instelbaar pompelement .Op die manier geeft het systeem 
meer of minder vet, zonder dat dit invloed heeft op de verdere prestaties 
van de machine.

Machinist
We spreken kort machinist Jan, van Visser Hoogeloon naar zijn ervaringen 
met het Wiejolo automatisch smeersysteem. ‘’Op mijn vorige machine had 
ik altijd gedoe met het smeersysteem. Op de een of andere manier kregen 
ze die nooit goed en fijn afgesteld. Deze machine heb ik nu een tijdje en ik 
moet zeggen dat ik er helemaal geen omkijken meer naar heb. Hij smeert 
niet te veel en niet te weinig, gewoon top! Vind het erg prettig werken. 
Dat ik er geen omkijken meer naar heb, is voor mij het belangrijkste. Het 
afstellen hebben ze bij Wiejelo echt super gedaan’’, aldus Jan.

AUTOMATISCH 
SMEREN 

OP IEDERE 
MACHINE

WIEJELO AUTOMATISCHE  
SMEER- EN BLUSSYSTEMEN

Advertorial 
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Het in 2003 vanuit huis opgerichte Mercom is door de jaren heen 
uitgegroeid tot ‘het schaap met de vijf poten’ en telt met Mercom 
Sierbestrating in Enschede zelfs nog een zesde discipline. Transport 
vormt daarbij de hoofdmoot. Tien combi’s (tot LZV’s aan toe), 
dertig trekkers en tachtig trailers verfraaien veelvuldig de wegen. 
Hans: “Binnen het aloude Mercom BV zijn nu alle infra-, grond- en 
sloopwerken opgenomen, goed voor een derde van de totale omzet. 
Daarnaast doen we aan op- en overslag met zo’n 7.500 m² aan 
overdekte opslagcapaciteit en zijn er kleinere disciplines in de vorm van 
containers en bouwstoffen.”

Kwaliteit garanderen
Hard werken, enthousiasme en vakbekwame medewerkers vormen de 
basis voor de snelle groei van Mercom, dat zo’n zeventig werknemers 
telt. Eigen vakspecialisten in combinatie met een uitgebreid wagen- 
en machinepark garanderen hierbij een hoge kwaliteit. “De kracht 
van ons bedrijf is samenwerken. We hebben een hecht netwerk van 

klanten, leveranciers en personeel. Met verstand van zaken in diverse 
disciplines zorgen we ervoor dat elke opdracht tot een goed einde wordt 
gebracht: betrouwbaar, flexibel en vakkundig! Dankzij de full-service 
dienstverlening en talrijke gerealiseerde projecten is veel kennis en 
ervaring in huis”, klinkt het met gepaste trots.

Eigen stratenmakers
Vervolgens gaat Hans dieper in op de aannemersactiviteiten binnen 
de onderneming. De opdrachten bestaan voor een groot gedeelte uit 
grondwerkzaamheden met het oog op straat- en infrawerken, inclusief 
het uitgraven van bouwputten of rioleringsprojecten. Ook heeft Mercom 
eigen stratenmakers in dienst om voor opdrachtgevers de puntjes 
op de i te kunnen zetten. “Bovendien voeren we veelvuldig sloop- en 
renovatiewerken uit, bijvoorbeeld voor ziekenhuizen.” Op de vraag of hier 
de nieuwe Doosan aanwinst voor wordt gebruikt, antwoordt Harmsel 
ontkennend. “Dat is meestal handwerk, maar ook veel zagen, frezen of 
boren. Hiervoor zetten we vaak onze minigravers in.”

ACHTER DE 
BOUWHEKKEN.
Achter de bouwhekken spreken we af met Hans Harmsel, 
eigenaar van Mercom BV in Goor, een veelzijdige onderneming 
uit het oosten van het land. Hoewel hij zich in eerste instantie 
“echt een transportman” noemt, weet Harmsel sinds de recente 
overstap de graafmachines van Doosan erg te waarderen.
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Hoofdprijs: Miniatuur Doosan DX380LC-5
2e prijs: Doosan Jas
3e prijs: Lego Doosan
4e prijs: Doosan knuffel

Stuur je oplossing voor dinsdag 12 oktober naar yanieke@staad-groep.nl

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.

Oplossing Grondwerk zomer 2021: 
Scoren met doosan, we houden van oranje

Hoofdprijs: Mathijs Bouw, Barry van Heerdt grond-,sloop- en straatwerk    
2e Prijs: Romke Rozema, Koninklijke Oosterhof-Holman  
3e Prijs: Johan, Ylva Ruiter
4e Prijs: Sander Siebenga, Betoncentrale BEMA 

BASALT
BEREIK
BRANDSTOF
BREDER
DEALERS
DELTA
DOOSAN
DORP
DRASSIG
DIJKEN
EEND
GANS
GEBIED
GIEK

GRAAFMACHINE
GRAS
GROEN
HECTOMETRERING
HERFST
HOGER
HVO
KRACHT
KRIMPEN
LAAG
MILIEU
MOBIEL
MODDER
PROJECT

REGEN
RIVIEREN
SERVICE
SPIEGEL
STAD
STAGEV
STIJGING
SUBSIDIE
TRANSPORT
VERDUURZAMING
VIS
WATER
ZAND
ZEE

BREINWERK

De omkeerbare vin
In vervuilde werkomgevingen worden vuil- en 
stofdeeltjes aangetrokken waardoor de lamellen aan 
het koelblok verstopt raken. Hierdoor raken vloeistoffen 
in de motor, versnellingsbak en het hydraulieksysteem 
oververhit en neemt het koelvermogen van de 
airconditioning aanzienlijk af. Door de montage van een 
omkeerbare vin voorkom je deze problemen en wordt 
de radiateur automatisch schoon geblazen.
 
De omkeerbare vin zorgt ervoor dat tijdens het draaien 
met de machine de stand van de bladen veranderd. 
Doordat ze omdraaien gaat de koelvin lucht tegen de 
koelers blazen in plaat van zuigen en wordt vuil en stof 
uit de koeler verwijderd. Omdat het omkeren van de 
bladen op vol vermogen gebeurt heb je een maximale 
blaaskracht. Koeling is erg belangrijk, machines die 
oververhit zijn kunnen kapot gaan en verbruiken meer 
brandstof. Doordat de koelvin volautomatisch omdraait 
ben je verzekerd van een optimale koeling.

XTRA OPTIE

Bijna weer als nieuw
Mercom huurt voor grotere projecten meestal materieel in, 
zodat de machines optimaal zijn afgestemd op de uit te voeren 
werkzaamheden. De eigen vloot omvat een 5-tons wiellader, twee 
1-tons binnendraaiers (waaronder een DX10z), een 2,7-tons DX27z en 
in april is via dealer Nijland Service een 14-tons mobiele graafmachine 
van het type DX140W-5 in gebruik genomen. “Aangezien we de 
mobiele graafmachine niet dagelijks inzetten, is er ditmaal gekozen 
voor een jong gebruikte Doosan met nog geen 6.000 uur op de teller. 
Deze is door Nijland Service eerst tiptop in orde gemaakt. Zo hebben 
we de machine opnieuw laten spuiten en zijn er nieuwe velgen op 
gekomen. Hij oogt en voelt zodoende als nieuw.”

Uitstekend toegerust
De 14-tons graafmachine beschikt onder meer over een knikgiek, 
vast draaikantelstuk en GPS-voorbereiding, waarmee de Doosan 
uitstekend is toegerust voor activiteiten in het grondverzet. Wat 
spreekt Hans zo aan in dit merk? “De prijs/kwaliteitverhouding is 
ongekend. In mijn ogen doet Doosan niet onder voor welk merk 

dan ook en de jongens werken er graag mee. Twee machinisten 
draaien afwisselend op de DX140W. Dat zijn echte allrounders, 
die met alles overweg kunnen.” De Doosan wordt ingezet om 
bouwputten te graven of grondwerk uit te voeren voor de 
stratenmakers. Heel soms hangt er een sorteergrijper aan om 
sloopafval te laden.

Hechte band met dealer
Harmsel is zeer te spreken over de recente overstap naar Doosan, 
ingegeven door de nieuwe koers van dealer Nijland Service in Bentelo. 
“Ik ken Tom goed en er bestaat al jaren een hechte band met Nijland. 
Alles met betrekking tot grondverzet en intern transport is daar 
ondergebracht. Naast twee Doosan minigravers en een mobiele 
graafmachine beschikken we over diverse Doosan heftrucks. Hoewel 
er een eigen werkplaats is voor het uitvoeren van servicebeurten, 
is het toch een geruststelling om terug te kunnen vallen op de 
deskundige monteurs van Nijland. Bij storingen staan ze altijd direct 
voor ons klaar. Gelukkig zien wij ze de laatste tijd niet vaak meer, een 
teken dat de Doosan machines doen waarvoor deze zijn gekocht.” 



www.snippe-erica.nl
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Wouter Semmekrot
Verkoop 
+31 6 23 97 83 39
Wouter@nijlandservice.nl

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

Niek Machiels
Werkplaats
+31 547 291 291 
Werkplaats@nijlandservice.nl

Bjorn Koppelman
Magazijn
+31 547 291 291
Magazijn@nijlandservice.nl

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

Berend Koopmann 
Werkplaats 
+31 6 55 80 83 19 / 0591 301 641 
info@snippe-erica.nl

CONTACT

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

Algemene gegevens: 
ELM Bouwmachines B.V.
Transportweg 10, 2742 RH Waddinxveen
+31 102 004 383
info@elmbouwmachines.nl
www.elmbouwmachines.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

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

Openingstijden: 
Anema Arum VOF
Maandag – vrijdag: 08.00 uur tot 17.00 uur. 
Zaterdag: 9:00 uur tot 12:00 uur
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: 
Nijland Service B.V. 
Bentelosestraat 58, 7497 MR Bentelo
Tel: +31 547 291 291
info@nijlandservice.nl
www.nijlandservice.nl

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

Sander de Regt
Directeur
+31 102 004 383
sander@elmbouwmachines.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

Peter de Jong
Service planning
+31 5 17 64 13 29
peter@anemabv.nl

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

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

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

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

Machiel Okkema
Verhuur uitrustingsstukken
+31 5 17 64 13 29
machiel@anemabv.nl

Jeroen van Rooijen 
Magazijn
+31 5 17 64 13 29 
magazijn@anemabv.nl

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

Pieter Staadegaard
Export en verkoop
elektrische machines
+31 6 15 05 67 62
pieter@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

André van den Elzen
Verhuur
+31 6 25 34 98 84
verhuur@staad-groep.nl

Roderique Huls
Verkoop 
+31 6 11 85 14 38 
r.huls@staad-groep.nl

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

Joeri Gabriëls 
Service planning
+31 413 725 113
joeri@staad-groep.nl

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

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

Theo van Dongen
Planning Machineopbouw
+31 6 15 42 64 02
theo@staad-groep.nl

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

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

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

Werkgebied:

Groningen,
Friesland, Flevoland 
en Noord-Holland

Almer Anema
Siep Anema

+31 6 20 61 29 54
+31 6 53 33 13 03

Drenthe Snippe Erica +31 5 91 30 16 41

Gelderland en  
Overijssel

Wouter Semmekrot +31 6 23 97 83 39

Utrecht en 
Noord-Holland

Gerben Brouwer +31 6 86 82 28 36

Zuid-Holland Anno Blonk +31 6 86 87 67 42

Zeeland, 
Noord-Brabant

Johan Zijlmans +31 6 21 81 94 82

Gelderland Sijmen Staadegaard +31 6 21 49 00 74

Limburg Roderique Huls +31 6 11 85 14 38



DE NIEUWE GENERATIE
Stage V Doosan mobiele 

graafmachines

Nieuwsgierig geworden?
Neem dan contact op met jouw lokale Doosan dealer voor meer informatie!

Staad, Anema Arum, Snippe Erica, ELM Bouwmachines en Nijland Service. 


