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Terugblik bloembollen en zomerbloemen seizoen
Meeuwenoord rijdt dag en nacht. In de zomer is er altijd veel aandacht voor sierteelt vervoer. Wij zijn sterk in

collectief bloemen, planten en bloembollen transport waarbij wij het aanbod van onze klanten combineren

tot een gezamenlijke lading. Dagelijks naar alle veilingen en bollengebieden!

Het voorjaar van 2021 was koud, waardoor het bollenseizoen relatief laat op gang kwam. De aanvoer van

zomer bloemen was door de relatief koele zomer ook minder. De prijzen waren gelukkig goed. Het was

weer een mooi seizoen met prachtige producten uit de Duin- en Bollenstreek!
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Volg ons ook op LinkedIn:     

www.linkedin.com/company/meeuwenoord
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Lang gewacht, toch gekomen! Maar zijn ze 
nou de buitenspiegels vergeten??

Onze nieuwe Mercedes Arocs is afgeleverd 

met een 18 tons Hyva portaalinstallatie. 

Deze bescheiden krachtpatser beschikt over 

de nieuwste veiligheidssystemen. De wagen 

heeft geen spiegels, maar in plaats daarvan 

camera’s met beeldschermen in de cabine 

(‘mirror cams’). Met deze techniek heeft de 

chauffeur een beter zicht op de dode hoek. 

Ook is de wagen voorzien van ‘Active Brake

Assist’. Dit systeem helpt bij het herkennen van 

een dreigend ongeval. Als het systeem 

langzaam rijdend verkeer herkent en merkt 

dat de chauffeur hier niet op anticipeert, dan 

geeft het hoorbare en zichtbare signalen. 

http://www.meeuwenoord.nl/
http://www.linkedin.com/company/meeuwenoord


Meeuwenoord Recycling, een bewuste en duurzame keuze!
Door verantwoorde inzameling, sortering en verwerking creëren wij nieuwe grondstoffen. Zo

wordt bijvoorbeeld puin verwerkt tot menggranulaat voor de infra en is het hout dat we

innemen en uitsorteren de basis voor nieuwe pallets. Uit het ingenomen bouw en sloopafval

scheiden wij ook stromen als papier, plastics, metalen en nog veel meer voor hergebruik. Op

deze wijze zetten wij ons dagelijks in voor de transitie naar een volledig circulaire economie.

Hijsmiddelen - Meeuwenoord is specialist in het transport en

hijsen van bouwmaterialen, bomen, machines en bouwketen.

Dit doen wij met name voor bouwbedrijven, toeleveranciers van

de bouw, hoveniers en machinebouwers. Om deze hijswerken

naar tevredenheid uit te voeren maken wij ook gebruik van een

verscheidenheid aan hulp/hijsmiddelen. Denk hierbij aan een

hijscontainer of evenaar, maar ook aan bijvoorbeeld een

bomenhaak. Vraag naar de mogelijkheden. Grote kans dat wij

de oplossing hebben voor uw hijsklus!

Geen accu’s en batterijen in de

containers!

Smartphones, laptops, powerbanks, e-

bikes en elektrische tandenborstels

hebben 1 ding gemeen: de lithium-

accu. Heel handig, maar ook ontzettend

brandgevaarlijk. Wij verzoeken u

vriendelijk om geen accu’s of batterijen

in de containers te deponeren om brand

te voorkomen.

Alvast dank voor uw medewerking!

De kooi aap is een goed alternatief voor moeilijk 

bereikbare plaatsen of voor snel en zelfstandig laden en 

lossen. Denk aan bijvoorbeeld bouwmaterialen, steiger 

materiaal of goederen die bestaan uit lange stukken. 


