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Monteur aan het woord
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.
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Sinds 2014 zijn wij, Anema Arum, importeur van Doosan.
We ademen Doosan, hebben oranje bloed. We zien het
dan ook meer dan een verrijking om onderdeel te zijn
van het Grondwerk. Een mooi, deskundig vakblad om
onze achterban te informeren over alles wat er rondom
ons merk en in onze branche speelt.
Nog mooier vind ik het, dat we begin dit jaar tot een
prachtige indeling van ons werkgebied zijn gekomen.
Het noorden en het zuiden zijn nu perfect verdeeld
over importeurs en dealers, zodat we heel Nederland
optimaal bedienen. Want dat vind ik belangrijk: een
landelijk dekkend netwerk om ons te focussen op onze
klantrelatie. Alleen zo kunnen we onze samenwerking
met de klant naar een nog hoger niveau tillen. Want
samen staan we sterk. Juist nu en juist in onze branche.
De herindeling van ons werkgebied en de focus op onze
samenwerking met jou, onze gewaardeerde klant, komt
de branche ten goede. Juist in deze tijd van Corona
wordt duidelijk hoeveel we elkaar kunnen versterken
en hoe belangrijk dat is. We hebben elkaar nodig.
Alleen zo vinden we de weg naar de top. Ik ben ervan
overtuigd dat er mooie dingen uit deze tijd ontstaan. We
worden met z’n allen gedwongen om inventief te zijn en
een beroep te doen op onze creatieve geest. Dat blijft
hangen. En daarbij: er komen betere tijden, daar houden
we ons aan vast. In Nederland ligt veel potentieel werk
voor de toekomst, waardoor we succesvol kunnen zijn.
En wat Doosan, jouw machine of onze service betreft:
Je kunt op ons rekenen waar dan ook in Nederland.
Ik wens je veel gezondheid toe. Op naar een sterke
samenwerking! Ook als dat op afstand is. Graag tot snel
in Arum, Bentelo, Erica, Veghel of Waddinxveen.

BRUTE KRACHT.
Interview

DL420-5 presteert continu bij Van der Wal Sloopwerken

Niet alleen mobiele of rupsgraafmachines zijn bruut van kracht, een Doosan wiellader kan er
ook wat van. Althans, als we Ruurd van der Wal, directeur van Van der Wal Sloopwerken in
Joure moeten geloven. Hun DL420-5 draait continu op het erf. “De machine mag absoluut niet
stuk gaan. Stilstand kunnen we onszelf niet permitteren. Daar is wel een partijtje kracht voor
nodig.” Van der Wal is actief in de sloopbranche en circulair ondernemen speelt binnen hun
organisatie een grote rol. Hoe draagt Doosan en hun DL420-5 daar aan bij? Ruurd vertelt.
“Laat ik beginnen dat we niet altijd op Doosan hebben
gedraaid. Eigenlijk pas vanaf het moment dat Siep Anema
leverancier van het merk werd. Nu bestaat ons machinepark
hoofdzakelijk uit Doosan. Daar kies ik bewust voor. Ik wil
een leverancier in de buurt hebben, die weet waar hij over
praat. Goed op één lijn zitten is daarbij belangrijk. Als er wat
is, moet het opgelost worden. Zoals ik al aangaf, kunnen wij
niet stilstaan met onze machines.”

Cirkeltje rond
De wiellader van Van der Wal Sloopwerken draait dagelijks op
het recycling-terrein. “Hier worden diverse bouwstromen van
elkaar gescheiden en bij de bron gesorteerd. De materialen
verwerken en recyclen we vervolgens per bron. Het puin
wat we bij de recyclingafdeling brengen, recyclen we tot
menggranulaat voor de weg- en waterbouw. De DL420-5
speelt hierin een belangrijke rol! Deze is de ‘spin in het web’
om binnen de recyclingafdeling alles in goede banen te
geleiden. Tevens onderscheiden we op de recyclingafdeling
welke materialen als tweedehands bouwmaterialen
beschikbaar kunnen worden gesteld en welke materialen we
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duurzaam gaan recyclen. Circulair ondernemen noemen we
dat. De wiellader is een belangrijk onderdeel van het geheel
en een vaste schakel binnen dit proces.”
“Het mooie is dat dit al heel lang onze manier van werken
is,” gaat Ruurd verder. “Al sinds de start van ons bedrijf in
1964 pakken we dit zo aan. Het is het gedachtegoed van
mijn vader, de grondlegger van onze organisatie. Je ziet dat
circulair ondernemen nu steeds belangrijker wordt in onze
sloopbranche, terwijl het voor ons niets nieuws is.”

Ervaring
Van der Wal Sloopwerken is een familiebedrijf. Nadat senior
van der Wal het bedrijf opbouwde, namen zijn drie zonen in
2003 de zaak over. Alle drie van jongs af aan opgegroeid in
het vak. “Ik zat al vanaf jonge leeftijd mee op de machine,
zoiets word je met de paplepel ingegoten. Het idee om het
bedrijf met zijn drieën over te nemen leefde dus ook al heel
lang, maar ik wilde eerst zelf ervaring opdoen in het vak. Dat
is gelukt. Op mijn 25e kwam ik op de planning en heb ik vanaf
toen alle lagen wel meegemaakt. Inmiddels ben ik binnen het
bedrijf verantwoordelijk voor de algemene bedrijfsvoering.”
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Importeur voor de Benelux

De werkzaamheden van het bedrijf spelen zich
grotendeels af in het Noorden en Midden van
het land. “Niet alleen sloop, hoor. We bieden
een compleet aanbod aan van asbest tot aan

EUROSTEEL BV
VAN HEEMSKERCKWEG 10
5928 LL VENLO
NEDERLAND
WWW.EUROSTEEL.NL

recycling. Veel sloopwerk is daarmee verbonden,
dan ben je ook niet meer van één segment
afhankelijk. We hebben gemiddeld tussen de
35 en 40 man in dienst. Ik ben trots op wat voor
werk wij met z’n allen verzetten.”

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

Binnen drie weken in gebruik
“We hadden al een wiellader in gebruik, voordat we deze DL420-5
aanschaften. De machine die we reeds in gebruik hadden, had de nodige
uren op de teller staan waarbij je de afweging gaat maken of onderhoud
rendabel is ten opzichte van de aanschaf van een nieuwe wiellader. Toen
besloot ik een nieuwe wiellader te kopen. Of nee, ik was eigenlijk eerst
op zoek naar een tweedehandse, maar een gepast exemplaar konden
we niet vinden. Toen was ik er met Siep Anema snel uit dat we voor een
wiellader uit de nieuwe generatie zouden gaan. Zeker met het oog op
milieu en duurzaamheid.”

VOOR EEN GEZOND WERKKLIMAAT
DUURZAME RVS OVERDRUKSYSTEMEN
ZEER GEBRUIKSVRIENDELIJK
SNELLE LEVERING FILTERS

(DAG & NACHT)

“Dat besluit nam ik echt net voor de kerstdagen. Je gelooft het of niet:
maar 8 januari hadden we de machine al in gebruik. Dat was echt top.
Natuurlijk was de machine nog niet opgebouwd met alle opties, maar
dat hoefde ook niet. Het was voor ons heel gunstig dat we zo snel na
aankoop konden draaien. De opties die we willen, laten we later dit
jaar opbouwen.” Ruurd laat o.a. een snelwissel en weegsysteem op zijn
wiellader bouwen.

Storingsgevoeligheid
“Omdat onze wiellader absoluut niet stil mag komen te staan door
bijvoorbeeld een storing, wil ik dat de storingsgevoeligheid zo laag
mogelijk ligt. Dan presteert een machine voor mij optimaal. De nieuwe
wiellader-modellen zijn zuiniger en besparen brandstof. Dat klinkt mij al
als een voordeel in de oren, evenals weinig tot geen onderhoud. Tot nu
toe blinkt de DL420-5 uit in zijn alledaagse werkzaamheden, hij voldoet
aan mijn wensen en heeft een goede capaciteit. Succesvol zijn kan ik
niet zonder goed gereedschap, snap je?”
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OP ZOEK NAAR HET JUISTE OVERDRUKSYSTEEM? SCAN DE QR CODE
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BERGEN
VERZETTEN
Interview

van vader tot zoon
H. Grefte Grondverzet
Machines: DX255LC-5 en DX140W-3

H. Grefte Grondverzet, al 50 jaar actief vanuit het Twentse Hengevelde. Als grondverzetbedrijf en
machineverhuur al jaren een begrip in de regio. Vader Harrie begon in 1970 voor zichzelf, zoon Gerben
keek van jongs af aan tegen hem en zijn machines op: “Toen ik in 1995 dan ook aan het werk mocht,
ben ik begonnen bij een loonbedrijf. In 1996 schaften we een gebruikte rupsgraafmachine aan en ben
ik bij mijn vader in het bedrijf gestapt. Zo vader, zo zoon, ja, dat ging bij ons wel op!”

Samenwerken
Pa Grefte bereikte in 2011 de pensioengerechtigde leeftijd. “Tot die tijd
hebben we samengewerkt. Dat heeft veel voor mij betekend. Ik heb
daarna kort gedacht: neem ik personeel aan? Maar dat vond ik toch een
hele stap. Zeker wanneer je kijkt naar risico’s van weersafhankelijk werk,
waarbij het voor kan komen dat man en machine stil komen te staan.
Ik ben een machine-man, laat mij maar lekker draaien op de kraan. Van
de hele dag achter een bureau zitten, word ik niet blij. Ik ben secuur op
mijn eigen materieel en probeer het zo compleet en multifunctioneel
mogelijk te houden. Alleen gaat het me goed af en bij drukte huur ik bij.”
Een onderneming van vader op zoon, zoals we er in de branche meer
kennen. Hoe gaat het werk er binnen zo’n onderneming aan toe? Hoe
ziet een werkdag bij H. Grefte Grondverzet eruit? Hoe verzet Gerben
al die bergen werk? “Ik begin altijd met een kopje koffie! Rustig
opstarten, op welk project ik ook draai. Dat vind ik heel belangrijk,
zeker als er nog meer man rondom aan het werk is. Even de dag
doorspreken en dan aan het werk.”
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Verkaveling en natuurbouw
Gerben vertelt: “Het liefst ben ik aan het werk in de ruilverkaveling.
Watergangen graven met de vleugelbak, prachtig werk. Jammer dat deze
projecten er bijna niet meer zijn. Ook natuurbouw is favoriet. Tijdens mijn
laatste project heb ik met mijn rupsgraafmachine (DX255LC-5) gedraaid
op een project voor BAM Infra. Het was de bouw van twee complete
ecoducten. Daar ben ik eind 2018 op begonnen en dit is in april 2020
afgerond. Het is mooi om een project van begin tot eind mee te maken.”
“Het was ook echt een pracht project,” gaat Gerben verder. “Het vroeg
veel GPS-werk, maar er zaten ook stukken tussen waar ik de vrije hand
kreeg. Zoiets blijft je bij. Ik begon iedere werkdag met een rondje om de
machine. Even kijken hoe hij erbij staat, machine starten en uiteraard
een bakkie koffie. Daarna kunnen we beginnen! Lekker grond aan de
kant gooien, wallen afwerken met GPS of een oever natuurvriendelijk
graven. Ik maakte bijvoorbeeld een mooie strakke beek, door de ene
kant van de wal te laten zakken. Een beetje een berg en dal idee, dat is
goed voor dieren zoals hagedissen en andere reptielen.”
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MATT NIELEN Constructies B.V.

Hulpstukken van Grondverzetmachines,
Landbouwwerktuigen, Constructiewerkzaamheden,
Machine Modificaties

IJZERSTERK IN HET MAKEN
VAN UW PRODUCT!

Heinz Moormannstraat 3
Tel : 0485-383098
info@mattnielen.nl

5831 AS Boxmeer
Fax: 0485-385042
www.mattnielen.nl

Bespaar tijd en
geld met slimme
IJZERSTERK IN HET MAKEN
techniek
VAN UW PRODUCT!
Lees alles over het draaikantelstuk en
bijbehorende slimme uitrustingsstukken op

www.engcon.nl

Overleg met ecoloog
Een dag zit zo vol. Gerben: “De tijd vliegt voorbij als ik op de machine zit. Zo
had ik op een ander natuurbouwproject af en toe overleg met een ecoloog.
Dat is een fijne afwisseling. Je spreekt dan over het gebied en dit probeer je
samen vorm te geven en werkelijkheid te maken. De dagen zijn dan zo om.
Gerben smeert de boel nog even door als zijn werkdag erop zit en dan gaat
hij op huis aan.

Aziatische tour
Hoe is Gerben bij Doosan terecht gekomen? Ook daar blijkt Pa Grefte
grondlegger te zijn geweest. Gerben: “Vroeger waren de Aziatische merken
nog niet zo heel bekend in Nederland. Totdat mijn vader op een gegeven
moment een Komatsu kocht en kennismaakte met de Aziatische kwaliteit van
machinebouw. Later hebben we een Deawoo Solar (voorloper Doosan - red.)
gekocht, nadat hij van een kennis positieve ervaringen hoorde. Nou, dat was
wel een beetje een Spartaanse machine, maar er was bijna nooit wat mee en
die heeft zijn werk meer dan goed gedaan.”
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Doosan voldoet volgens Gerben aan zijn verwachtingen. “Goede kwaliteit en
betaalbaar. En ik heb er weinig trammelant mee, ook dat vind ik belangrijk. De
keuze voor de DX140W-3 was dus snel gemaakt. Weetje, alles wat niet op de
machine zit, dat kan ook niet kapot gaan. Wat er wel op hoort te zitten, zit ook op
een Doosan. Ik heb wel wat verbeterpunten, ook bij mijn DX255LC-5 die al bijna op
de 5000 uur zit. Maar ach, zo heeft ieder merk machine wel zijn voors en tegens.
Dat blijf je houden. Ik vind het dan veel belangrijker hoe een merk met een klant
omgaat. Tot op heden is dat met Doosan positief geweest, zowel bij de meeste
dealers als importeurs.”

Waardevol
Ook zijn klantenkring dankt Gerben nog voor een deel aan zijn vader. “Het is
waardevol dat je met die relaties veel dingen in overleg kunt doen, gewoon, omdat
ze je kennen. Zo ga je voor een vaste klant ook wel iets verder weg aan het werk,
dan alleen hier in de regio te blijven. Behalve toen we onze tweeling kregen, toen
koos ik bewust voor projecten in de buurt. Afijn. Mensen hebben vertrouwen in je
en gunnen je iets. Dat blijft bijzonder.”

“Onder het ecoduct waar je aan werkt
door naar huis rijden, dat heeft wel
wat. Als ik het druk heb, stap ik in
de avond ook nog op mijn mobiele
graafmachine (DX140W-3) om wat
te doen! Stilzitten is er niet bij. Mijn
volgende project vindt plaats in de
leidingbouw en draagt bij aan de
energietransitie. Ik mag helpen bij het
verzwaren van het stroomnetwerk.
Dat zal ook weer een aardig klusje
worden. De machine is al op transport.”

MONTEUR
AAN HET WOORD
In deze editie vertelt Frank je alles over het S-systeem. Het S-systeem is een

Over de demonstrateur:
Frank Verbij is 21 jaar en woont in
Vinkel. Frank is sinds 2018 werkzaam
bij Staad en houdt zich bezig met het
demonstreren en transporteren van de
machines. Hij is dus als geen ander op
de hoogte hoe het S-systeem werkt en
wat daar de voordelen van zijn.

snelwissel die er voor zorgt dat je compleet ontzorgd wordt op dat gebied. Dit wil
zeggen dat alles automatisch wordt aangekoppeld en je als machinist niet meer uit je
cabine hoeft om de koppelingen te koppelen. Dus geen gedoe meer met vastzittende
hydrauliek koppelingen en geknoei met hydrauliek olie tijdens het aan en afkoppelen.
Daardoor minder kans op vervuiling en slijtage van het hydraulisch systeem. Hoe dat

Hi allemaal, ik ben machinist Roel.

werkt en wat daarbij komt kijken leggen we je hieronder uit. Veel leesplezier!

Een tijdje terug heb ik de Doosan DX140W-5 op demo
gehad zoals je kan zien is me dat super goed bevallen!

1 | Het eerste voordeel van het S-systeem is dat het altijd veel compacter is dan het
CW-systeem waar meer mensen bekend mee zijn.

1

2

3

4

2 | Als tweede is de slijtage van het S-systeem vele male minder. Dit komt omdat er
vanaf de pennen van de bak tot aan het snelwissel veel minder speling zit dan bij
een ander systeem. Zoals bijvoorbeeld bij een CW-systeem, daar blijft de bak erin
hangen terwijl een S-systeem alles klemt.
3 | Het aankoppelen van een S-systeem gebeurt in combinatie met het EC-Oil systeem
waardoor je de hydrauliek, vetsmering en elektrische voeding automatisch kunt
aankoppelen. Het zit allemaal in een blok en doordat het systeem klemt, drukt het
als het ware de koppelingen tegen elkaar waardoor ze aangekoppeld worden en je
dit niet meer met de hand hoeft te doen. Een sorteerknijper of een draaikantelstuk
heb je er dan bijvoorbeeld net zo snel aan als een bak met een snelwissel systeem.
Hierdoor kun je als machinist in je cabine blijven zitten. Bij een draaikantelstuk met
een automatisch smeersysteem gaat de smering dus ook door de doorvoer, dus
hoef je ook daar niet meer naar om te kijken.

TOP PRESTATIES
VRAGEN OM EEN TOP
SAMENWERKING
TRIMBLE EARTHWORKS
SAMEN ONTWIKKELD, SAMEN SLIMMER,
SAMEN EFFICIËNTER

4 | Het is wel heel belangrijk dat het systeem goed schoon wordt gemaakt. Dit
klinkt logisch, maar wanneer dit niet gebeurt ontstaat de kans op lekken van
hydrauliekolie. Dit wil je natuurlijk voorkomen. Het schoonspuiten kan worden
gedaan met remreiniger. Wanneer je dit iedere keer doet zodra je een hydraulisch
onderdeel aankoppelt is dit voldoende, blijft het schoon en voorkom je kans op
lekken. Je kunt dit vanuit je cabine stoel doen door je S-snelwissel systeem voor
de cabine te plaatsen, de voorruit te openen en de koppelingen in te spuiten
met remmenreiger. Het komt natuurlijk voor dat je een draaikantelstuk of
aanbouwdeel voor een langere tijd niet gebruikt. Dan is het belangrijk dat je de
kappen of hoezen die hiervoor geschikt zijn gebruikt zodat de koppelingen ook
zuiver blijven tot het moment dat je het weer gaat gebruiken.
5 | Bij steeds meer leveranciers van S-systemen zijn tegenwoordig veel
aanbouwdelen uitgevoerd met hydraulische snelwissel systemen.

info@sitech-nederland.com
www.sitechsolutions.com/nl
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6

6 | Veiligheid is een belangrijk onderdeel die ik zeker niet wil vergeten. Bij een
S-systeem kun je niet zomaar je bak eraan hangen en meteen aan het werk gaan
met het risico dat de bak dan toch niet gekoppeld is. Er zit namelijk een pieper
op die er voor zorgt dat wanneer de snelwissel nog los zit of de bak niet goed
klemt, je omgeving hoort dat ze afstand moeten houden. Dit is ook fijn voor de
machinist zodat hij weet dat alles goed vastzit zodra de pieper stopt en hij dus
veilig aan het werk kan gaan.

SITECH NEDERLAND
+31 (0)4 93 68 10 00

5

YOUR CONTRUCTION TECHNOLOGY PROVIDER

®

Bovenstaande stappen zijn slechts een greep uit de mogelijkheden met een S-systeem. Wil je meer informatie of uitleg over het S-systeem?
Neem dan contact op met jouw dealer, zij vertellen je er graag alles over!
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Het bedrijf: Kemp Schalkwijk
Bart Kemp staat samen met zijn vrouw aan
het roer van Kemp Schalkwijk. Al meer dan
25 jaar. Ze hebben zo’n 20 man in dienst en
richten zich met hun bedrijf op bomen rooien,
groenvoorziening, landschapsinrichting, beheer en -onderhoud. Bart: “Alles in de groene
buitenruimte. Eigenlijk de hele cyclus vanaf
het planten van bomen en struiken, tot het
onderhoud en het versnipperen van takken en
boomstammen tot houtsnippers.” De functie van
Bart? Een mannetje van ‘alle-ding’, die trots is op
zijn werknemers.

De machine: DX160W-5

OPSCHEPPEN .

De Doosan DX160W-5 mobiele graafmachine
is Kemps’ tweede Doosan. De machine
heeft een krachtige, zuinige 6-cilinder
motor en is 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. Kemp Schalkwijk
verricht specialistisch werk en daarom is de
machine uitgerust met een zaagfunctie en
een schuifblad om de mobiele kanjer meer
stabiliteit te geven.

Bomen rooien met Kemp Schalkwijk

Wat is er bijzonder aan deze Doosan?
“Met onze DX160W-5 planten en rooien we hoofdzakelijk bomen. Deze machine
hebben we uitgerust met een ‘zaag kop’-functie. Dat is hartstikke handig. Het
is een dure functie, maar betekent dat we kunnen zagen, roteren èn knippen
tegelijk. Dit stelt ons in staat mankracht uit te sparen. Daarnaast beschikt onze
mobiele graafmachine over stempels en een schuifblad, zodat we ons stabiel
neer kunnen zetten. Dat is nodig als we ver moeten reiken met de giek. De
machine is in de tweede week van januari geleverd en we kunnen nu al niet
meer zonder.”

zodat we de machine leren kennen. Verversen doen we daarna zelf. Ik wil zo
min mogelijk storingen hebben. Lukt het ons toch niet zelf? Dan laten we de
kundige monteurs van ELM komen.

Is de machine makkelijk in gebruik?
“We hebben meer machines dan machinisten. Een aantal machinisten heeft
een eigen machine, de andere machines worden door meerdere machinisten
gebruikt. Dat geeft ons de mogelijkheid om altijd een machinist en de juiste
machine beschikbaar te hebben voor het werk dat er ligt. Wat ik van mijn
machinisten terug hoor, is deze mobiele in gebruik 100% een fijne machine. Ook
ervaren we de bediening van de Doosan fijn, deze is nauwkeurig en luistert.”

Waarom heb je voor Doosan gekozen?
“We hebben voor ons werk een machine nodig die sterk is. Daarom was ik
op zoek naar een machine met een 6-cilinder motor. We hebben ervaring
met machines met een kleinere motor inhoud en dan loopt de motor naar
ons idee teveel op de tenen. Deze machines zijn dan niet bestand tegen de
uren die wij ermee willen maken. Dit heeft hogere kosten per draaiuur als
gevolg. Wij wilden graag een machine met inhoud! We hadden al ’n Doosan
en die doet ’t goed. Zonder storingen. Dat wilden we weer.”

Waar moet een machine voor jou aan voldoen?
“Het merk achter een machine moet mij bedrijfszekerheid kunnen bieden.
De dealer achter het merk vind ik enorm belangrijk. Dit zijn toch wel
machines die redelijk wat kosten, omdat we specialistische opties erop
laten bouwen. Je moet er dan wel zeker van kunnen zijn dat de machine
voldoende uren kan maken.”
Hoe zit het met het onderhoud van de machine?
“Onderhoud gebeurt bij ons in de werkplaats, dat doen onze monteurs. De
eerste keer bij een nieuwe machine doen we het graag samen met de dealer,
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Als je iets aan de machine zou kunnen veranderen, wat zou dat dan zijn?
“Dat heb ik nog niet ontdekt. Van te voren denken we er goed over na wat
er allemaal op moet zitten, dan tackel je dat ook wel. De jongens die er mee
draaien, laat ik naar de offerte kijken. Jongens kijk eens of ik wat mis. Dan
kom je samen tot een redelijk breed eindplaatje.”

Wat is het mooiste karwei dat jullie hebben uitgevoerd?
“Lastige vraag, ieder karwei is mooi. We doen heel veel samen met andere
machines van ons. Denk bijvoorbeeld aan het wegpakken van hoge bomen.
Als team kunnen we dan heel mooi werk verzetten. De ene pakt de grote kop
op en de ander pakt de rest van de bomen weg. Het is mooi om te zien hoe
we in korte tijd heel veel werk kunnen verzetten met een machine en zo de
rug van onze mensen kunnen sparen. Dat is wat we willen bereiken: onze
mensen die plezier hebben in hun werk en het werk ook fysiek vol kunnen
houden. En daar is deze Doosan een belangrijk onderdeel van.”

DOOSAN DL420-5

KOFFIE PRAAT.
Nieuws uit de regio

Nolle 12,5 jaar in dienst
Het is alweer 12,5 jaar geleden dat Nolle Mensonides bij Anema Arum over
de drempel stapte met de personeelsadvertentie uit de Leeuwarder Courant
in zijn hand.

In 2020 bestaat C-Infra uit Dongen 12,5 jaar!

Geboren en getogen in het Friese dorpje Longerhouw waar hij opgroeide als
boerenzoon. Een dorpje aan een doodlopende weg wat nog geen 50 inwoners
telt. Arum ligt op een kleine 8,5 km fietsafstand dus goed te doen. Tijd om de
wereld te ontdekken en zijn vleugels uit te slaan.

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

Serieus, betrokken en goed onderricht. Precies dat waar Siep Anema zo naar
op zoek was zorgde voor een klik tussen de mannen die al meer dan 12,5 jaar
goud is.

Gedicht van Erwin van Wanrooy

Nolle is binnen het Anema team mede verantwoordelijk voor de verkoop
binnendienst, het bestellen van de machines bij Doosan en heeft de
automatisering naar een hoger niveau weten te tillen.
Hij is een zeer gewaardeerde collega en we zijn dan ook super trots om dit
jubileum te kunnen vieren.

Werken met passie
op een Doosan!
Tjeerd Zijlstra, machinist op de nieuwe
DX255LC-5 bij v.d. Wiel te Drachten
verraste Anema Arum bij de aflevering
met een heuse combinatie welke op
schaal is nagemaakt.
In zijn vrije tijd besteedt Zijlstra vele
uren in zijn schuur om de mooiste
creaties op schaalmodel te creëren.
De dag na de bestelling van de
machine is Zijlstra begonnen aan dit
meesterwerk om deze bij aflevering
wederzijds te kunnen overhandigen.
De PeterBilt truck van Anema met
een Doosan machine in de voor het
noorden bekende bedrijfskleuren
van v.d. Wiel gespoten. Een bijzonder
moment en een mooie herinnering
naar mensen met passie voor het vak.
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“

Oranje boven. De kleur van machines, waar je in kan geloven. En vrouw of man.
We maken het met Doosan. Maar het is niet alleen de machinist die het doet.
Het is alleen degene die er veel uren mee maken doet. Vaak worden service en monteurs
vergeten. Die zullen dat wel weten. Of als er problemen zijn.
Dat je netjes en vlot geholpen wordt, is ook wel fijn. Of die persoonlijke tint.
Als je gevraagd wordt wat je ervan vindt. Daarom niks maken we alleen.
Daarvoor hangt er teveel om heen. Samen staan we sterk. En Doosan is het merk.
Van monteur tot machinist. Van vertegenwoordiger tot receptionist. Oranje boven.
De kleur van Doosan waar je tot onder en boven in kan geloven.

Kenny Joosse is de gelukkige machinist die vanuit de verhuurvloot draait op de DX225LC-5 SLR.
Met een gieklengte van 16.5 maakt Kenny een talud in het Duitse Recklinghausen: “De kraan draait echt buitengewoon heerlijk!
Wellicht had hij iets meer gewicht in de kont mogen hebben, maar ach, dat is een kleinigheidje”
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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 DL420-3
Hoofddorp
Roof2roof

Doosan DX27z
Amsterdam
Loonbedrijf Jan v.d. Lee

Doosan DX35z
Bergschenhoek
Van der Spek Loon en Grondwerken

Doosan DX170W-5
Tilligte
Aannemingsbedrijf Gerwers BV

Doosan DX170W-5
Balgoij
de Hoog Hoveniers

Doosan DX190W-5
Oude Ade
Gebr. van der Poel

Doosan DDX35z
Leeuwarden
Verno Materieelverhuur

Doosan DX140W-5
Rijssenhout
V.O.F. Grisnich GWW

Doosan DX140W-5
Elspeet
Van Asselt

Doosan DX255LC-5
Nijemirdum
Douwe Hoekstra Kraanverhuur en Transport

Doosan DX255LC-5
Amerongen
Loonbedrijf Dorrestijn

Doosan DX255LC-5
Drachten
Van der Wiel B.V.

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

Doosan DX160W-5
Enschede
Haverkamp Groep en Rodebak.nl
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Doosan DX160W-5
Amsterdam
Zandstra B.V.

Doosan DX165W-5
Oud Alblas
Jongeneel Werktuigenverhuur

Doosan DX300LC-5
Epe
Grondverzetbedrijf Lokhorst

Doosan DX340LC-5 SLR
Rossum
SMD Groep

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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UITGEDIEPT.
Samen vooruit

Rijd je op de A2 van Utrecht richting het zuiden, nog voor Den Bosch? Grote kans dat je in de verte een
oranje glimp van de DX340LC-5 SLR van SMD Groep uit Zaltbommel opvangt, aan het werk op hun
depot. “Die semi-long reach is absoluut een bewuste aankoop geweest. Als we grondstoffen afgraven
is de hoogte van de giek ook de lengte naar de bak. Belangrijk dus!” We spreken Miel Sterk, samen met
Niels Sterk eigenaar van het bedrijf. Wat doet die rupsgraafmachine met lange giek daar allemaal?

“De machine is continu aan het werk, dus je kunt wel stellen
dat we veel met ‘m samen doen. We graven ons depot af,
kleigrond. Deze grondstof transporteert een vrachtwagen
naar een steenfabriek. Daar werken ze met tijdsgrenzen:
onze aanvoer van grondstoffen is onderdeel van hun
productieproces. Dit moet dus nauwlettend, zorgvuldig en snel
gebeuren, zodat zij hun stenen in ovens kunnen bakken.”

Shiften van 16 uur
“We hebben een aantal klanten (steenfabrieken, red.) waar wij
precies ditzelfde werk voor uitvoeren. Hun vertrouwen in ons
is groot. Leveren wij de grondstof niet of niet op tijd? Dan staat
ook hun proces stil. Onze machinisten werken dagelijks in twee
shiften. Dit betekent dat we 16 uur per dag aan het werk zijn
met de DX340LC-5 SLR.”

Dubbele bezetting
“De meeste relaties hebben wij al sinds de start van ons bedrijf,
zo’n veertig jaar geleden. Zoals ik al aangaf, vertrouwen onze
klanten op ons. Stilstand kunnen wij onszelf dan ook niet
veroorloven. Toch komt het ooit voor dat een machine een
storing heeft. Daarom gaan wij voor dubbele bezetting. Niet in
mankracht, maar in machines: we hebben altijd een tweede
machine klaarstaan. Ik hoor je denken: ‘dat vraagt wel om een
hele investering’, maar onze opdrachtgevers besteden niet
voor niets al hun werk aan ons uit. We moeten presteren. Soms
maak ik de vergelijking met de hulpdiensten in Nederland,
ook daar ben je onmisbaar en een deel van oplopende
acties. Doorwerken is noodzaak! Maar het mooie is, juist daar
kun je het verschil in maken. Zeker als je deze ketting aan
werkzaamheden al jaren op elkaar afstemt.”

Vooruitstreven
“Wij zitten sinds begin jaren ‘70 volop in het gebruik van
machines. Overslag en wegtransport bijvoorbeeld. In 1980,
precies veertig jaar geleden, zijn we gestart in deze industrie:
afgraven van depots. Waar vroeger in deze sector draadkranen
de boventoon voerden, introduceerden we als één van de
eersten de hydraulische graafmachine.” Vooruitstrevend?
“Ja. Je moet naar de toekomst kijken. Het verleden mag je
meenemen als raadgever, maar de toekomst, daar gaat het
over. Ik vind het heel leuk om te kijken wat we binnen onze
organisatie kunnen verbeteren. Daar moet je naar kijken,
uitdenken hoe je iets innovatiefs over tien jaar nog kunt
gebruiken. Dat is eigenlijk nog steeds onze motie achter alles.”
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ACHTER DE
BOUWHEKKEN.

“Zoiets kun je niet uit een folder halen, dat moet je ervaren.”
Achter de bouwhekken in Apeldoorn, spreken we Henk de Haan.
Daar is hij aan het werk op een oud ziekenhuisterrein. Zijn DX160W-5
staat alleen stil als Henk ziek of vrij is. “Zal ik het zo zeggen, er
mag niemand anders aan mijn machine komen. Dat is mijn ding,
helemaal afgesteld en opgebouwd naar mijn werkgemak. Zelfs mijn
broer speelt er niet mee. De machine betekent veel voor mij.”
Samen met zijn broer runt Henk sinds 2000
Grondverzetbedrijf de Haan in Rouveen.
Henk op de machine, zijn broer regelt de boel
daaromheen. “Dat gaat echt super samen.
Mijn vrouw doet de administratie.” Het bedrijf
is actief in de wegen- en woningbouw. “We
zijn met een klein clubje en werken met
zzp’ers uit de buurt. Zo zijn er iedere dag wel
zo’n twee tot drie mannen op pad voor ons.
Omdat we gewend zijn dat we niet om vijf
uur stoppen, leggen we in de avond alles
alvast klaar voor de jongens. Zo kunnen zij
de volgende dag meteen aan de gang. Mijn
broer en ik steken graag een handje toe in het
bedrijf. Dat hoort er ook bij.”

Mannetje van alles
Op de bouwput in Apeldoorn waar Henk
nu aan het werk is, is hij ingehuurd door
een grote aannemer waar hij vaker
voor draait. Een paar jaar geleden is het
ziekenhuisterrein aangepakt en inmiddels
staan de eerste huizen op het punt van
oplevering. “We gaan volgende week de
bouwwegen eruit halen en alles opnieuw
bestraten. Ik ben hier vanaf dag één aan het
werk en heb bij de huizen meegewerkt van
de fundering tot het puntje van het dak. Ik
loop gewoon op de bouwput rond en wie
me kan gebruiken, roept me. Dat is erg leuk,
die diversiteit. Net zoals de vrijheid die je
gegund wordt op zo’n project. Ik heb contact
met bouwvakkers, de installateur en de
dakpannenboer. Je helpt elkaar.”
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Flexibel
“Ik ben een mannetje van alles”, gaat Henk
verder, “en dat is precies het voordeel van
werken met een mobiele graafmachine.
Daar kun je zoveel mee doen. Mijn DX160W-5
maakt me flexibel. Ik kan altijd aan het werk,
of het nu nat of droog is. Daarom heb ik de
machine bij aankoop samen met dealer
Snippe samengesteld. Hij is daarna perfect
opgebouwd.”

Uitbundig
Sinds levering in november 2019 heeft geen
monteur meer bij Henk’s machine gehoeven.
Henk: “De DX160W-5 draait magnifiek. Daar
word ik nu heel erg enthousiast van, terwijl
ik normaal eigenlijk nooit zo snel uitbundig
ben. Zoiets kun je niet uit een folder halen,
dat moet je ervaren. Je houdt altijd kleine
dingetjes, maar bij deze Doosan had ik dat
gevoel niet. Op het smeervet na, maar dat
komt goed.”

Begrip
Waar komt dat enthousiasme vandaan?
“Misschien komt het omdat Snippe en ik
elkaar begrijpen. Snippe weet dat als ik stil
sta, dat ik dan niks meer kan. Dat er geen
geld binnenkomt. De monteurs zetten
op dat moment alle zeilen bij totdat de
graafmachine het weer doet. Daar kan ik
blindelings op vertrouwen. Bij zoiets kun je
niet meer zeuren, het is van beide kanten
een investering in een relatie.”
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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.

Doosan nieuws

OVERSLAGMACHINE
OP TOURNEE.
Doosan DX250WMH-5 door Europa en doet Nederland aan.

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

Doosan DL220-5
2019 | 450 uur

Doosan DX165W-5
2018 | 1150uur

Doosan DX140W-3
2014 | 8000uur

Doosan DX140W
2012 | 7000 uur | Stempel en Schuifblad

Doosan DX340LC-5
2016 | 2000 uur

Doosan DX225LC-5
2017 | 7000 uur

Doosan DX300LC-5
2015 | 6500 uur

Doosan DX225LC-5 SLR
2018 | 860 uur

Dat Doosan de afgelopen jaren de eindgebruiker inzet om zijn
machines te optimaliseren is al bekend. Door goed te luisteren
naar wat de dealers vanuit het veld terugkrijgen van de mensen
neemt Doosan hiermee het initiatief om zijn machines nog beter
te ontwikkelen. Daarom komt Doosan dit jaar met machines
die speciaal zijn ontwikkeld voor de sloop- en recycling sector.
Een belangrijke ontwikkeling waarmee de Doosan-dealer
serieus op pad kan. De fabrikant lanceert dit jaar drie high reach
demolition Doosan DX235-7DM, Doosan DX380-7DM en Doosan
DX530-7DM sloopmachines en de Doosan DX250WMH-5 mobiele
overslagkraan.
De laatste genoemde machine, de Doosan DX250WMH-5 mobiele
overslagkraan is op tournee in Europa en zo ook in Nederland
gearriveerd. Binnen de wereld van grondverzetmachines geldt
het nog steeds; `als het voor de Europese markt in Nederland
werkt, werkt het overal´ en daarom wordt deze machine bij
diverse Nederlandse klanten ingezet. Zo krijgt men een nog beter
inzicht over hoe de machine zich in de praktijk bewijst en of er nog
verbeteringen nodig zijn. Om het meest complete plaatje te krijgen
wordt er ingezet op het sorteren van bouw- en sloopafval, laden
van containers, trailers en in de schrootverwerking, wat weer een
geheel andere toepassing heeft. Het oordeel wordt door Doosan
meegenomen in de eindproductie.
Als basis voor de Doosan DX250WMH-5 wordt een Doosan
DX210W-5 bandenkraan gebruikt, die speciaal ontwikkeld is voor
zware inzet in de recycling of overslag. De onderwagen (2,75
meter breed) is extra voorzien van vier stempelpoten, waarmee
de afstempelbasis van 3.640 x 4.700 mm wordt om de machine de
gewenste stabiliteit te geven.

Doosan DX85R-3
2016 | 2400 uur

Doosan DX140W-5
2018 | 1400 uu

Doosan DX530-LC-3
2015 | 5000 uur

Doosan DX235LCR-5
2017 | 4200 uur

Doosan DX340LC-5
2018 | 1000 uur

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

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

De testmachine betreft een recyclingversie en is voorzien van een
bakcilinder en bakkinematiek en uitgerust met een Doosan MG22
sloop/sorteergrijper. Deze weegt circa 1500kg. De giek is verstevigd
en goed geconstrueerd, daar waar de meeste krachten op komen
bij werkzaamheden in de recycling. De hoofgiek is robuust en meet
6,5 meter plus de stick 4 meter lang is. De hydraulische leidingen
zijn gemonteerd voor alle extra functies. Speciaal voor overslagwerk
en schroot is er nog een 4,5 lange gekromde lepelsteel verkrijgbaar.
Hiermee heeft de machine net iets meer werk- en hoogtebereik. Dit
vergemakkelijkt het laden en lossen van schepen, containers, kippers
en shredders. Omdat aan de speciale ´gooseneck´ stick een grotere
grijper kan worden gehangen, neemt de productiviteit toe. Deze
mobiele overslagkraan staat op dubbellucht Solid Pro 700 10.00-20
7,50 banden.

Voor optimaal zicht is de Doosan DX250WMH-5 standaard voorzien
van een hydraulische in hoogte verstelbare cabine. Deze voldoet aan
alle geldende richtlijnen en heeft een nooddaalfunctie en akoestisch
alarm bij verstellen. De machine heeft een eigen DL06 dieselmotor met
zes cilinders en voldoet aan de Stage IV emissienormen en is zuinig
in verbruik. Het maximaal vermogen bedraagt 129 kW (176pk) bij
1.900 t/min. Beide hydraulische pompen met een variabel regelbare
opbrengst leveren elk 236l/min. Dit dubbele pompdebiet is een
belangrijk onderscheidend kenmerk van Doosan graafmachines.
Het werken met uitrustingsstukken vraagt veel olie en bepaalt zo de
mate van productiviteit en het brandstofverbruik van een machine.
De hydrauliekleidingen voor de extra functies voor de sorteer- of
poliepgrijper zijn volledig in staal uitgevoerd. Ook positief is de hoge
zwenkkracht van de overslagmachine. De cabine is voorts zeer ruim
en comfortabel en laat zich uiterst fijn en soepel bedienen. Relevante
machinegegevens zijn eenvoudig af te lezen op het grote kleurendisplay.
De ervaringen van de gebruikers waar de testmachine is ingezet zijn
erg goed. Aan alles is te merken dat de Doosan DX250WMH-5 speciaal
ontwikkeld en gebouwd is voor hoge productiviteit en lange levensduur.
Met de 25-tons kraan biedt Doosan overslag- en recyclingbedrijven
dan ook een goed alternatief. Geheel origineel Doosan met volledige
fabrieksgarantie.
Dealers kunnen bij aanbestedingen gemakkelijker meedoen als
gemeentes of afvalbedrijven nieuwe recyclingmachines willen aankopen.
Met eigen specials af-fabriek voor in de sloop en recycling boort Doosan
nieuwe markten aan waar nog groei in zit en grote kansen liggen.

IK LEERDE DE BRANCHE BIJ MIJN
SCHOONVADER IN DE AUTO KENNEN
Je weet waarschijnlijk wie jouw Doosan-dealer is, maar wie zijn nu al die andere gezichten achter Doosan
in Nederland? We stellen ons graag aan je voor en beginnen bij Handelsonderneming Snippe Erica BV uit
Erica. We spreken met René, die het spits mag afbijten. “Ik leerde de branche bij mijn schoonvader in de auto
kennen”, begint René vrolijk. “Alles wat hij vertelde vond ik interessant. Ik had verder geen achtergrond in het
grondverzet, maar een betere leermeester dan mijn schoonvader had ik niet kunnen hebben.”

Meneer J. Snippe is Handelsonderneming Snippe Erica BV in de jaren
zeventig gestart. “Mijn schoonvader reed overal naartoe voor zijn machines.
Ik hield hem onderweg gezelschap. Vaak naar Duitsland en dan wisselden
we het rijden af. Leuk dat dit was, op pad zonder kaart en we hadden alleen
een lijstje met plaatsnamen bij ons. Dat hielden we zo de hele dag vol. Toen
ik merkte dat ik het leuk vond, ging alles met lief en leed vanzelf. Ik begon in
de zaak te werken, met de afspraak dat ik weg mocht als het niet beviel. Die
afspraak was nergens voor nodig, zoals je ziet!”

Vertrouwen
Inmiddels is René van alle markten thuis, haalt hij veel plezier en
genoegdoening uit zijn afwisselende werk en is hij niet meer weg te denken
uit het bedrijf. Net zoals een van de eerste medewerkers: Berend Koopman.
“Berend, onze werkplaats-chef, is een ware rot in het vak. Hij is na al die
jaren nog altijd bij ons in de werkplaats aan het werk en heeft een speciaal
plekje bij onze klanten. Het komt zelfs af en toe voor dat hij een machine
verkoopt, door het vertrouwen wat hij door de jaren heen bij onze klanten
opgebouwd heeft. Ik vind dat dit vertrouwen goed laat zien dat we een mooi
bedrijf hebben opgebouwd samen en dat onze klanten dat waarderen. We
doen het ook echt samen, het succes van Snippe is te danken aan ons hele
team van zeven man. Zonder onze jongens zijn we niks.”

Vooruitstrevend
Vanaf 2005 verkoopt Handelsonderneming Snippe Erica BV Doosan
graafmachines. “Ik ben heel blij dat we die keuze destijds gemaakt hebben
en dat we het merk mogen verkopen. Doosan was destijds al vooruitstrevend
en verder dan andere merken. Dat stond ons heel erg aan. En nog steeds. Ik
hoop dat Doosan zo vooruitstrevend blijft. Het is heel belangrijk om bij de
tijd te blijven. Nu we het over hopen en vooruitstreven hebben: ik hoop dat
ons team nog een flink aantal jaren bij ons mag blijven. Dat besef ik me nu in
deze tijd des te meer.”

BREINWERK
Hoofdprijs: Een Dag mee in de Doosan Truck
2e prijs: Miniatuur DX380LC-5
3e prijs: Doosan jas
4e prijs: Doosan 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 31 juli 2020 naar yanieke@staad-groep.nl
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Vriendin

“Is het al je vriendin?”
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René vertelt dat hij, zijn schoonvader en het voltallige Snippe-team
goede relaties hebben opgebouwd in al die jaren. “Als onze monteur alles
klaargemaakt heeft, de machine getest is en Berend onze werkplaats-chef
een laatste check-up heeft gedaan, laten we de klant zelf nog uitgebreid
testen. Uiteindelijk moet deze er happy mee zijn. ” Maar hoe weet Snippe
dan uiteindelijk of een klant echt tevreden is? “Nadat een machine ongeveer
een week in gebruik is, vraag ik wel eens aan een klant: ‘Is het al je vriendin?’.
Krijg ik lachende reactie, dan is dat een goed teken. Als het dat niet is,
dan gaan onze jongens er direct achter aan om het in orde te maken. Een
machine moet immers optimaal presteren!”

XTRA OPTIE
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Een trilblok kan super handig zijn wanneer
je palen, beschoeiing of bijvoorbeeld een
damwand in de grond moet plaatsen. Je
kunt een trilblok gemakkelijk koppelen met
je snelwissel en daarna koppel je nog twee
hydraulische slangen aan de machine. Wanneer
je dat hebt gedaan stel je de liters in wat voor
het trillblok nodig is en dan kun je aan de slag.

:

Oplossing Grondwerk voorjaar 2020:
Doosan Nederland sterk door samenwerking
1e prijs: Sander Oostdijk, Martens en van Oord
2e prijs: Tom Berkhout, Rutte Wegenbouw
3e prijs: Revi van Weert
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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
Cor Verbeek
+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

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: 00.00 uur tot 00.00 uur.
Zaterdag: 00.00 uur tot 10.00 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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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 05 17 64 13 29
erikjan@anemabv.nl

Jan Boersma
After sales – garantie
+31 05 17 64 13 29
janwb@anemabv.nl

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

Bram Visser
Magazijn
+31 17 64 13 29
magazijn@anemabv.nl

Bouwen Bouma
Verhuur uitrustingsstukken
+31 05 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Johan Versteijnen
Verhuur coördinator
+31 6 21 97 80 38
janwillem@staad-groep.nl

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

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

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

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

Niels de Jong
Werkplaats
+3102 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

Anno Blonk
Verkoop
+316 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

www.snippe-erica.nl

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

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

Rene Hinderks
Verkoop
06 55 80 83 20 / 0591-301641
info@snippe-erica.nl

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

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

Berend Koopmann
Werkplaats
06-55808319 / 0591-301641
info@snippe-erica.nl
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COMING SOON
nieuwe wielladers -7
In de klasse DL280-7, DL320-7, DL380-7, DL420-7, DL480-7, DL550-7 en de DL580-7

Ben jij benieuwd naar de nieuwe wielladers? Hou onze social media
kanalen in de gaten. Kun je niet meer wachten dan mag je natuurlijk
ook altijd contact met jouw dealer opnemen voor meer informatie.

