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Voorjaar!
Meeuwenoord Vervoer - Het is weer

voorjaar en tijd om te gaan genieten van

de vele frisse kleuren en geuren die dit

jaargetijde met zich meebrengt. Het is erg

druk geweest met het transport van de

bollen op pot naar de veilingen en voor

de directe handel. Daarnaast loopt het

export seizoen naar Duitsland op zijn

einde, maar gaan we nog door met de

export van vaste planten naar België en

Frankrijk. Ook de bouw raakt weer op

stoom. Dit brengt het nodige kraanwerk

met zich mee. De autolaadkraan blijkt

een goed antwoord op de kleine en

middelgrote kraan klus, waarbij ook voor

een korter tijdsbestek een kraan op

hoogte kan worden gehuurd!

Meeuwenoord Recycling - Het voorjaar 

nodigt ook uit om de schuur, het huis 

en de tuin eens goed onderhanden te 

nemen. Meeuwenoord heeft het 

breedste assortiment  in containers, 

voor iedere klus een oplossing! Populair 

is de speciale container met laadklep 

in combinatie met een bij te leveren 

kruiwagen. Vraag op de planning naar 

de mogelijkheden!

Meeuwenoord Vervoer - Voor iedere kraan klus heeft Meeuwenoord

Vervoer het juiste materiaal. Van bouwkeet tot constructiemateriaal en

van zeecontainer tot dakopbouw. Onze kranen plaatsen uw goederen

op de plaats en hoogte die u wilt hebben.

http://www.meeuwenoord.nl/


Mechanisatie tentoonstelling 2018
Meeuwenoord Groep is sinds jaar en dag

een bekend gezicht op de Mechanisatie

tentoonstellinging. Ook dit jaar waren we

samen met NWH Jobs vertegenwoordigd.

Dit jaar zijn we in de prijzen gevallen met

onze stand. We mochten weer vele relaties

ontmoeten en ook zijn er nieuwe

contacten gelegd. Het was weer een groot

succes.

Meeuwenoord Vervoer –

heeft een nieuwe Volvo

trekker in gebruik genomen.

De trekker is door Volvo met

voorrang geleverd om de

toenemende vraag van

transportdiensten aan te

kunnen. De nieuwe trekker is

multi inzetbaar en zal in

combinatie met een trailer

met name worden ingezet

voor binnenland werk, zoals

bloemen- en bollen

transport, machine transport

en overig stuk goed. De

trekker is vrijwel identiek aan

de Volvo trekker die vorig

jaar in gebruik is genomen.

Meeuwenoord hoopt ook

met deze nieuwe aanwinst

weer veel veilige kilometers

te maken.

Transport bouwmaterialen –

Meeuwenoord is de juiste

partner voor het transport van

bouwmaterialen en

tuinbestrating. Onze auto’s zijn

uitgerust met autolaad/los kraan

voor het vervoer van

bijvoorbeeld hout, constructie
materiaal of stenen. Met de

kraan kunnen de goederen op

de bouwlocatie, maar ook

bijvoorbeeld in de tuin worden

gelost op de juiste plek. De

kraan kan zo nodig worden

uitgerust met stenen klem of

pallet haak.

Inpandig hijswerk - De machinisten van 

Meeuwenoord bezitten een TCVT-

certificaat, beter bekend als het ‘hijsbewijs’. 

Omdat veiligheid op de werkplek belangrijk 

is, is het team ook in het bezit van het 

certificaat Basisveiligheid VCA. Naast het 

‘buitenwerk’ zijn onze autolaadkranen ook 

uitermate geschikt om intern hijswerk mee 

te verrichten. Hiernaast enkele foto’s van 

een recent hijswerk dat wij inpandig 

hebben uitgevoerd. Door het jib kan de 

kraan ook in de gewenste hoeken komen. 


