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Hoewel uitrustingsstukken als bomengrijpers, 
zaagkasten, knippers, houtkillers, lumberjacks en 
rippertanden voor de bosbouw de hoofdmoot 
vormen, heeft Groeneveldt Verhuur ook diverse 
uitrustingsstukken voor overslag en infra. Zo zijn 
er voor infra zware kleigrijpers in de verhuur. Sinds 
vorig jaar staat er buiten een nieuwe, overdekte 
loods om alle machines in kwijt te kunnen.

Uitkomst voor last minute werk 
Groeneveldt Grijpers is een van de weinige pro-
ducenten in Nederland die machines produceert 
voor de bosbouw. In de verhuur voor de bosbouw 
zijn er momenteel zo’n vijftig grijpers, maar dit 
aantal zal volgens technisch tekenaar Thijs Sterk, 
die de grijpers ontwerpt, sterk worden uitgebreid. 
‘Het rooiseizoen loopt op 15 maart af, omdat het 

broedseizoen dan begint. Maar het komt voor dat 
overheden nét op het laatste moment nog werk 
vrijgeven. Dan heeft een bedrijf bijvoorbeeld nog 
vijf dagen om zo’n klus af te maken en is het fijn als 
het grijpers kan huren om dit geregeld te krijgen. 
Dit jaar moesten sommige klanten wachten in de 
laatste week voor 15 maart, omdat er geen grijper 
meer te huur was.’

Huren is hot!
Producent bosbouwgrijpers blikt terug op eerste jaren verhuurtak

Steeds vaker willen bedrijven materieel huren. Daarom startte Groeneveldt Grijpers BV in 2016 de aparte afdeling Groeneveldt Verhuur, met een 

continu aanbod van zo’n 75 uitrustingsstukken en hydraulische grijpers. Om aan de toenemende huurvraag te kunnen voldoen, zal het aantal te huren 

machines toenemen.
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Vier of vijf soorten nodig
Huurders zijn vaak klanten die al eigen machines 
van Groeneveldt Grijpers hebben. Dan kan aan 
zo’n grijper bijvoorbeeld een hydraulische zaagkast 
worden gekoppeld, of een knipper om bomen te 
rooien. De voorbereiding voor deze functies zit 
namelijk al op de grijper. ‘Als je als bedrijf in de 
bosbouwbranche mee wilt tellen, heb je wel vier 
of vijf soorten grijpers en kranen nodig. Hiervoor 
heeft echter niet iedereen de capaciteit in de 
portemonnee, dus het huren van deze machines 
biedt uitkomst.’ Maar ook voor iemand die nog niet 
precies weet welke grijper hij wil aanschaffen, is 
het mogelijk verschillende types te huren voor een 
korte periode. Er zijn zo’n dertig verschillende grij-
pers, allemaal met een ander gewicht. ‘Een grijper 
moet ook toepasbaar zijn op hun graafmachine; 
dan is het handig om die via huur uit te proberen.’

Verhuurvloot wordt continu verjongd
De verhuurvloot bestaat vooral uit nieuwe of jonge 
gebruikte uitrustingsstukken. Na twee jaar worden 
de grijpers verkocht als occasions. ‘Dan ruimen we 
de bestaande verhuurvloot op en maken we weer 
nieuwe producten voor onze verhuurvloot. De 
verhuurvloot wordt dus telkens vernieuwd. Zo kun-
nen klanten altijd de nieuwste producten huren.’ 
Als mensen in de huurperiode kopen, omdat de 
machine geweldig werkt en er nog veel werk in het 
verschiet ligt, kan er een speciale regeling getrof-
fen worden om de klant tegemoet te komen. 

Kijk voor het verhuuraanbod op www.ggbv.nl/
verhuur/ of neem contact op via 06-51483975.
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