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EVERTS GROND WEG & WATERBOUW,
LOOSDRECHT

Het is lekker stil op het werk van Evert van Zijtveld van Everts Grond Weg & Waterbouw bij
jachthaven de Wetterwille in Loosdrecht. Recent kocht het bedrijf een aantal kleine elektrische
machines en opdrachtgevers weten die inmiddels te vinden. Ze vragen voor klussen als deze zelfs
specifiek naar deze stille machines om de recreanten ongestoord van de rust te laten genieten.
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Achter het restaurant van de jachthaven is Everts
Grond Weg & Waterbouw bezig met het verlagen
van het terrein. Bij de graafmachine en de shovel is
het verrassend stil. Een medewerker van het bedrijf
kan vanaf zijn elektrische graafmachine, een JCB
19C-1E, zelfs op zachte toon communiceren met
zijn collega op de Giant G2200E X-tra. Er is geen
ronkende motor die hem overstemt en er komen
alleen mechanische geluiden vrij. Volgens ondernemer Evert van Zijtveld is deze stilte één van de
grote voordelen van het werken met elektrische
apparatuur. “We werken veel op campings en jachthavens en die vinden het fijn als we stil kunnen
werken, zodat recreanten en bezoekers geen last
van ons hebben.”
De afgelopen jaren heeft hij samen met mede
ondernemer Daan Pieper zes kleine volledig
elektrische machines aangeschaft, zoals de JCB
19C-1E, en een aantal hybride machines. Tot het
elektrischemachineparkbehorentweehybrideTakeuchigraafmachines, de elektrische Messersi TC120-erups-dumper, de Weidemann 1160 E-Hoftrac en
de eerder genoemde Giant G2200E X-tra. Van
deze elektrische Giant-shovel kochten ze de
25.000e machine. Daardoor hebben ze nu een
unieke uitvoering met groene bliksemschichten
op de beplating.
Op deze zonovergoten dag zijn de jongens van
Everts bezig met het verlagen van het terrein achter het havenrestaurant. Dat doen ze om ruimte te
maken voor een stalling en om te voorkomen dat er
vocht door de aangrenzende muur komt. Dit was
namelijk een probleem, omdat de muur voor aanvang van de werkzaamheden zo’n dertig centimeter in de grond stak.
Met de elektrische machines kan Van Zijtveld opdrachtgevers een milieuvriendelijk en stil alternatief bieden voor gemotoriseerde voertuigen.
“Soms is dit een vereiste, bijvoorbeeld bij opdrachten van de overheid, omdat er dan maar een

minimale hoeveelheid CO2 mag worden uitgestoten”, legt Van Zijtveld uit. “Ook voor inpandig werk
is het grote voordeel dat je met deze machines
schoon kunt werken. Je hebt namelijk geen uitlaatgassen”, aldus de ondernemer. Anderen vragen
weer specifiek naar de elektrische machines omdat
ze zo stil zijn.
Een normale grondwerkdag kun je met de kraan
wel volmaken, blijkt uit de ervaring die Van Zijtveld
heeft opgedaan met zijn nieuwe JCB. “Het ligt er
een beetje aan hoe de omstandigheden zijn. Met
de shovels is het meestal na een uur of vijf wel bekeken, maar in de praktijk is dat ook wel genoeg”,
stelt hij vast. Bij de Giant en de JCB heeft hij nog
twee snelladers. “Dus mocht je in omstandigheden
zitten dat je langer moet werken, dan kun je ze in
de pauzes nog bijladen.”
Een snelle groei van het aandeel elektrische machines verwacht hij niet. “Ik zie het nog niet gebeuren
dat grote elektrische machines het gehele wagenpark gaan overnemen”, stelt Van Zijtveld. Het zal
volgens hem voor specifieke klussen een optie zijn.
“Op dit moment zitten er nog te veel haken en
ogen aan. Er zijn te veel kosten aan verbonden voor
het reguliere werk.”
Rond twee uur leggen de jongens hun machines
aan de stekker. Het is inmiddels dertig graden en
met de rest van hun collega’s gaan ze varen op de
Loosdrechtse Plassen, op zoek naar verkoeling.
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