
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


