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GRIP IN HET ZAND, 
COMFORT OP DE WEG.

Werken met een mobiele graafmachine 
vergt grip en stabiliteit op een zachte 
ondergrond, weinig spoorvorming bij 
een goede zelfreiniging, maar ook een 
comfortabel weggedrag. De nieuwe 
Nokian Ground Kare voldoet aan al 
deze aspecten. Speciaal ontwikkeld voor 
zware machines waarbij een uitstekende 
stabiliteit nauwkeurig afwerken mogelijk 
maakt en de goede zelfreiniging een 
uitstekende grip en tractie in meer 
zanderige omstandigheden optimaal 
maakt. Kortom, een band welke net zo 
veelzijdig is als uw werk. 

NOKIANTYRES.COM/GROUNDKARE 

www.dllgroup.com

DLL en Doosan 
Ruimte om te 
ondernemen

Of het nu gaat om Doosan grondverzet machines of andere bedrijfs-
middelen...met leasing investeert u in kansen voor de toekomst. En 
houdt u tegelijkertijd financiële speelruimte over om te ondernemen.

Contact
Guido Guiking
Account Manager
T  06 1108 2985

DLL Vendorlease B.V.
Vestdijk 51
Postbus 652
5600 AR Eindhoven
E  pswteam@dllgroup.com

 – Compleet leaseaanbod

 – Tot 100% financiering van uw 
 machines of bedrijfsmiddelen

 – Kans om te groeien en innoveren 

 – Investeren met behoud  
 financiële speelruimte

 – Transparante tarieven

 – Heldere maandelijkse vaste kosten
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Heb je op- of aanmerkingen over het 
Grondwerk of wil je een folder van een 
bepaalde machine bestellen? Neem 
dan contact op met Yanieke Jussen  
op het redactieadres.

Vernieuwing
Vernieuwing, innovatie, verbetering: we staan met zijn 
allen te popelen om deze onderwerpen leven in te 
blazen in 2020. Een nieuw decennium vraagt om nieuwe 
inzichten. Zeker met de stikstof- en PFAS-problematiek 
die in 2019 ontstond, in ons achterhoofd. In dit nummer 
lees je over deze onderwerpen en hoe wij samen met 
Doosan én onze klanten vernieuwing omarmen.

Uiteraard houden wij nauwlettend de ontwikkeling op 
het gebied van elektrische en waterstof aangedreven 
(graaf)machines in de gaten. We moeten alleen niet 
uit het oog verliezen hoe efficiënt en schoon onze 
huidige generatie dieselmotoren zijn. Onze nieuwe 
-7 machines zijn daarom een goed voorbeeld 
van innovatie! Doosan heeft nu een nog lager 
brandstofverbruik weten te bewerkstelligen: maar liefst 
7% lager in S-modus en 6% lager in P+ module. Daar 
ben jij als ondernemer toch ook naar op zoek?

Ook als machinist wil je bij het besturen van jouw 
machine vooruitstrevend zijn en meewerken aan een 
schoner milieu door brandstof te besparen. Wist je dat 
je hier inzicht in kunt krijgen met Doosan Connect? Thijs 
legt je daar alles over uit op pagina 7. 

Wat is er dan nieuw aan dit nummer? Nou, heb je 
het jasje al gezien? We hebben ons Grondwerk een 
nieuw maatpak aangemeten. Wees gerust, de inhoud 
is hetzelfde gebleven. Zo lees je nog steeds alles over 
Doosan-machines. Je ziet hoe Daanen Altforst BV haar 
Doosan’s in de sloop inzet. Linda de Groot vertelt hoe zij 
als vrouw in een mannenwereld aan het roer van Next 
Rental haar stempel drukt op een vernieuwende manier. 
En tot slot hebben we een facebook-oproep gedaan om 
aan jullie lezers te vragen wie er écht met zijn machine in 
het Grondwerk mocht komen te staan. 

Ik wens je veel innovatie en vernieuwing toe. Veel blader- 
en leesplezier! Tot ziens in Bentelo, Veghel, Waddinxveen 
of op de TKD in juni? 
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Interview

Geen berg te hoog 
De Doosan DX300LC-5 van Daanen Altforst BV 
sloopt en breekt, maar blinkt nog van veraf

We lopen in Nijmegen een terrein op waar Daanen Altforst BV aan het werk is en zien daar 

iedereen met een glimlach rondrijden. Wat is hier aan de hand? “We doen allemaal iets wat we 

leuk vinden! Dan krijg je dat.” Vertelt Eef Daanen, eigenaar van het bedrijf. Zelf is hij van kantoor 

terug naar zijn shovel overgestapt - de reden voor zíjn glimlach. Zorgt de Doosan DX300LC-5 

die we even verderop aan het werk zien, ook voor een glimlach? “Als het aan onze machinist 

John (één van de twee) ligt wel, zie je hem zitten? Je krijgt hem er maar moeilijk vanaf!”

Slopen, breken en zeven
Iedere grote brok puinafval wordt zorgvuldig in de breker van 
Daanen Altforst kleingemaakt. “Gaaf om te zien, hè?” zegt Eef 
Daanen. “Onze machinist John graaft met zijn Doosan DX300LC-5 
naar sloopafval onder zich en draait naar het begin van de 
breker. Daar leegt hij zijn bak. Vervolgens hebben we bepaalde 
zeefstanden, zodat het puinafval in verschillende maten weer uit 
de machine komt. Fijne korrels, grotere korrels – we sorteren het 
allemaal. Dit maakt dat we al ons sloopafval kunnen hergebruiken. 
Van betonpuin maken we grondstoffen voor nieuw beton in 
iedere gewenste maat. Hetzelfde doen we met asfalt, dit wordt na 
bewerking gebruikt als grondstof voor nieuw asfalt”. Het overige 
steenachtige afval verwerkt Daanen Altforst BV tot menggranulaat, 
waarmee verhardingslagen worden gerealiseerd. 

Om fijn te kunnen werken in hun omstandigheden, hebben ze bij 
Daanen Altforst de bak aan de Doosan DX300LC-5 zelfgemaakt. 
Zelfgemaakt? “Ja. Onze machinist John gaf aan dat hij een bak 
met zes tanden fijner vond werken dan met vijf tanden. Dat grijpt 
gemakkelijker in het sloopafval, andere bakken waren te ondiep. 
Ach, dan zijn we de moeilijkste niet. We kregen dit nergens echt 
gevonden en toen zijn we het zelf gaan maken.”

Daanen Altforst BV doet erg haar best om haar machinepark up to 
date te houden. Eef: “We zijn in 2006 begonnen met puinrecycling. 
Toen hadden we een klein puinbreker-tje, maar daar waren we 
eigenlijk te haastig voor. Investeren in dit systeem was dus heel 
wat. Maar het heeft ons veel gebracht, waardoor we ook onze drie 
Doosan’s veel aan het werk kunnen zetten tegenwoordig.”

Capaciteit  
“Het werk van deze Doosan DX300LC-5 vraagt om genoeg 
capaciteit en een groot draagvlak van de machine. Bij een kleinere 
graafmachine is dat allebei minder.” Eef gaat verder. “De leidingen 
van de machine is iets meer naar buiten gewerkt,” vertelt hij. 
“Ook wilden we een overdruksysteem, roestvrijstalen platen en 
een extra lamp op de onderzijde van de lepelsteel, zodat we in 
het donker goed zicht blijven houden op de bak. Dit is belangrijk 
omdat we bijvoorbeeld ervoor moeten zorgen dat er geen grote 
stukken ijzer in de breker komen. Daar is hij allergisch voor.”  

Daanen Altforst BV is aan de rand van Nijmegen op een project van Dura Vermeer aan het puinbreken. Hun Doosan 
DX300LC-5 die zij ongeveer twee jaar geleden hebben aangekocht, staat hoog op een berg puinafval in het aanzicht. 
Hij staat er behoorlijk goed bij voor een machine die voornamelijk sloopt en recyclet. “Komt omdat we de machine goed 
onderhouden.” Vertelt Eef. “Doen we bij onze Doosan DX255LC-5 en andere Doosan DX300LC-5 ook. Hebben er weinig 
problemen mee. Deze Doosan DX300LC-5 zit nu tussen de 4100 en 4200 uur.” 
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Begrip
“Voordat we onze Doosan’s kochten, draaiden we met een ander 
merk machine. Op een dag midden in december was het in de 
cabine van machinist John 42 graden. 42 graden! De airco werkte 
achterstevoren – het was een kachel. Een software-fout zei de 
dealer. Ja, mooi, maar wij zaten weg te zweten. En het lukte maar 
niet om dit probleem binnen aanzienlijke tijd op te lossen. Ik wil 
dat mijn jongens fatsoenlijk kunnen werken en er goed bijzitten, 
zodat ze met plezier hun uren volmaken. Toen ben ik naar Doosan 
overgestapt. Die keuze was simpel.” 

 “Het fijne aan Doosan en Staad is het feit dat ze voor mijn gevoel 
een klein clubje bij elkaar zijn en ons bedrijf begrijpen. En nog 
belangrijker: ze begrijpen onze werkomstandigheden. Onze 
breker en onze zeef kunnen we niet zomaar even stilzetten voor 
een 500 uren-beurt aan onze rupsgraafmachine. Dan staat heel 
het proces stil en dat kost bakken met geld. Dit begrijpen ze bij 
Staad en daarom komt de servicemonteur met evenveel gemak in 
de avonduren of op zaterdag bij ons langs. Vaak komt Joost dan. 
Goede kerel die begrijpt het wel. Dat is toch fijn werken, gewoon 
hoe het hoort. ”

Familiebedrijf
In 1983 startte Nol Daanen, vader van Eef, het bedrijf. Het werk 
bestond uitsluitend uit het aanvoeren van klei naar steenfabrieken, 
uitgevoerd met één oude vrachtwagen. Dit breidde zich uit naar 
grondwerk en op een gegeven moment hadden Nol en Eef een 
vaste klantenkring actief in de sloopsector. Momenteel heeft 
Daanen Altforst zes man in dienst. De broer van Eef rijdt ook op een 
shovel en Eef’s zoon is aan het werk op kantoor. “Gelukkig, ik had 
op een gegeven moment zoveel telefoon op een dag. Heerlijk dat 
hij dit nu doet en ik me bezig kan houden met mijn shovel.” 

Daanen Altforst BV heeft vier rupsgraafmachines, één minigraver, 
één midigraver, twee shovels en een mini-shovel. “We werken 
daarmee door heel Nederland. Van de Eemshaven in Rotterdam tot 
aan Middenmeer, Den Haag, Bergen op Zoom en hier in de regio. 
Allemaal vaste klanten.” 

1 | Ga naar www.doosanconnect.com of 
gebruik de Doosan Connect-app om 
Doosan Connect te openen en jouw 
machinepark in te zien.

2 |  Vervolgens opent een inlogscherm. Log 
hier in. Heb je nog geen inloggegevens? 
Vraag deze dan aan, zodat je jouw 
persoonlijke toegangsgegevens ontvangt. 
Vervolgens connect je met jouw machine. 

3 | Het startscherm weergeeft een overzicht 
van jouw gehele Doosan-machinepark.

4 |  Wanneer je op een machine klikt, 
verschijnt specifieke informatie. Dit 
machinescherm geeft je een specifieker 
overzicht van jouw machine-data. Je 
ziet gedraaide uren, alle locaties en 
bijvoorbeeld het brandstofverbruik  
van de machine.

5 | Ben je benieuwd naar het 
brandstofverbruik en wil je hier een 
rapport van zien? Dat draai je hiermee 
uit. Je kunt hier filteren op datum en 
gedraaide uren bijvoorbeeld.

6 | Zorgen voor gepland onderhoud aan jouw 
Doosan, zorgt voor rust in jouw planning 
én een optimaal presterende machine. Dit 
overzicht is handig. Kleurt een onderdeel 
rood? Dan ben je eigenlijk al te laat, oranje 
ben je bijna aan onderhoud toe. Met grijs 
ben je safe: still going strong!

Monteur 
aan het woord

Over de kwaliteitscontroleur:
Thijs van Hal is 29 jaar en 
woont in Udenhout. Thijs 
is sinds 2016 werkzaam bij 
Staad en houdt zich bezig met 
de machinevoorbereiding. 
Ook zorgt Thijs ervoor dat 
de kwaliteit van de Doosan 
machines continu verbeterd! 
Hij is dus als geen ander op de 
hoogte van alle Doosan-snufjes!

In deze editie vertelt Thijs je alles over Doosan Connect. “In Doosan Connect kun 
je heel handig jouw machinepark beheren. Hieronder leg ik je de belangrijkste 
stappen uit om bij jouw machine-data te komen. Doosan Connect werkt optimaal 
voor iedere nieuwe machine die in 2020 aangekocht is. Je software moet van 
TMS-versie 1.5 naar 2.0 ge-update zijn. Dat kost 520 euro en deze update is aan 
te schaffen via Doobiz. Doosan Connect is vanaf dat moment geheel gratis en 
eindeloos beschikbaar. Onderdeelnummer: 300619-07310. Meer dan de moeite 
waard als je het mij vraagt! Kijk je mee wat je allemaal met Doosan Connect kunt?”

Bovenstaande stappen zijn slechts een greep uit de vele informatie die Doosan Connect je kan 
geven. Wil je meer informatie of uitleg over Doosan Connect? Bel dan naar +31 413 725 111 
(Staad), +31 10 200 4383 (ELM) of +31 6 15 05 67 62 (Nijland) en wij helpen je graag verder!  
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“Onze breker en onze zeef kunnen 

we niet zomaar even stilzetten 

voor een 500 uren-beurt aan  

onze rupsgraafmachine, dat 

begrijpen ze bij Doosan.”

EEF DAANEN
EIGENAAR DAANEN ALTFORST B.V.
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Hoe lang zijn jullie al onafscheidelijk?
“Sinds 2008 zijn we onafscheidelijk. Doosan was een keuze van 
mijn baas toentertijd, ik werkte bij A. van Casteren voordat we 
in 2011 werden overgenomen door JvEsch. Ik mocht mezelf 
uitspreken over de stoelen bijvoorbeeld en de spatborden die ik 
op de machine wilde. We hadden destijds nog niet zoveel keus, 
zeker als je het vergelijkt met het aantal opties die je nu op jouw 
graafmachine kunt laten bouwen. Eigenlijk zijn mijn machine en ik 
dus al 12,5 jaar onafscheidelijk!” 

Waarom heb jij gekozen voor Doosan?
“Het speelveld zat toen nog anders in elkaar. Destijds was het een 
prijsgerichte keuze van mijn baas volgens mij. Ik ben van oorsprong 
eigenlijk een Liebherr-draaier. Ik weet dat mijn machine binnen niet 
al te lange tijd vervangen gaat worden. Ik weet nog niet wat voor 
merk het wordt, maar van mij mag het graag weer een Doosan zijn.” 

Wat is er bijzonder aan deze Doosan, anders dan andere 
machines?
“Ja, wat er bijzonder is aan deze machine? Hij draait lekker – en 
verder niets! Geen gedoe, geen storingen. Ik heb niet voor niets al 
bijna 16.000 uur op de teller staan. Die zijn er vanzelf opgekomen! 
De manier waarop hij draait is anders dan bij andere machines. 
Licht, gemakkelijk, handig. Zoals ik al zei, mag mijn volgende 
machine weer een Doosan zijn.” 

Hoe zit het met het onderhoud?
“Het onderhoud doe ik zelf. Dat vind ik prettig! Ik weet precies 
wat de staat van mijn machine is en merk het dan ook meteen als 
er iets aan de hand is. Er komt zelden een andere monteur aan te 
pas. Ik vind het heel fijn dat ik die ruimte krijg en kan pakken.” 

Als je iets aan de machine zou kunnen veranderen, 
wat zou dat dan zijn?
“Bij een volgende machine zou ik graag giekvering willen. En 
denk bijvoorbeeld aan een driedelige giek, zodat ik korter bij het 
straatwerk of de riolering kan. Dat lijkt me heel erg handig. Nu 
loop ik er vaak tegen aan dat ik niet heel wendbaar ben met deze 
giek. Daarnaast zou ik het wel fijn vinden als ik op een volgende 
machine met een 3D-gps-systeem kan werken. ” 

Wat is het mooiste karwei dat je hebt uitgevoerd?
“Momenteel zijn we bezig om in het huidige straatwerk meer 
groen aan te leggen. De bomen die geplant worden, pakken 
we in met worteldoek. Dit zorgt ervoor dat de wortels van de 
bomen niet verder hun weg gaan onder de straatstenen door. 
Hiermee voorkomen we dat straatstenen gaan uitsteken en 
mensen hier bijvoorbeeld over struikelen. Maar het liefste doe ik 
reconstructiewerk, hele straten opnieuw aanleggen van A tot Z. 
Zo heb ik lang in het centrum van Vught gezeten, dat was wel mijn 
mooiste karwei.”

Kun je leven zonder de Doosan?
“Vast wel. Ik houd van bourgondisch leven, op stap gaan met 
vrienden, de stad in gaan. Dat kan allemaal makkelijk zonder die 
machine, hoor! Hoewel hij wel al 12,5 jaar onderdeel van mijn 
leven is. Dat is niet niks.”

Wat maakt deze machine echt jouw Doosan?
“Het feit dat ik het onderhoud zelf uitvoer. Ik weet precies hoe hij 
ervoor staat, dat doe ik het liefste zelf. En ik ben er iedere dag mee 
op pad, dat maakt de machine eigen.”

De man: Roy van Beurden
Roy van Beurden is 37 jaar oud. Hij woont in 
Tilburg en werkt al zo’n 15 jaar als machinist. 
12,5 jaar daarvan bij A. van Casteren uit Tilburg. 
Momenteel draait hij voor JvEsch. JvEsch nam A. 
van Casteren in 2011 over, in 2019 is de naam A. 
van Casteren aangepast naar die van JvEsch. Het 
bedrijf houdt zich voornamelijk bezig met op- en 
overslag, grond-, straat- en sloopwerkzaamheden, 
rioleringswerkzaamheden, de aanleg, het onderhoud 
en verduurzaming van buitenruimten. Nadat Roy de 
Machinistenopleiding bij Soma College in Harderwijk 
had afgerond, verliet hij het Soma College nog niet.  
Hij leerde door en volgde een opleiding voor 
Uitvoerder in de Grond-, Weg- en Waterbouw. 

De machine: DX160W
Een machine met ruim 16.000 uur op de teller laat 
zien dat werk afleveren geen probleem voor hem is. 
De DX160W staat bekend om zijn doeltreffende en 
betrouwbare prestaties, die geld en tijd besparen.  
Doordat er in deze machine een 6 cilinder motor ligt 
loopt de machine lekker rustig wat goed bevalt bij de 
grondwerkers die er elke dag dicht bijstaan. Omdat 
het toerental laag ligt is het brandstof verbruik ook 
erg laag en hoeft Roy minder snel naar de Dieseltank 
te stappen. De 132PK gaat de motor pas leveren 
wanneer de machine met een vaartje van 40km per 
uur over de weg heen scheurt!

De man 
& zijn 
machine

8  |  GRONDWERK.  |  Voorjaar 2020     Voorjaar 2020  |  GRONDWERK.  |  9



Zaterdag 11 januari 2020 vierden Riphagen & Zn hun 50 jarig jubileum 
De hele dag was het open huis. Carola vertelt daarover op Facebook: “Wat een geweldige dag was dit en wat 
hebben wij genoten met z’n allen! Wij willen daarom iedereen erg bedanken voor alle felicitaties en cadeaus 
waar wij op dit moment nog steeds druk mee zijn. We hopen dat iedereen ook zo genoten heeft!”

ELM krijgt melding van een
graafmachine ondersteboven in de sloot
Alle alarmbellen gaan af bij ELM en  monteur Dirk gaat er zo spoedig mogelijk heen. 
De politie is al ter plaatse  en heeft de wegen eromheen meteen afgesloten. Zoals te 
zien is moet de machine uit de sloot gehaald worden met groot materiaal. Dit wordt 
door ELM meteen geregeld voor de klant. Gelukkig is de machinist helemaal oké en 
is de telekraan binnen 1,5 uur op locatie. Dirk controleert de graafmachine op grote 
mankementen (scheuren etc.) en geeft aanwijzingen waaraan gehesen mag worden. 
De eigenaar van de machine komt met de dieplader en samen met Dirk zorgen  
zorgen ze dat de graafmachine op transport kan. De telekraan en dieplader rijden 
naar ELM en daar wordt alles gelost. Direct wordt al het water uit de graafmachine 
gehaald en wordt ervoor gezorgd dat de grote/dure delen geen verdere schade 
oplopen. Elektrisch wordt de graafmachine nagekeken en aangesloten. De motor 
doet het gelukkig nog, een knap staaltje werk!

Nijland Service heeft een nieuwe website! Heb jij er al op rond gesnuffeld? 
Al het geel is omgetoverd tot oranje – Nijland Service is er klaar voor!
www.nijlandservice.nl

Op 1 april 2020 bestaat Respen 
Grondwerken en Machineverhuur 
uit Someren 25 jaar! 

Wij feliciteren jullie van harte 
met het bereiken van deze mijlpaal. 

Historisch besluit kentekenplicht
Op 29 januari 2020 heeft de Tweede Kamer met 
grote meerderheid ingestemd met de invoering van 
een kenteken voor (land)bouwvoertuigen.  Met dit 
wetsvoorstel voldoet Nederland aan de Europese 
APK-plicht voor (land)bouwvoertuigen die harder dan 
40 km/u kunnen rijden. Door deze snelheidsverhoging 
kan (land)bouwverkeer over veiligere en betere routes 
rijden. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede.
Bron: deloonwerker.nl en bouwmachineweb.com

Formule 1 circuit Zandvoort door Kroeze Infra B.V. en Doosan
Kroeze Infra B.V. is actief in en rondom het grote project voor het moderniseren van het circuit van zandvoort! Kroeze Infra 
heeft diverse werkzaamheden mogen uitvoeren rondom het circuit, waarbij de rioolwerkzaamheden van onder andere de 
paddocks en de pittstraat de grootste klussen waren. Verder hebben ze safety bords geplaatst, wanden gezet en diverse 
duinen afgegraven en weer opgebouwd om de nieuwe bochten in het circuit te kunnen realiseren. Het meest unieke 
waar ze aan mee hebben gewerkt tijdens het project is de 2de kombocht. Dit is een uniek onderdeel aan het circuit, wat 
Max hopelijk zal helpen de titel te halen! Bijzonder aan dit project is de snelheid waarmee ze de werkzaamheden hebben 
uitgevoerd. Daarnaast is de zéér hoge kwaliteit aan de infrastructuur (asfalt, afwatering, radius van de bochten etc.) wat 
het tot een bijzonder project maakt! De machinist die gewerkt heeft aan dit mooie project is Jan Bronk, 62 jaar en
al vanaf 1979 kraanmachinist waarvan de laatste 28 jaar bij Kroeze Infra B.V. Hij werkt mee aan het moderniseringsproject 
en is zelf ook groot fan van formule 1. Voor hem is het dan ook extra speciaal. Machinist Jan Bronk zegt, ‘’Ik ben al naar 
veel Grand Prixs geweest, onder andere in België en Oostenrijk.’’

Nieuws uit de regio

10  |  GRONDWERK.  |  Voorjaar 2020     Voorjaar 2020  |  GRONDWERK.  |  11



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 DX225LC-5
Van Klaveren Bestratingen en Riooltechniek
Katwijk aan Zee

Doosan DX165W-5
Nielen broeks kraanwerken
Oploo

Doosan DX235LCR-5
Van der Lee
Bruchem

Doosan DX27Z
Pijnacker Infra
Woerden

Doosan DX140LCR-5
Ploegam
Vinkel

Doosan DX10Z
Bas v.d. Windt Grondverzet B.V.
Den Hoorn

Doosan DX170W-5
Hanenberg Wegenbouw
Nistelrode

Doosan DX165W-5
R. Aantjes - Loon, Grond en Straatwerk
Wijngaarden

Doosan DX235LCR-5
Zuco GWW
Maasbommel

Staat jouw nieuwe machine 
de volgende keer hier tussen? 
Bel ons gerust voor een 
vrijblijvende offerte.  
 
ELM Bouwmachines BV  
+31 102 004 383    
Staad BV 
+31 413 725 111    
Nijland Service 
+31 547 291 291

“Pas als er problemen zijn, komt een machine terug bij mij. Hoor ik niets, dan  is het goed.  
Ik hoor van onze mensen weinig klachten over Doosan, daarom hebben we afgelopen jaar 
weer in vier Doosans geïnvesteerd: een DX300LC-5, DX340LC-5 SLR, DX140LCR-5 en een 
DX255LC-5 – allemaal rupsgraafmachines. Het product is gewoon goed, maar minstens zo 
belangrijk vind ik een goede relatie met de mensen van Staad. Ik vind Staad een hele fijne 
een heel fijne organisatie om mee samen te werken. Ze zijn écht betrokken bij ons en staan 
voor de producten die ze leveren; dat siert het bedrijf.” 

Doosan DX140W-5
Loon- en Verhuurbedrijf Aantjes B.V.
Wijngaarden

Doosan DX160W-5
Next Rental B.V
Cruquius

Doosan DX235LCR-5
Biemond & Zonen Machineverhuur B.V.
Zwijndrecht

Doosan DX57W-5
Olbevo
Wezep

Klantervaring - Chris Ploegmakers, eigenaar Ploegam BV

Doosan DX140W-5
Loonbedrijf Jakobs
Geijsteren

Doosan DX225LC-5
Grondverzetbedrijf Lokhorst
Epe
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DOOSAN DX300LC-5



Uitdaging
Uitdaging triggert Linda. Dat zie je alleen al als het woord ter tafel komt: 
er komt een twinkeling in haar ogen. Linda: “Ik ben van thuis uit een 
boerendochter. Dat merk je aan mijn doen en laten, maar vooral ook aan 
mijn mentaliteit en karakter denk ik. Ik bekleedde in het verleden veel 
maatschappelijke functies, zo ook voor de VVD en de ZLTO. Ik houd ervan 
zulke uitdagingen aan te gaan. Daaruit vloeide ook Next Rental voort. Op 
het moment dat Arjo me vroeg met hem en Chiel mee in te stappen, was dat 
een hele uitdaging die ik graag aan wilde gaan.”

Linda wist niets van machines, maar doordat ze van A tot Z alles mee heeft 
opgezet en uitgevoerd, kun je haar nu niet veel meer wijsmaken. “Ik wíl 
alles weten. Mijn kennis verbaast mensen soms. Misschien omdat ik een 
vrouw ben, ik weet het niet. Het is mijn uitdaging geworden om mensen 
te overtuigen. Dat zet ik extra kracht bij door na een vergadering nog 
even langs een werk te rijden om een klant te spreken. Hup hakjes uit, 
werklaarzen van de achterbank en gaan!”

Op hoge hakken tussen 
het grondverzetmaterieel:

Linda kan het aan

Uitgelicht

Een vrouw aan het roer in een 
mannenwereld, behoorlijk 
vernieuwend!  
Linda de Groot, mededirecteur 
van Next Rental BV uit 
Cruquius vindt het zelf niet 
zo opmerkelijk: “Dat is vanzelf 
zo gegroeid! Ik denk dat het 
ergens ook wel voortkomt uit 
mijn karakter.” Linda is sinds 
juni 2016 eigenaar van Next 
Rental en samen met Arjo 
den Breejen zetten zij voort 
wat ze met mededirecteur 
Chiel Brandenburg gestart 
zijn. “Chiel overleed in 2018 
en had een sterke visie op het 
verbeteren van de wereld, denk 
bijvoorbeeld aan het gebruik 
van biobrandstoffen. Wij 
werken hier met Next Rental 
iedere dag naartoe.”

Op hoge 
hakken tussen het 
grondverzetmaterieel:
Linda kan het aan

Uitgelicht

Terug naar de basis
“Toen Chiel overleed, zijn we dag én nacht bezig geweest 
om de boel op te pakken. Na acht weken vroegen we onszelf 
af, wat willen we nu eigenlijk? We schreven op papier wat 
belangrijk voor ons was: we wilden een Total Equipment Store 
zijn. Vanuit die visie helpen we klanten die hun machines 
aanpassen op het werk dat ze aannemen. Dat moet de basis 
zijn, dat probleem kunnen we oplossen voor de klant. Dit doen 
we door heel Nederland, maar ook verhuren we ons materieel 
in België, Duitsland en Frankrijk.”

Van bezit naar gebruik
“We merken dat door de stikstof- en PFAS-problematiek 
een verschuiving ontstaat van bezit naar gebruik. Veel 
bedrijven investeren niet in een nieuwe machine om een 
werk aan te nemen, ze weten simpelweg niet of ze deze wel 
terugverdienen. Die onzekerheid ondervangen wij doordat 
onze klanten op projectbasis of met een contract huren. 
In het buitenland huren bedrijven aan de lopende band 
grondverzetmaterieel. In Nederland is dat nog minder, je ziet 
dat er nog veel emotie komt kijken bij het bezit van materieel.”

Eerste Doosan aan de slag op Schiphol
“We voeren vanaf het begin Doosan,” vertelt Linda. De eerste 
Doosan die Linda en Chiel destijds aankochten was een 
DX340LC-5, die meteen door mocht naar een klus op Schiphol. 
“Stoer, toch? We moesten pasjes aanvragen om de machine te 
gaan bekijken. Nou die oranje Doosan was ineens een heel klein 
‘kraantje’ naast dat grote vliegtuig.”

Inmiddels beschikt Next Rental over 12 Doosan’s. In totaal bestaat 
hun verhuurvloot uit zo’n 80 machines. Afgelopen jaar investeerde 
Linda in zes Doosan graafmachines: een DX140W-5, DX160W-5, 
DX210W-5, DX300LC-5, DX340LC-5 en een DX380LC-5 SLR. Voor 
Linda is het bedrijf achter het merk belangrijker dan het merk zelf. 
“ELM Bouwmachines is een hele fijne dealer. Waar ik ook voor bel, 
ze regelen het direct. Wat dat betreft zijn we precies hetzelfde en 
je merkt dat dat goud waard is. Die klik vormt de basis van onze 
samenwerking.”
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2x Doosan DX180LC-5
2017 | 1300, 1600 uur

DX85R-3
2016 | 2460 uur

Doosan DX140W
2012 | 7000 uur 

DX140LCR-3
2016 | 2994 uur

DX180LC-5
2017 | 2540 uur

DX140W-5
2018 | 1429 uur

DX160LC-5
2018 | 1025 uur

DL200-5
2019 | 600 uur

DX35Z
2017 | 1000 uur

Gebruikte machines
Een machine met ervaring levert net zo’n strak werk af als een machine met minder uur op de teller. 

Op deze pagina’s vind je een selectie van de gebruikte kanjers die wij aanbieden. 

DX530LC-3 Long reach
2015 | 5000 uur

DX340LC-5
2018 | 572 uur

Doosan DX340LC-5
2016 | 2000 uur

SITECH NEDERLAND
+31 (0)4 93 68 10 00
 info@sitech-nederland.com
www.sitechsolutions.com/nl

YOUR CONTRUCTION TECHNOLOGY PROVIDER
®

TRIMBLE EARTHWORKS
SAMEN ONTWIKKELD, SAMEN SLIMMER,
SAMEN EFFICIËNTER

TRIMBLE EARTHWORKS

TOP PRESTATIES 
VRAGEN OM EEN TOP
SAMENWERKING

ELM
+31 10 200 4383

Staad
+31 413 725 112

Nijland
+31 547 291 291
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Bespaar tijd en 
geld met slimme 
techniek
Lees alles over het draaikantelstuk en  
bijbehorende slimme uitrustingsstukken op

www.engcon.nl

        

 MATT NIELEN Constructies B.V. 
           Hulpstukken van Grondverzetmachines, 
  Landbouwwerktuigen, Constructiewerkzaamheden, 
                        Machine Modificaties   

 
 

             
 

 
  
 

  
 
 

  
      
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HHeeiinnzz  MMoooorrmmaannnnssttrraaaatt  33                  55883311  AASS  BBooxxmmeeeerr  
TTeell  ::  00448855--338833009988                                    FFaaxx::  00448855--338855004422  
iinnffoo@@mmaattttnniieelleenn..nnll                                      wwwwww..mmaattttnniieelleenn..nnll    
  

IJZERSTERK IN HET MAKEN  
VAN UW PRODUCT! 

IJZERSTERK IN HET MAKEN  
VAN UW PRODUCT! 



Je kunt er niet omheen: de energietransitie is in volle gang. 
Alleen voor lang niet alle toepassingen is er een (geschikte) 
machine op elektriciteit. De vraag naar energie-efficiënte en CO2 
emissiearme dieselbrandstoffen en waterstof groeit daarom 
explosief. Toch is het zeker mogelijk om CO2-neutraal te draaien 
met een dieselaangedreven machine die nog jaren mee moet. 
Brandstofleveranciers ontwikkelen dieselbrandstoffen die het 
klimaat minder en zelfs helemaal niet belasten. Voorbeelden 
daarvan zijn HVO of TRAXX Zero. Deze dieselalternatieven bieden 
veel voordelen op het gebied van duurzaamheid zoals CO2-
reductie, maar ook een lagere uitstoot van schadelijke emissies 
zoals fijnstof, NOx, roet en zwavel. 

TRAXX Zero
Van Kessel Olie levert met TRAXX Diesel al 17 jaar lang 
dieselbrandstof die het verbruik vermindert, de uitstoot van CO2 
en andere schadelijke stoffen verlaagt en bacteriegroeiproblemen 
in dieseltanks voorkomt. De klimaat-neutrale variant van TRAXX 
diesel is TRAXX Zero. Deze hoogwaardige conventionele diesel 
voldoet aan de EN590-norm en daarmee aan de eisen die 
fabrikanten in het kader van hun garanties stellen. Wat TRAXX 
Zero uniek maakt, is dat de resterende CO2-emissie wordt 

Uitgebreid getest
Welk dieselalternatief kies jij om jouw 
CO2-uitstoot tot wel 89% te reduceren?

Doosan nieuws

Ben je al bekend met HVO of TRAXX Zero? Dit zijn de meest duurzame dieselbrandstoffen van dit 
moment: fossielvrij en emissiearm. En goed nieuws! Sinds begin februari heeft Doosan officieel 
bekend gemaakt dat er onder de Doosan fabrieksgarantie gebruik gemaakt mag worden van 
HVO100 als vervanging voor de huidige diesel brandstof. Maar hoe werkt dat dan precies? Dat
leggen we in dit artikel graag samen met de specialisten van Van Kessel Olie uit Milheeze aan je uit.

gecompenseerd door gecertificeerde, duurzame energieprojecten 
zoals windmolenparken. De CO2-winst die daarmee wordt behaald, 
neutraliseert de eigen CO2-uitstoot. Per saldo ontstaat zo een 
positief resultaat voor het klimaat. Het systeem is vergelijkbaar 
met het systeem van groene stroom, waarbij grijze stroom 
wordt geleverd die wordt ‘vergroend’ – of gecompenseerd – met 
duurzame stroomcertificaten. TRAXX Zero is een laagdrempelige, 
snel toepasbare en goedkope manier om CO2-neutraal te draaien, 
en is daarmee bijzonder geschikt voor bedrijven die hun eerste 
(grote) stappen richting duurzaamheid willen zetten.

HVO100
Nieuw in het CO2-reducerende aanbod van Van Kessel Olie is 
HVO100. Deze brandstof heeft vergeleken met TRAXX Zero weliswaar 
een aanzienlijk hogere kostprijs per bespaarde kg CO2, maar 
is wel een niet-fossiele diesel. HVO100 wordt namelijk volledig 
geproduceerd op basis van afvalproducten zoals dierlijke vetten en 
afgewerkte plantaardige oliën. Deze zogenoemde synthetische diesel 
levert een CO2-reductie op van maar liefst 89%. Bovendien is HVO100 
vrijwel geurloos en goed biologisch afbreekbaar.

HVO100 voldoet aan de nieuwe EN15940-norm, 
maar niet aan de EN590-norm.
Gevolg is dat HVO buiten de garantiebepalingen van bepaalde 
machines valt. Dit ondanks het feit dat de brandstof probleemloos 
in de meeste actuele dieselmotoren gebruikt kan worden. 
Gebruikers spelen hier echter eenvoudig op in door te kiezen voor 
een mix van HVO met diesel waarmee wel aan de voorschriften 
van de EN590-dieselnorm gehouden wordt. Je kunt HVO dus puur 
gebruiken (HVO100) of gemengd met diesel (HVO20, HVO30). 
De CO2-reductie ligt hierbij anders. Voor de beeldvorming: met 
HVO20 reduceer je 18% CO2-uitstoot, met HVO100 ligt de reductie 
op 89%. 

Garantie Doosan
De afgelopen maanden heeft Doosan in Korea uitgebreid 
testen gedraaid met deze dieselalternatieven, waaruit blijkt 
dat onze machines dezelfde prestaties afleveren als met een 
dieselbrandstof. Daarom heeft het gebruik van HVO100 nu ook 
geen gevolgen voor garantie van Doosan. Komt dat even goed uit! 
Een mooi moment om de CO2-uitstoot van jouw machinepark fors 
te reduceren en het verschil te maken bij opdrachtgevers.

Informatieavond 
Wil je meer weten over het draaien op een 
dieselalternatief? Kom dan naar onze gezamenlijke 
informatieavond. Samen met Van Kessel 
Olie vertellen we je dan graag alle details. We 
verwelkomen je graag bij Staad in Veghel! Vragen 
over deze informatieavond kun je stellen aan 
yanieke@staad-groep.nl

Meer weten over HVO of TRAXX Zero? 
Kijk dan op www.vankesselolie.nl
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Populaire kleine graafmachine op banden
De Koreanen hebben onderhand in alle marktsegmenten en 
gewichtsklassen een passende machine. Ook als het gaat om een 
graafmachine op banden in de klasse van pakweg 5 tot 7 ton. Daar 
maakt de DX57W-5 de dienst uit; een 5,8 ton zware graafmachine 
die in thuisland Zuid-Korea wordt gebouwd. In het Verre Oosten 
is de 57’er – met name in de stedelijke gebieden – een regelrechte 
hit, maar ook in ons land is hij een steeds bekendere verschijning 
naast de exemplaren van de bekende merken.

Frisse vormgeving voor Doosan DX57W-5
Wat opvalt aan de midigraver is allereerst de frisse vormgeving, de 
onderwagen met ver uit elkaar staande wielen, de in verhouding 
flink zware giek en vooral de forse cabine. Testmachinist Jan Jacob 
Bles staat in gedachten verzonken bij de machine. Even later volgt 
zijn eerste reactie: ‘Als ik deze graafmachine zo zie, denk ik direct 

Verrassend toppertje
Bouwmachines test onze DX57W-5 

Stratenmakers, gemeenten en hoveniers die op zoek zijn naar een multifunctionele midigraver 
op banden, komen steeds vaker uit bij onze Doosan DX57W-5. Een zestonner die uitblinkt in 
veelzijdigheid, niet voor een kleintje vervaard blijkt, lekker compact is en ook nog eens heerlijk 
draait. Een verrassende topper dus. Aldus Bouwmachines in hun testboek.

aan stratenmakers, hoveniers en plantsoenendiensten. Die kunnen 
een lichte, compacte machine die niet al te breed op de wielen 
staat, maar wel veel stabiliteit biedt én die flinke afstanden over de 
weg kan maken, wel waarderen.’

Kruising
Ondanks dat hij zich er aardig mee redt, is de DX57W-5 niet gemaakt 
om bergen zand te verzetten. In de praktijk zal hij vaak als een kruising 
tussen een graafmachine en een werktuigendrager worden ingezet. 
‘Dat is ook zijn kracht’, weet Jan Jacob inmiddels. ‘Door de zware 
hydrauliekpomp levert hij voldoende graafcapaciteit, maar tilt hij 
ook opvallend veel. Dat hefvermogen brengt hij ook in praktijk. De 
machine is niet heel breed, maar staat dankzij de voorasvergrendeling, 
de brede banden en de goede gewichtsverdeling van de bovenwagen 
stevig. ‘Met de giek op het grootste bereik – 6 meter – tilt hij nog 
opvallend veel! Dat verraste me wel.’

Specificaties  
Doosan DX57W-5

Motor: 58 pk viercilinder diesel

Hydrauliek: gesplitste axiale 
zuigerpomp, 2×60 liter/minuut

Rijklaar gewicht: 5.790 kg

Graafkracht bak: 4.200 kg

Hefvermogen: 1.200 kg op 4 meter

Rijsnelheid: 35 km/uur

Ben je benieuwd naar het hele artikel? 
Schaf dan het Bouwmachines 
testboek aan! Of mail naar  
yanieke@staad-groep.nl en leg uit 
waarom wij jou een exemplaar zouden 
moeten opsturen. Wie weet vind je er 
dan binnenkort een in jouw brievenbus!

EUROSTEEL BV  
VAN HEEMSKERCKWEG 10 

5928 LL VENLO
NEDERLAND

WWW.EUROSTEEL.NL

Importeur voor de Benelux

VOOR EEN GEZOND WERKKLIMAAT
      DUURZAME RVS OVERDRUKSYSTEMEN

        ZEER GEBRUIKSVRIENDELIJK

        SNELLE LEVERING FILTERS  (DAG & NACHT)

OP ZOEK NAAR HET JUISTE OVERDRUKSYSTEEM? SCAN DE QR CODE <

+31 (0)162 522 427
info@freshfilter.nl 
www.freshfilter.nl

Doosan nieuws
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Hoofdprijs: Miniatuur DX380LC-5
2e prijs: Een Doosan fanpakket
3e prijs: Doosan DX300LC-5 knuffel

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.

Stuur je oplossing voor 30 april 2020 naar yanieke@staad-groep.nl

Voor Gebr. Van der Poel is het zeer belangrijk 
dat de DX190W-5 zeer breed inzetbaar is, 
waarbij het wisselen tussen de verschillende 
giekconfiguraties en uitrustingsstukken snel 
en efficiënt moet kunnen plaatsvinden.
Zo kan voor ieder werk die ideale 
samenstelling worden ingezet en kan de 
DX190W-5 optimaal presteren!

Oplossing Grondwerk winter 2019:  
Geen zorgen, wij laten je absoluut niet in de kou staan.

1e prijs: Jan en Ria Hakkert, Loonbedrijf Hakkert
2e prijs: Gerwin Bouwhuis, Landbouw-Loonbedrijf Bouwhuis
3e prijs: Siem van Gerwen, Ruud van Gerwen GWW/Gervo Bestratingen

ACTUEEL
CONNECT
EDITIE
ELM
FRIS
GENERATIE
GRAAFMACHINE
HETZELFDE
HOOG
KANSEN

KENNIS
KWALITEIT
MANNENWERELD
MILIEU
MINIGRAVER
NEDERLAND
NIJLAND
ONDERNEMEN
ONTWIKKELING
ORANJE

SAMEN
SCHOON
SERVICE
STAAD
START
TECHNISCH
UITGAVE
VERNIEUWING
VERSTERKING
VROUW

Breinwerk Xtra optie

W O E D I T I E K R A N M J N
U G E A H B O W M I L I E U E
O N D A C K A V E C N N V D M
R I L T S L A E O I E E A N E
V W E S I R F N G N N N G A N
E U R T N I N R S I E O T L R
R E E A H E A U H E O W I IJ E
S I W R C V D C E H N G U N D
T N N T E T A F S C H O O N N
E R E R T M U I L E J N A R O
R E N L F E N E D E R L A N D
K V N A M N N E E R Z V A T I
I S A M E N E D O L O T I S A
N R M K G E N E R A T I E C N
G N I L E K K I W T N O S H E

www.puzzelpro.nl©

:

W O E D I T I E K R A N M J N
U G E A H B O W M I L I E U E
O N D A C K A V E C N N V D M
R I L T S L A E O I E E A N E
V W E S I R F N G N N N G A N
E U R T N I N R S I E O T L R
R E E A H E A U H E O W I IJ E
S I W R C V D C E H N G U N D
T N N T E T A F S C H O O N N
E R E R T M U I L E J N A R O
R E N L F E N E D E R L A N D
K V N A M N N E E R Z V A T I
I S A M E N E D O L O T I S A
N R M K G E N E R A T I E C N
G N I L E K K I W T N O S H E

www.puzzelpro.nl©

:

Met de steun van Anema, Staad en ELM die ons machines en alle 
knowhow leverden, waren we klaar om onszelf te presenteren als 
officiële Doosan dealer in Bentelo. Op onze locatie was in korte tijd 
een prachtig demoterrein aangelegd, waar heerlijke oliebollen, 
broodjes hamburger en ‘n fijn kacheltje in een overdekte tent de 
innerlijke en uiterlijke kou uit de lucht konden krijgen. Natuurlijk 
stonden bijna alle beschikbare Doosan machines klaar om getest te 
worden. We vonden het de eerste dag even spannend of we wel het 
aantal bezoekers zouden ontvangen waar we op gehoopt hadden, 
maar die vraag werd snel beantwoord: we hadden doorlopend 
aanloop vanaf het eerste tot het laatste uur. Ikzelf had niet alle 
tijd om alle bezoekers te begroeten, ondertussen moesten we 
natuurlijk ook onderdelen en service verlenen aan onze klanten. 
Het was daarom extra mooi om zaterdag – terwijl de telefoon 
minder aandacht vroeg – mezelf geheel in de ‘ik ben er’-mode te 
zetten. Ik sprak veel bestaande en nieuwe klanten die zojuist hun 
eerste Doosan-ervaring hadden gehad. Het was een plezier om hun 
enthousiasme te mogen ontvangen.

De gegeven feedback van machinisten over de bediening, 
toegankelijkheid en service van de Doosan machines was bij 
iedereen positief. Ik zag dat het goed was.

Ja, als ik terugblik weet ik het zeker: het waren twee fantastische 
dagen. Waarschijnlijk slapen we allemaal beter met een Doosan 
machine en de service van Nijland. Mocht je ooit wakker liggen en 
balen dat je onze demodagen gemist hebt? Wij zijn altijd bereid om 
al je Doosan-vragen te beantwoorden. Ons team is er klaar voor! 

Ik wil iedereen bedanken voor zijn bezoek aan 
onze Demodagen namens Nijland Service

Wim de Haar
Magazijn Nijland Service

Tel: 0547-291291  |  info@nijlandservice.nl 

27 en 28 december 2019: het waren twee fantastische dagen. Ik neem jullie mee naar Bentelo, 
waar de Demodagen van Nijland Service op locatie waren georganiseerd. We waren klaar om 
iedereen hier in het oosten kennis te laten maken met ons als nieuwe Doosan dealer. 

Demodagen
Nijland Service
Door: Wim de Haar
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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

Jeroen Besseler 
Werkplaats
+31 (0)547 – 291 291 
Werkplaats@nijlandservice.nl

Wim de Haar 
Magazijn
+31 (0)547 – 291 291
Magazijn@nijlandservice.nl

Contact

Werkgebied:
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
Limburg: Sijmen Staadegaard +31 6 21 49 00 74
Gelderland: Cor Verbeek +31 6 15 20 81 40
Twente, Salland en Achterhoek: Wouter Semmekrot +31 6 23 97 83 39
Groningen, Friesland,  
Flevoland en Noord-Holland: Almer Anema +31 5 17 64 13 29
Drenthe: Snippe Erica +31 5 91 30 16 41 

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

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

Openingstijden: 
Nijland Service B.V.
Maandag – vrijdag: 08.00 uur tot 17.00 uur. Zaterdag: 08.00 uur tot 12.00 uur
ELM Bouwmachines B.V.
Maandag – vrijdag: 07.00 uur tot 17.30 uur. Zaterdag: 08.00 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

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 
+316 86 87 67 42
anno@elmbouwmachines.nl

Sander de Regt
Verkoop
Tel: +316 20 73 71 40
sander@elmbouwmachines.nl

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

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

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

Niels de Jong
Werkplaats
Tel: +3102 004 950
niels@elmbouwmachines.nl

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

Verkoop en Marketing

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

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

Cor Verbeek
Verkoop
+31 6 15 20 81 40
cor@staad-groep.nl 

Sjoerd Mulders
Verkoop Binnendienst / Marketing
+31 6 52 73 68 77
sjoerd@staad-groep.nl

Sijmen Staadegaard
Commercieel Directeur
+31 6 21 49 00 74
sijmen@staad-groep.nl

Pieter Staadegaard
Export Manager
+31 6 15 05 67 62
pieter@staad-groep.nl

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

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

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

Aftersales

Wilco van Heel
Export Onderdelen 
+31 413 725 114
wilco@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

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

Thijs van Hal
Coördinator afleveringen / trainingen
+31 6 21 97 25 53
thijs@staad-groep.nl

John Sleegers
Planning Machineopbouw
+31 6 25 34 98 79
john@staad-groep.nl

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

Martijn van Vroonhoven
Hoofd P&O en Kwaliteit
+31 6 44 05 54 96
martijn@staad-groep.nl

Jan Willem Staadegaard
Algemeen ondersteunend
+31 6 21 97 80 38
janwillem@staad-groep.nl

www.snippe-erica.nl
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Nul % rente! 
Wegens succes verlengen we onze 0% rente financieringsactie uit 2019!

0% rente op de financiering van onze mini/midi, mobiele-, 
rupsgraafmachines en wielladers. Deze actie is geldig tot en met 
juni 2020. Vraag jouw contactpersoon naar alle voorwaarden.

Bel Staad +31 413 725 111 
Bel ELM +31 102 004 383
Bel Nijland Service +31 547 291 291


