
Persyn
• Burgerlijke bouwkunde
• 70% openbare werken
• 30% industrie
• Zwevegem
• Sinds 1945
• Opgericht door Sylvère Persyn
• Bestuurders vandaag:  

Dirk D’Hondt en Hervé Demeyere
• 100 werknemers
• 50-tal machines
 waarvan 20-tal Caterpillar

IDENTIKIT

Dhr. D’Hondt van Persyn krijgt de sleutel  
van de nieuwste Cat 336.

ONZE AMBITIE? 
OVERAL MOGEN TERUGKOMEN

Dirk D’Hondt van bouwbedrijf 
Persyn en bedrijfsleider Marc 
Huys krijgen de sleutel van hun 
nieuwste Cat 336 Next Gen.
De eerste 2 graafmachines van 
dit type, geleverd bij Bergerat 
Monnoyeur in Izegem.

Deze nagelnieuwe graafmachine is 
de derde 336 in het wagenpark van 
bouwbedrijf Persyn. Hun eerste Caterpillar 
in 2007 was ook een Cat 336. En zo’n 
6 jaar geleden pionierden ze in België 
met de allereerste hybride Cat 336.

Bestuurder Dirk D’Hondt: “Wij houden 
ons wagenpark zoveel mogelijk up-
to-date. We willen namelijk altijd 
kwaliteitswerk leveren waarop we trots 
zijn. Dat maakt dat we regelmatig mogen 
terugkomen bij tevreden klanten.“

BETONWERKEN EN INFRASTRUCTUUR
70% van de werken bij Persyn bestaat uit 
overheidsopdrachten. Denk aan openbare 
werken zoals wegen, bruggen, tunnels 
en waterzuiveringsstations. De overige 
30% zijn werven bij privé-klanten uit de 
industrie. Persyn werkt onder andere voor 
Quick Step, Sioen textiel, de groenteveiling 
van Roeselare en Alpro sojaproducten.  

SINDS 1945
De bouwfirma is opgericht in 1945 door 
Sylvère Persyn en verdergezet door 
zoon Frank Persyn. In 2007 namen 
4 ingenieurs de zaak over. Twee van 
hen, Dirk D’Hondt en Hervé Demeyere, 
zijn vandaag de bestuurders.

NOMINATIE
Persyn is door Trends 
genomineerd als 
sterkst groeiende 
firma in West-
Vlaanderen.  

DEGELIJK MATERIAAL 
EN UITSTRALING
Dirk: “Geen kwalitatief werk zonder 
degelijk materiaal. Daarom investeren 
we in kwaliteitsmachines zoals deze van 
Caterpillar. Om te beginnen kan je hiermee 
goed werk leveren. Tel hierbij de uitstraling: 
een Cat machine aan het werk zien op 
een werf geeft de klant vertrouwen.” 

OP VRAAG VAN OPERATOR
Caterpillar machines houden je beste 
operatoren goed gemotiveerd. Dirk: 
“Elke operator heeft bij ons zijn vaste 
machine. Niet zelden gaan we op 
vraag van de operator over tot de 
aankoop van een nieuwe machine 
met de nieuwste technieken.” 

ALTIJD EEN STAPJE VOOR
We zijn heel tevreden van Caterpillar, 
op vlak van technologie zijn ze de 
concurrenten altijd een stapje voor.  
Met het nieuwe 3D-systeem behoort 
paaltjes uitzetten tot het verleden. 
Omdat de machines steeds complexer 
worden, gebeurt het onderhoud 
bijna volledig door dealers zoals 
Bergerat Monnoyeur in Izegem.”
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Marc Huys
• 31 jaar ervaring
• Grond- en afbraakwerken
• Bij particulieren en bedrijven
• Houtave
• 3 medewerkers
• 10 Cat machines

IDENTIKIT

Dhr. Marc Huys in de cabine van zijn nieuwe  
Cat 336 Next Gen.

Persyn
• Burgerlijke bouwkunde
• 70% openbare werken
• 30% industrie
• Zwevegem
• Sinds 1945
• Opgericht door Sylvère Persyn
• Bestuurders vandaag:  

Dirk D’Hondt en Hervé Demeyere
• 100 werknemers
• 50-tal machines
 waarvan 20-tal Caterpillar

Dhr. D’Hondt van Persyn krijgt de sleutel  
van de nieuwste Cat 336.

DIT IS MIJN MACHINE! 

Ook bedrijfsleider Marc Huys kwam 
bij Bergerat Monnoyeur Izegem zijn 
gloednieuwe graafmachine ‘afhalen’. Hij 
is de trotse eigenaar van de nieuwste 
Cat 336 Next Gen, één van de 2 eerste 
die in België geleverd zijn. “Dit wordt mijn 
machine. Ik wil er zoveel mogelijk zelf mee 
werken. Jaarlijks klop ik heel wat uren: 
zo’n 2000. Met deze Cat 336 Next Gen 
zal mijn werk zeker mijn hobby blijven.”

CAT LOVERS
Marc Huys: “In 1996 heb ik als 26-jarige de 
firma overgenomen van Walter Verleye. Ik 
ben gestart met 1 Fuchs rupskraan. Algauw 
kwam de eerste Cat machine op het erf: de 
Cat 215. Vandaag hebben we in de firma 10 
machines. Stuk voor stuk Caterpillar. Je kunt 
dus wel stellen dat we grote Cat fans zijn.”

PERFORMANT EN BETROUWBAAR
“Ik hou ervan om mooi werk te leveren. 
Kwaliteit is belangrijk voor mij. Met performant 
en betrouwbaar materiaal trek ik die lijn 
door. Ook de klant ziet je graag komen met 
goed onderhouden kwaliteitsmateriaal. Ik 
maak er een punt van bij mijn medewerkers 
dat ze regelmatig de olie moeten verversen 
en smeren. Ik wil dat het kleinste defect 
onmiddellijk hersteld wordt. En ik ben 
allergisch voor krassen in de machines. 
Dat weten mijn mensen al te goed.”

“Met je Caterpillar en het 3D-systeem 
graaf je de perfecte put. Volgens de 
berekeningen van de landmeter of 
volgens je eigen ontwerp ter plekke.”
Brecht Lonneville van Sitech over 3D

GROND- EN AFBRAAKWERKEN
De firma Marc Huys voert voornamelijk 
grond- en afbraakwerken uit, zowel bij 
particulieren als bij bedrijven. Dit houdt 
in: het bouwrijp maken van terreinen, het 
graven van kelders en funderingen tot het 
leveren van teelaarde voor de tuinen.

NIEUWE TECHNOLOGIE: 
VAN 2D NAAR 3D
Ir. Brecht Lonneville van Sitech: “Marc 
koos ervoor de technologie van zijn Cat 
336 meteen uit te breiden van 2D naar 3D. 
Dan kan hij op een scherm in de cabine 
de uit te voeren werken op elk moment in 
3D zien. Hoe diep, breed en lang die put 
moet zijn, rekening houdend met de helling 
van het terrein en de afwatering. Eender 
waar je staat met de graafmachine, je 
krijgt telkens een accuraat beeld via gps 
in de witte bol op het dak. Als je ’s avonds 
stopt met werken haal je de bol er af.” 

INTUÏTIEF BEDIENEN 
Marc: “Brecht kwam een paar keer enkele 
uren opleiding geven over het 3D-systeem. 
Die opleiding is in het pakket voorzien. 
Even wennen in het begin. Gelukkig zit het 
systeem redelijk intuïtief in elkaar zoals 
een smartphone. Gemak went snel!” n 

Meer informatie: www.bm-cat.be
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