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Bouw, machines en export bloembollen
Het was een lange en warme zomer! Bij Meeuwenoord zijn we opgeladen en hebben we de

zomer inmiddels achter ons gelaten. Het najaar is weer druk en uitdagend begonnen.

Bouwprojecten zullen in de komende periode worden afgerond, machines worden uitgeleverd

en bloembollen worden klaar gemaakt en uitgeleverd voor de export.

Herfst 2022

Volg ons ook op LinkedIn:     

www.linkedin.com/company/meeuwenoord
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Door onze constante groei zijn wij ter versterking en uitbreiding van ons team op zoek 

naar geschikte kandidaten! Kent u mensen die interesse, affiniteit en/of ervaring 

hebben in transport, hijswerk en/of afvalrecycling? Actuele vacatures zijn te vinden op 

www.meeuwenoord.nl of bel naar 0252-342090!

Foto: Afval wordt met kiep/kantelbakje eenvoudig afgevoerd

Hijsmiddelen - Meeuwenoord is specialist in het

transport en hijsen van bouwmaterialen, afvalstoffen,
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 kiep/kantel bakje, hijscontainer of

evenaar, maar ook aan bijvoorbeeld een

bomenhaak. Vraag naar de mogelijkheden. Grote

kans dat wij de oplossing hebben voor uw hijsklus!

Foto: 14 meter dakkapel plaatsen is geen probleem voor onze kranen.
Verder gebruik van glas evenaar als hijshulpmiddel bij onze zware kranen.
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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.

Geen accu’s en batterijen in de

containers!
Smartphones, laptops, power banks, e-

bikes en elektrische tandenborstels

hebben 1 ding gemeen: de lithium-accu.

Heel handig, maar ook ontzettend

brandgevaarlijk. Wij verzoeken u

vriendelijk en met klem om geen accu’s

of batterijen in de containers te

deponeren om brand te voorkomen.

Alvast dank voor uw medewerking!

Foto: aflevering van hightech Havatec machine op locatie Royal Flora Holland Aalsmeer

Transport en hijswerk machines
Vrijwel dagelijks transporteren wij machines naar binnen- en buitenland voor verschillende machine bouwers

uit de regio. Met name in de sierteelt zijn innovaties aan de orde van de dag voor de inspectie en het

verwerken van bloemen en bloembollen. Wij komen bij onze klanten dus niet alleen voor het daadwerkelijke

transport van de bloemen en bloembollen, maar ook voor het transport van dit soort hightech machines.


