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Voorjaar 2022

Meeuwenoord Vervoer

Het is weer voorjaar! Helaas hangt er op dit moment een

donkere schaduw over deze vanouds vrolijke periode in

de bollenstreek. We leven mee met de mensen in

Oekraïne die op dit moment aan het vechten zijn voor

hun vrijheid in de oorlog die zich afspeelt op niet al te

grote afstand. Ook de sector wordt gevraagd zich

continue aan deze situatie aan te passen. Om de

handel van onze klanten niet in gevaar te laten komen

staan wij 24/7 klaar. Mooie producten uit onze

bollenstreek die de hele wereld over gaan. Dag en

nacht combineren wij karren, pallets en losse colli tot

volle wagenladingen. Wij zijn de partner voor bloemen,

planten en 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 mobiele kraan afgeleverd op onze 

locatie aan de Schippersvaartweg. Het 

betreft een Hyundai HW 140 A en de kraan 

zal met name worden ingezet voor het 

voorsorteren van bouw- en sloopafval en 

het laden van vrachten. Ook is de nieuwe 

kantine in gebruik genomen met als 

eyecatcher een mooie foto van de eerste 

portaal wagen die bij Meeuwenoord 

destijds in gebruik is genomen.

http://www.meeuwenoord.nl/


Meeuwenoord Vervoer - Transport machines

De vooruitzichten voor de machine industrie zijn positief,

maar ook hiervoor geldt dat de industrie wordt beïnvloed

door wat er in de wereld gebeurd. Vooralsnog mochten

wij een groot aantal machine transporten uitvoeren naar

tevredenheid van de klant. Meeuwenoord is de partner

voor het transport van machines. Met de juiste kraan

kunnen de goederen met de nodige precisie en

voorzichtigheid op de juiste plek worden geplaatst. Voor

hoge machines beschikken wij over lage

(aanhang)wagens of diepladers (zo nodig uitschuifbaar).

Hijswerk - De machinisten van Meeuwenoord zijn in het bezit van een TCVT-certificaat. 

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. 


