Firma A. Beeftink & Zn.
Handel in zand, grond, compost, gebr. puin, grind & houtsnippers

Bosbouw
Landschapswerken
Grondwerk
Loonwerk
Sloopwerkzaamheden
Straatwerk

Firma A. Beeftink & Zn. is actief in de sectoren
landschapswerken,
machinale
bosbouw
en
grondwerkzaamheden, waaronder het herstellen van vennen en
poelen. De nadruk van de activiteiten ligt op de
bosbouwwerkzaamheden. In het loonwerk richten wij ons
vooral op het maken van minibaaltjes en het maaien van
natuurterreinen.
Tevens hebben wij ruime ervaring in het slopen van
bouwwerken. De combinatie van onze machines met ervaren
en goed opgeleid personeel zorgt ervoor dat wij de
bouwwerken gecontroleerd slopen.
U kunt ook voor straatwerk bij ons terecht. Wij voorzien zowel
bedrijven
als
particulieren
van
straatwerken
en
sierstraatwerken.
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Firma A. Beeftink & Zn.
Handel in zand, grond, compost, gebr. puin, grind & houtsnippers

Bosbouw
Beschikbare machines:
Dutch Dragon houtversnipperaar,
Grizzly frees, Doppstadt DT38 + AHWI
frees, hydraulische kraan met o.a. een
slagmaaier, sorteerklem,
stobbenfrees, stobbenschaar,
bomenschaar

Landschapswerken
Beschikbare machines:
Grizzly frees, Doppstadt DT38 + AHWI
frees, wegenschaaf, laadschop,
plantgatenwoeler, dumper, midi
kraan, hydraulische kraan met o.a. een
slagmaaier, sorteerklem, slotenbak,
taludbak

De ervaren medewerkers verzorgen het kappen en vellen van
bomen en verwerken de restanten na het frezen en klepelen
tot compost. De grond is daarna geschikt voor het planten van
bomen.
Het bedrijf is tevens gespecialiseerd in het versnipperen van
hout tot verschillende fracties voor diverse opdrachtgevers,
waaronder
slibverwerkingsbedrijven,
biomass-centrales,
kachels en tuinderijen.
Tot het aanleggen van landschapswerken behoort onder meer
het afplaggen van natuurterreinen, het aanleggen en
opschonen van sloten, vennen, poelen en het herstellen van
bospaden. Deze werkzaamheden zijn de aanzet tot het
verkrijgen van een ‘gezond’ stuk natuur en het zelfherstellend
vermogen zorgt daarna voor een goede, natuurlijke
ontwikkeling.
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Firma A. Beeftink & Zn.
Handel in zand, grond, compost, gebr. puin, grind & houtsnippers

Loonwerk
Beschikbare machines:
mini balenpers + wikkelaar,
Muthing-ruw-terrein klepelmaaier,
Cyclo-maaier, slagmaaier,
klepelmaaier

Grondwerk
Beschikbare machines:
containerwagen, laadschop, dumper,
wegenschaaf, triller, wals, midi kraan,
hydraulische kraan, peeconkipper

Firma A. Beeftink & Zn. verricht ook loonwerkzaamheden, o.a.
het maaien van natuurterreinen. De percelen die gemaaid
worden zijn retentiebeken van het Waterschap, het
onderhoud van plagstukken en het onderhoud van
verschralingplekken (maaien en afvoeren). Al deze
werkzaamheden worden uitgevoerd met aangepaste, lichte
machines. Deze aanpassingen maken het mogelijk dat de
percelen niet of nauwelijks stuk gereden worden.
Naast het maaien van natuurterreinen maken wij ook
minibaaltjes. De balen die gemaakt worden door onze
balenpers wegen slechts 35 tot 40kg (afhankelijk van de
droogte van het gras), ideaal voor particulieren en hobby
boeren. De balen worden 30x omwikkeld met plastic, zodat
deze minimaal 6 lagen bescherming heeft en tevens voor
luchtdichtheid zorgt.
Tot de grondwerkzaamheden behoort onder meer het
ontgraven en aanvullen van bouwputten t.b.v. nieuwbouw.
Daarnaast is het bedrijf inzetbaar voor het renoveren van
tuinen, het aanleggen van paardenbakken, het verharden van
inritten, het schaven van bospaden, zandwegen e.d.
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Sloopwerkzaamheden
Beschikbare machines:
containerwagen, laadschop, dumper,
hydraulische kraan met o.a. een
sloophamer, sorteerklem

Straatwerk
Beschikbare machines:
laadschop, triller, wals, midi kraan,
mini laadschop

Firma A. Beeftink & Zn. beschikt over de juiste machines en
goed opgeleid personeel om bouwwerken gecontroleerd en
met precisie te slopen. De medewerkers verzamelen het afval
in verschillende containers en voeren het vervolgens af naar
de daarvoor bestemde verwerkingsbedrijven. Voor de
verwijdering van asbest zet de onderneming een betrouwbaar
gespecialiseerd bedrijf in. Dit bedrijf stelt zich verantwoordelijk
voor het schoon en bouwrijp opleveren van het terrein.
De Firma A. Beeftink & Zn. voorziet zowel bedrijven als
particulieren van straatwerken en sierstraatwerken. Wanneer
u nog niet zeker bent over de keuze van uw materiaal bent u
bij ons aan het juiste adres voor een passend advies. Naast de
materiaalkeuze bieden wij daarbij de volgende diensten aan
om u van een totaalpakket te voorzien.
- afgraven en afvoeren van grond
- leveren en aanbrengen van zand
- het uitzetten van maten en hoogten
- leveren en verwerken van de bestratingmaterialen
- afvoeren van restafval
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