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Voorjaar 2021

Meeuwenoord Groep

Het is weer voorjaar! Precies een jaar terug zag de

wereld er heel anders uit voor de sierteelt sector.

Filmpjes van doorgedraaide handel gingen de hele

wereld over. Gelukkig heeft de sector zich hersteld en

Royal Flora Holland boekte de afgelopen weken

verschillende omzet records. En dat was voor ons ook

24/7 de schouders er onder. Mooie producten uit onze

bollenstreek die gelukkig weer de hele wereld over

gaan. Dag en nacht combineren wij karren, pallets en

losse colli tot volle wagenlading. Wij zijn de partner in

bloemen, planten én bloembollen transport.

Meeuwenoord Recycling - Het voorjaar 

nodigt uit om de schuur, het huis en de tuin 

onder handen 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 in bruikleen. Vraag naar 

de mogelijkheden. Wij leveren op maat en 

denken graag mee! 

Meeuwenoord Recycling - Onlangs is een 

nieuwe Liebherr shovel afgeleverd! Een 

krachtige machine waar we veel werkplezier 

aan zullen beleven. Om aan de vraag te 

kunnen voldoen is ook geïnvesteerd in de 

nodige containers. Laat de lente maar komen!

http://www.meeuwenoord.nl/


Transport bouwmaterialen – kooi aap, stenentrailer en

autolaadkraan
Meeuwenoord is de partner voor het transport van

bouwmaterialen. Met de juiste kraan kunnen de goederen

op de bouwlocatie, maar ook bijvoorbeeld in de

(achter)tuin of op het dak worden gelost. De kraan kan zo

nodig worden uitgerust met stenen klem of pallet haak. De

kooi aap rijdt naar iedere gewenste loslocatie. Op deze

wijze heeft Meeuwenoord voor ieder werk een oplossing

en kunnen wij iedere klus aan.

Hijswerk - De machinisten van Meeuwenoord zijn in het bezit van 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. 

Door het gebruik van een jib kan de kraan ook in de gewenste hoeken komen. 


