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De combinatie heeft een 
leeggewicht van 35,5 ton. 
De lading mag maximaal 
40 ton wegen.

Peter Kooiman is trots 
op de zwaartransport- 
combinatie waarmee hij 
rijdt voor Graafmachine-
verhuur L.A.W. Tol uit 
Piershil. Terecht, want 
het is een mooi geheel: 
een splinternieuwe 
Volvo FH 16 650 8x4  
met daarachter een  
nog zo goed als  
nieuwe Nooteboom-
eurodieplader.

COMBINATIE OM     TROTS OP TE ZIJN
 M 

et een brede zwaai stelt Peter zijn 
werkpaard aan mij voor. Het is half 
acht in de ochtend en nog volop 
donker, maar het is wel duidelijk 

dat het hier om een imposant geheel gaat. Peter 
heeft er trouwens al een rit op zitten. Hij is om 
vijf uur begonnen en heeft al een rupskraan  
van 35 ton van Dordrecht naar Ridderkerk 
gebracht. Nu staat hij in Numansdorp bij een 
importeur/dealer van Case en Doosan, twee 
bekende merken in de graafmachinewereld. 
Peter heeft net een nieuwe mobiele graafmachine 
op de dieplader gezet, die naar Rotterdam moet.

Veel afwisseling
We pakken even een kop koffie in het kantoortje 
en gaan vervolgens op weg. Met speels gemak 
manoeuvreert Peter de combinatie over het 
industrieterrein. Hij heeft dan ook geen lading 
die uitsteekt of op een andere manier lastig is. 
„Mijn werk is bijzonder afwisselend”, zegt Peter. 

„Soms rijd ik met een heel klein gravertje, 
waarvoor je je bijna schaamt dat die op  
zo’n dikke combinatie staat, maar dezelfde 
middag kan ik een kraan te vervoeren krijgen 
die aan alle kanten uitsteekt. Het is altijd  
een verrassing wat de dag gaat brengen.”
Peter vertelt dat hij een opleiding heeft 
gevolgd voor machinist en dat hij vanaf zijn 
achttiende heel lang als kraanmachinist heeft 
gewerkt. Al enkele jaren is hij nu in dienst bij 
L.A.W. Tol BV uit Piershil, waar hij ook de forse 
groei van het bedrijf heeft meegemaakt: 
inmiddels werken er 120 mensen en bestaat 
het machinepark uit meer dan tweehonderd 
graafmachines in alle soorten en maten. Toen 
Tol besloot het transport van de machines  
in eigen beheer te gaan uitvoeren, meldde 
Peter zich als gegadigde om 
chauffeur te zijn. „Het werk 
op een graafmachine begint 
op den duur toch een beetje 

eentonig te worden, want je werkt heel lang  
op dezelfde locatie. Als chauffeur heb je veel 
meer afwisseling en kom je op plekken waar  
je nog nooit eerder bent geweest. De tijd  
vliegt dan voorbij.”

Nieuw gereedschap
De nieuwe mobiele graafmachine, van het merk 
Doosan, moeten we ergens afleveren bij de 
Merwehaven in Rotterdam. Een exacte locatie 
hebben we niet, maar Peter ziet al snel een 
blauwe graafmachine. Daar moeten we zijn, 
want we komen de vervanger van die oude 

graafmachine afleveren. De mannen van die 
machine zijn blij: het is altijd leuk als je nieuw 
gereedschap krijgt. Met het oude exemplaar 
rijden we terug naar Numansdorp.
Peter heeft nog maar enkele maanden geleden 
zelf nieuw gereedschap gekregen, de nieuwe 
Volvo FH 650-vierasser waarmee hij nu rijdt. 
Hiervoor had hij ook een Volvo, maar de 
nieuwe is nog weer verder geperfectioneerd. 
De trekker is onder andere uitgerust met een 
luchtgeveerde vooras, kruipversnellingen (zowel 
voor- als achteruit) en Volvo Dynamic Steering. 
Ook heeft hij een camerasysteem waarmee 
 je precies kunt zien wat er bij de achterkant 
van de oplegger gebeurt. Vooral met de lucht-
geveerde negentons vooras is Peter blij, omdat 

die voor een soepel rijgedrag zorgt en  
de aslasten er beter door worden 

verdeeld. Het vermogen van 650 
pk vindt hij ook heel prettig. „Dan 

hoeft de truck niet op zijn tenen 
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te lopen, bijvoorbeeld als je met een zware 
lading gaat invoegen op de snelweg.”

Betonnen baan
De tweede rit van deze ochtend (voor Peter  
de derde) gaat van Numansdorp naar de 
Maasvlakte, waar een graafmachine moet 
worden verplaatst. Er wordt daar een betonnen 
baan van zeventien kilometer lang aangelegd 
waarmee containers via een automatisch 
systeem van de ene terminal naar de andere 
worden verplaatst: de Container Exchange 
Route. Er wordt gebruik gemaakt van een 
speciale machine (beton-paver), die in één  
keer over een breedte van tien meter een 
betonnen wegdek kan aanleggen met een  
dikte van 26 centimeter.
De fikse graafmachine die bij dit werk wordt 
ingezet, een Case CX350D Excavator, moet 
over een afstand van een paar honderd meter 
worden verplaatst. Een mooi klusje voor Peter, 

Links langs de vluchtheuvel: in het zwaartransport moet je creatief zijn.

Peter Kooiman is heel tevreden over het 
afwisselende werk dat hij heeft in het 
transport van graafmachines.

De graafmachine wordt afgeleverd op de plek waar de Container Exchange Route wordt aangelegd. 

In een woonwijk van Rotterdam-Zuid wordt een graafmachine van 29 ton geladen.

Peter eet een boterham en Martin draait  
even een sjekkie wanneer de machine netjes  
op de dieplader staat.

die hierin zeer behendig is. Hij laadt de machine 
vanaf de zijkant op de diepladervloer. Hij  
steunt de machine daarbij op de graafbak en 
manoeuvreert voorzichtig de rupsen in de 
gewenste richting. Knap om te zien en het 
spaart veel tijd uit doordat het omslachtige aan- 
en afkoppelen van de zwanenhals niet nodig is.

Tandarts
Als de Excavator op zijn plek staat, hoort Peter 
van de planning dat in Rotterdam-Zuidwijk een 
graafmachine staat die naar Schiedam moet. En 
liefst een beetje snel, want de machinist van de 
graafmachine heeft vanmiddag een afspraak bij 
de tandarts. Als we een half uur later arriveren 
bij de graafmachine blijkt het met de haast wel 
mee te vallen. Machinist Martin Strooberg is heel 

Luchtketels, brandstoftank en kastjes voor 
allerlei hulpmiddelen zijn netjes op en in een 
kast achter de cabine geplaatst.

relaxed: een uurtje eerder of later maakt hem 
niet uit. Hij heeft een dikke Volvo EC250E-
graafmachine van 29 ton, die nog maar een 
paar maanden oud is. Als hij de graafmachine 
naar de dieplader rijdt, vraag ik me even af of 
het hier om een elektrische machine gaat, maar 
dat is niet het geval, zo verduidelijkt Martin.  
Hij wordt aangedreven door een gewone  
(maar wel heel stille) zescilinder dieselmotor. 
Na een korte pauze gaat Peter met de lading  
op weg. We bevinden ons in een gewone 
woonwijk, dus de uitstekende rupsen vragen 
wel oplettendheid. De normale rijbaan is niet 
breed genoeg, dus moet Peter de volle breedte 
van de weg gebruiken en dan nog moet hij 
uitkijken met slordig geparkeerde auto’s  
links en rechts. Peter vindt het een mooie 
uitdaging.

Snel afladen
Zonder problemen bereiken we de S102 en via 
de A15 en de A4 zijn we in no-time in Schiedam, 

waar de graafmachine moet worden afgeleverd 
bij een zandhandel aan de Nieuwe Waterweg-
straat. Peter is hier eerder geweest en weet  
dat de mensen van de betoncentrale graag 
hebben dat het afladen snel gebeurt. Het is er 
namelijk een komen en gaan van kippers die de 
weegbrug moeten gebruiken en de combinatie 
van Peter staat gewoon in de weg. Peter en 
Martin zijn echter een uitstekend op elkaar 
ingespeeld stel. Binnen een kwartier is de 
graafmachine van de dieplader gereden en 
staat de zwaartransportcombinatie weer buiten 
het hek.
Het is halverwege de middag, dus tijd genoeg 
voor Peter om nog een klusje te doen: een 
machine oppikken bij Zestienhoven en terug-
brengen naar de zaak in Piershil. Met een 
beetje geluk is hij voor vijf uur weer thuis. 

BERT MATEBOER

Een vermogen van 650 pk is prettig: dan hoeft 
de truck niet altijd op zijn tenen te lopen
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