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Almere-Oosterwold groeit dankzij Doosan

D

Ze fonkelen van de nieuwigheid. Gespoten in de
bedrijfskleuren blauw en wit staan ze klaar om te worden
ingezet. Knipscheer Infrastructuur in Almere investeerde
recentelijk in twee nieuwe Doosan graafmachines.
Het gaat om een DX255LC-5 rupsgraafmachine en een
DX140W-5 mobiele graafmachine. De eerste machine
betreft een uitbreiding; de tweede is een vervanging
van een ouder type machine.

irecteur/eigenaar René Knipscheer is blij met
de nieuwe aanwinsten. “De DX255LC-5 wordt
ingezet in Almere-Oosterwold. Dat is een
uniek project bedoeld om de groeiende vraag
naar woningen vanuit de gemeenten Almere
en Zeewolde op te vangen.” In het 43 km2 grote gebied
tussen Almere en Zeewolde vindt een bijzondere manier van
gebiedsontwikkeling plaats. In dit gebied kunnen mensen
onder particulier opdrachtgeverschap een woning (laten)
bouwen. Daarnaast bepalen ze ook zelf waar wegen, paden,
groen en openbare ruimten komen én moeten ze al deze
voorzieningen zelf realiseren. Een aantal particulieren, georganiseerd in een vereniging van eigenaren, heeft de handen
ineen geslagen en voor het deelgebied Buitenplaats een plan
gemaakt. Vervolgens hebben zij Knipscheer gevraagd om dat
plan te realiseren. René: “Dan moet je dus denken aan de
weginfrastructuur en de grachten. Met de nieuwe Doosan
graven we de wegen voor de nieuwe woonwijk en de sleuven
voor de afvalwaterbehandeling. Ook gaan we de inrichting
van het park verzorgen. Natuurlijk spelen de gemeente
en het waterschap een rol als het gaat om toetsing van de
plannen en om het toezicht. Maar die rol is bescheiden.” Het
project Buitenplaats behelst een groene woonwijk met een
park en zo’n vijftig woningen. Het deelgebied is elf hectare
groot en de infrastructuur van het project zal in twee fases
worden gerealiseerd.

De klant achterna

‘Met de groei van
het bedrijf is ook
ons machinepark
meegegroeid’
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Knipscheer Infrastructuur is in 1980 in Dronten opgericht
door vader Jan Knipscheer. Dankzij zijn vooruitziende blik
is het hoofdkantoor van Knipscheer sinds 1983 in Almere
gevestigd. Inmiddels heeft het bedrijf tachtig man personeel
en zeven vestigingen in Almere, Dronten, Emmeloord,
Lelystad, Heerenveen, Zeewolde en Wezep. “Wij hebben
vanuit de polder onze vleugels uitgespreid. We geloven
namelijk dat het goed is om dicht bij onze opdrachtgevers
gevestigd te zijn. Vandaar dat we op al onze vestigingen
uitvoerders hebben en een loods met materieel.” Knipscheer
gebruikt al heel lang Doosan machines. René. “En met de
groei van het bedrijf is ook ons machinepark meegegroeid.”

Snel en flexibel

Knipscheer werkt vooral voor de overheid en het bedrijfsleven, en als onderaannemer voor andere bouwbedrijven.
“Maar dankzij onze lokale aanwezigheid liggen we ook goed
in de markt voor kleinere projecten van particulieren”, aldus
René. “We zijn net zo blij met een klus van een paar honderd euro als met een groot project. Voordeel is dat je geen
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materieel of bouwketen hoeft te verplaatsen, uitvoerders
en machinisten hoeven niet ver te reizen en je kunt direct
reageren op spoedklussen.”

Betrouwbaar

De keuze voor Doosan lag voor de hand toen uitbreiding
noodzakelijk was, vertelt René. “Onze machinisten zijn heel
erg tevreden met Doosan. Het is een betrouwbaar merk en
de garantievoorwaarden zijn goed. Als er iets is, lossen ze
het goed op. Jaren geleden was er een probleem met de
achterassen van een bepaald type machine. Die hebben
ze toen vervangen en inmiddels zijn de achterassen bij de
nieuwe generatie helemaal aangepast. Mijn ervaring is dat
zulke problemen bij andere merken niet of veel moeizamer
wordt opgelost.” René werkt sinds jaar en dag samen met
vertegenwoordiger Cor Verbeek. “Het is prettig dat hij nu
bij Staad in dienst is getreden. Voor ons is er daarom niets
veranderd en het contact blijft netjes en no-nonsense.”

De beide nieuwe machines van Knipscheer zijn naast de
standaarduitrusting voorzien van veel extra opties die het
werk prettiger en eﬃciënter maken. Beide machines hebben een hamerfunctie die is te bedienen met een schakelaar
in de joystick. Hierdoor hoeft de machinist minder vaak zijn
cabine te verlaten en dat scheelt tijd en geld. Verder hebben
de machines een hydraulische snelwisselfunctie, een engcon
tiltrotator en een Groeneveld automatische centrale vetsmering. De DX140W-5 heeft verder nog een extra grote gereedschapskist, stalen spatborden, een extra contragewicht,
en extra ledlampen. De cabine is overdruk-voorbereid zodat
er ook in de bodemsanering kan worden gewerkt.
Bij Knipscheer hebben de machinisten overigens een belangrijke stem in de aankoopbeslissing. René Knipscheer: “Ik kan
nog wel met een graafmachine overweg, maar lang niet zo
goed als de vaklui. De keuze ligt daarom bij de chef werkplaats en de machinist. Want zij hebben er verstand van en
zij moeten er iedere dag mee werken.”

Wat: Doosan DX140W-5
Wie: Knipscheer Infrastructuur Almere
Waar: Almere

Wat: Doosan DX255LC-5
Wie: Knipscheer Infrastructuur Almere
Waar: Almere
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Wat:
Jaar:

Doosan DL420-3
2013 | 10.000 draaiuren

Wat:
Jaar:

Doosan 140LC-5
2017 | 4900 uur

Wat:
Jaar:

Doosan DX140W-3
2016 | 2.750 uur

Wat:
Jaar:

Doosan DX55W
2015 | 3100 draaiuren

Wat:
Jaar:

Doosan DX140W
2010 | 9000 draaiuren

Wat:
Jaar:

Doosan DX300LC-5
2017 | 600 uur
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