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Ze handelen allebei in grond, werken 

nauw samen en hebben beiden 

een nieuwe Volvo FMX in gebruik 

genomen. Tom Otte (Otte Lisse) 

en Jaco van den Dool (J.K. van den 

Dool in Wassenaar) gaan aan de 

hand van vijf thema’s in op de kracht 

van samenwerken en de power van 

de nieuwe Volvo FMX.

J.K. van den Dool / Otte Lisse

1. LANGDURIG PARTNERSHIP
Tom Otte: “Als handels- en transportbedrijf leveren wij zand, 
grond, grind, meststoffen en wegenbouwmaterialen. Wij 
hebben een breed scala van opdrachtgevers zoals gemeenten 
en provincies, bouw- en aannemingsbedrijven, handelsbedrijven, 
hoveniers en kwekers. Ook de grondstoffen die Jaco nodig heeft 
voor het samenstellen van grondproducten leveren wij.”

Jaco van den Dool: “We doen al zeker 25 jaar zaken. Tom 
werkte daarvoor al samen met mijn vader en dat hebben wij 
voortgezet. We delen vaak partijen grond, die verdelen we 
dan naar behoefte. Otte is heel sterk in de inname van mooie 
grondsoorten die wij bewerken tot bodemverbeteraars, zoals 
teelaarde, bomengrond en bomenzand. Deze bodemverbeteraars 
leveren we aan hoveniers, aannemers en gemeenten.”

2. PERSOONLIJKE BAND
Jaco van den Dool: “Tom en ik kunnen het ook op persoonlijk 
vlak goed vinden. Als we ergens over willen sparren, pakken we 
de telefoon. Dat is voor twee bedrijven die in de basis hetzelfde 
doen vrij uniek. We vertrouwen elkaar blindelings en dat is het 
belangrijkste om goed te kunnen samenwerken.”

Tom Otte: “Er zijn allerlei onderwerpen die voor beide bedrijven 
spelen. Denk aan vergunningseisen en de aankoop van machines 
of trucks. Daar kun je expertise voor inhuren, maar je kunt ook 
samen klankborden.”

3. OVER DE NIEUWE VOLVO FMX
Jaco van den Dool: “Wij hebben in 2021 een nieuwe Volvo 
FMX 420 8x4 containerwagen met 16 tonmeter HMF-
vouwkraan en 30 tons Hyva haakarm in gebruik genomen. 
Echt een multifunctionele truck. Deze Volvo FMX zetten 
we, in combinatie met een 3-assige Pacton-aanhanger, in om 
bodemverbeteraars te leveren. Met deze truck kunnen we de 
bodemverbeteraars meteen op locatie uitknijpen en uitvlakken, 
een service waarmee we ons onderscheiden. Daarnaast gebruiken 
we de truck voor het transport van (groen)afval en de levering 

van sierbestrating, wat onderdeel is van ons uitgebreide 
assortiment tuinmaterialen.” Tom Otte: “Wij hebben een 
Volvo FMX 500 8x8-kipper gekocht die wordt ingezet voor 
uiteenlopende werkzaamheden. We waren op zoek naar de 
beste combinatie tussen een compacte, wendbare truck en een 
zo hoog mogelijk laadvermogen . De Volvo FMX 8x8 werd 
af fabriek als een 6x6 geleverd. Terberg Techniek heeft deze 
omgebouwd tot 8x8 widespread met 11,5-tons aangedreven 
voorloopas. Dat resulteert in een GVW van 44,5 ton en een 
laadvermogen van 24,5 ton.”

4. EXTRA ZICHT, EEN PLUSPUNT VAN DE FMX 
Otte: “Het is onze eerste Volvo FMX van het nieuwe model. 
Wat me vooral opvalt, is het extra zicht dat de chauffeur heeft 
vanuit de cabine. De cabine van de nieuwe Volvo FMX is een 
kubieke meter groter en heeft royale ramen en een verlaagde 
raamlijn. Het zichtveld is uitstekend.” 

Van den Dool vult aan: “De dodehoekcamera, die van voor tot 
achter zicht geeft op de zijkant van de truck, is echt briljant. Het 
extra zicht wat dat oplevert is niet te vergelijken met welk merk 
dan ook. Verder is de lage instap met twee treden een groot 

pluspunt van de Volvo FMX. Deze truck is voor ons vervanging 
en daarmee hebben we bewust gewacht totdat het nieuwe 
model leverbaar was. Het was het wachten waard.”

5. SERVICE VAN DE DEALER
Otte: “Door de lange relatie met Volvo Trucks en Terberg 
Techniek weten zij precies wat wij nodig hebben voor onze 
werkzaamheden. Onderhoud doen we in principe zelf, maar als 
we ergens niet uitkomen of als we onderdelen nodig hebben 
staat Volvo Group Truck Center in Rijnsburg voor ons klaar.”

Van den Dool: “We hebben nu acht Volvo FMX’en in de vloot 
en nummer negen en tien zijn onderweg. De service die een 
dealer levert, weeg ik voor 50% mee in de keuze voor het merk. 
Doordeweeks zijn onze trucks op pad. Daarom plannen we 
onderhoudsbeurten zoveel mogelijk op zaterdagochtend en dat 
kan altijd bij VGTC Rijnsburg. Daarnaast vind ik de flexibiliteit 
die VGTC Rijnsburg biedt echt magnifiek. Als er wat aan de 
hand is, word je meteen geholpen, ongeacht hoe druk ze het 
hebben. Het is voor Volvo Group Truck Center een mooie 
uitdaging om dat hoge serviceniveau vast te houden, nu en in de 
toekomst.”
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