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Nieuwe Volvo trekker en containerwagen
Meeuwenoord Vervoer heeft een nieuwe Volvo trekker in gebruik 

genomen. De trekker wordt ingezet worden voor het transport van 

vaste planten naar België en Frankrijk en voor het transport van 

sierteeltproducten naar de verschillende veilingen in Nederland. 

Daarnaast is een nieuwe Volvo containerwagen in gebruik 

genomen. In combinatie met een container en autolaadkraan is 

deze wagen zowel geschikt voor het afvoeren van bulkproducten 

met een combinatie als het opknijpen en vervoeren van 

bijvoorbeeld takken, snoeiafval en grond. Ook wordt de wagen 

ingezet voor het legen van ondergrondse containers en de afvoer 

van grote afvalcontainers en perscontainers. Meeuwenoord is erg 

content met de twee nieuwe aanwinsten en verwacht weer veel 

veilige kilometers te maken met deze prachtwagens.

Meeuwenoord groep is de na de zomer

weer goed uit de startblokken gekomen.

Met extra versterkingen van collega’s en

uitbreiding van het wagenpark wordt

iedere klus met beide handen aangepakt.

Ook in de zomer hebben wij uiteraard niet

stil gezeten. Dit is de periode voor het

bloembollen transport en het transport

van bloemen van het veld. Niets is mooier

om een deel uit te maken van de keten

die deze prachtige producten naar hun

eindbestemming in binnen- en buitenland

brengen. Het was ook in de avonden flink

aanpoten om de zomerbloemen weer op

tijd bij de verschillende veilingen te krijgen.

Herfst 2017

Shanty koren festival 
Op 19 augustus 2017 vond dit gezellige 

evenement plaats in de straten van 

Noordwijkerhout, mede mogelijk gemaakt 

door Meeuwenoord Vervoer, zie foto.

Speciaal transport
Meeuwenoord Vervoer heeft een huif 

welke geplaatst kan worden op onze 

wagens met kraan! Dit om speciale 

objecten te kunnen beschermen tegen 

wind en regen. De lengte is 7 meter en 

de hoogte is 2,80 meter. Door deze huif 

kon deze meer kwetsbare machine op 

de foto veilig en droog naar Frankfurt 

getransporteerd worden.  

Handige tuinproducten per zak te koop
Naar verwachting zijn eind oktober 2017 de volgende producten 

per zak te koop bij Meeuwenoord Recycling aan de 

Schippersvaartweg 85 in Noordwijkerhout: Tuinaarde, Potgrond, 

Metselzand en Boomschors! Middels deze producten hopen we u 

een volledig assortiment te bieden!

http://www.meeuwenoord.nl/


Onze ervaren 

machinisten helpen 

u graag als het om 

heffen en hijsen gaat 
In dit geval wordt 

een hekwerk met de 

autolaadkraan veilig 

en snel op de juiste 

plek gehesen 

bovenop een 

flatgebouw!

Bollenstreek in bedrijf 12-8-2017!
Meeuwenoord Groep deed mee 

met de 26e editie van Bollenstreek in 

bedrijf. Bedrijven aan de 

Schippersvaartweg, Leidsevaart en 

Pilarenlaan openden haar deuren. 

Ondanks een klein beetje regen in 

het begin van de ochtend werd het 

een prachtige dag met vele 

bezoekers die een rondleiding 

kregen bij Meeuwenoord Recycling. 

Er waren springkussens, een treintje 

tussen de bedrijven, vrachtwagens 

en machines te zien. Een geslaagde 

dag!

Truckrun

Zaterdag 19 augustus was er weer 

de jaarlijkse Truckrun. Mensen met 

een beperking mochten meerijden 

met een vrachtwagen of bus. Luid 

toeterend reden ze door de 

Bollenstreek. Onze chauffeur Nico 

Meeuwenoord reed mee met de 

Mercedes trekker van 

Meeuwenoord Vervoer. Het was 

een mooie dag!

Eerste zorgserre geplaatst
Meeuwenoord vervoerde voor haar klant Van Egmond 

Zorgaanpassing deze eerste zorgserre. Een project met 

als doel dat zorgbehoevende inwoners van Teylingen 

met behulp van een unit als utiliteit zo lang mogelijk 

comfortabel zelfstandig in hun eigen huis kunnen 

blijven wonen. Deze zorgserre is als modelwoning bij 

een leegstaande huurwoning van de Vooruitgang in 

de Hyacintenstraat in Sassenheim geplaatst. 


