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Werk(en)
“met
karakter
”
Hartverwarmend is een meer dan welwillende uitdrukking om weer te geven dat iets je een goed gevoel
geeft. Wel, ik kan u zeggen dat na mijn bericht in onze vorige nieuwsbrief, dat BSL zou stoppen met het
agrarische loonwerk, ik daarop ontzettend veel hartverwarmende reacties heb gehad. En beslist ook erg
begripvol. Als je voor jezelf zo’n ingrijpend besluit neemt, is dat daarna wel ontzettend fijn om te horen.
Natuurlijk uitten klanten hun teleurstelling dat wij met
BSL niet meer beschikbaar zijn voor alle soorten van
agrarisch loonwerk. We hadden een groot vast klantenbestand, we hadden een goede klantenbinding en
plotsklaps is dat over. Dan moeten onze agrarische
klanten toch ineens op zoek naar andere loonwerkers.
Da’s erg vervelend, maar ik ben ervan overtuigd, dat
het voor hen zeker gaat lukken. En het liefst naar volle
tevredenheid.
Voor mij persoonlijk betekende de aankondiging in
onze vorige nieuwsbrief een grote ommezwaai. De
dagelijkse dynamiek van binnenkomende telefoontjes
om alvast het loonwerk voor het komende jaar via BSL
te regelen veranderde volledig. Ze kwamen niet meer,
overdag niet en ‘s avonds niet. Het werd rustiger en dat
was ook de bedoeling. Natuurlijk verrast het je, maar
dan ervaar je nog steeds de belangstelling voor de
overige bedrijfsonderdelen. Daarop ligt de focus voor
de toekomst. En daarvoor komen nu de telefoontjes
binnen. In BSG is het net zo druk als voor de crisisperiode. Zo hebben we nu twee mensen aangenomen,
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die ons team zijn komen versterken. Het blijft dus nog
steeds dynamisch. Voor onze medewerkers was mijn
bericht uiteraard ook erg verrassend om te horen. Want
ineens schiet hen toch een veranderend toekomstbeeld
door het hoofd. Maar toen ze hoorden dat niemand
hoefde te vertrekken voelde dat voor hen als een honderd procent opluchting. Met al onze trouwe medewerkers zetten we ons ‘volle bak’ in voor een positief
resultaat voor de bedrijfsonderdelen BSG en BSM
van Bezooijen & Schreuders.
Nogmaals wil ik mijn dank
uitspreken aan al onze BSL
klanten, voor het werk dat wij
mochten uitvoeren. Maar zeker bedankt voor al uw fijne
begripvolle reacties.
Met vriendelijke groet,
Adwin Schreuders

Grondwerk

Mechanisatie

NIEUW, DUURZAAM EN STEVIG

Beloon uzelf
Een marktplaats is een plek waar vraag en aanbod bij
elkaar komen. Van oudsher gaat het om een fysieke
plaats waar producten, artikelen, machines, e.d. verhandeld worden. Het digitale tijdperk heeft er in een
sneltempo voor gezorgd dat er op internet grote virtuele marktplaatsen zijn ontstaan. Deze online handelskanalen voor het kopen en verkopen van producten
zijn niet meer weg te denken uit het hedendaagse
zaken doen. De voordelen van deze internetmarktplaatsen zijn de grote transparantie, tijdwinst en
kostenbesparingen. Via www.bemiddelinginmachines.nl
vindt u een koopgericht publiek. En het zijn allen bezoekers die op zoek zijn naar interessante aanbiedingen.

NO CURE, NO PAY

Voor wat hoort wat, daarom brengen wij pas bemiddelingskosten in rekening wanneer de koop/verkoop transactie
daadwerkelijk door onze tussenkomst wordt gesloten.

ADVERTEREN VIA
WWW.BEMIDDELINGINMACHINES.NL
Wilt u uw machine in de etalage zetten, plaats deze
dan op onze website. Dan weet u zeker dat deze gezien
wordt. Kijk voor de voorwaarden, spelregels én bemiddelingskosten op www.bemiddelinginmachines.nl

Veel constructies bleken bij controle verouderd of
in slechte staat te zijn. Om verdere schade aan de
watergangen te voorkomen heeft het waterschap
daarom actie ondernomen. Door middel van het laten
plaatsen van nieuwe beschoeiingen en waar nodig het
vervangen of herstellen van de oude constructies.

Daarom....heeft u apparaten en/of machines die u wilt
verkopen, dan gaan wij voor u op zoek naar potentiële
kopers. Wij plaatsen een advertentie op onze eigen
website www.bemiddelinginmachines.nl en informeren
voor u binnen ons eigen netwerk.

DUBBEL VOORDEEL

Heeft u een nieuwe machine gekocht en uw oude machine ingeruild? Via www.bemiddelinginmachines.nl
heeft u de kans om uw oude machine te verkopen voor
een betere prijs. Dat betekent voor u extra winst.
Bovendien kunt u zonder inruil waarschijnlijk ook een
extra korting bedingen op de prijs van de nieuwe machine.

TE KOOP

FRUIT FARMERS FAVOURITE MACHINES

Met deze leus profileert BAB-Bamps uit het Belgische
St. Truiden inderdaad haar machines. Voor BSM is het
merk BAB-Bamps geheel nieuw in het programma.
Voor onze nieuwe en bestaande klanten gaan we de
verkoop en service hiervan verzorgen. Onlangs hebben
wij aan Westende Fruitteelt Fijnaart een nieuwe BABBamps boomgaardspuit geleverd met ervoor een Case
Quantum 95 V smalspoortrekker. Deze trekker heeft
4-wiel aandrijving en heeft een standaard versnellingsbak. De BAB-Bamps dwarsstroom boomgaardspuit
heeft drie ventilatoren waarvan de onderste groter is.
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In opdracht van Waterschap Brabantse Delta zijn we
met BSL bezig (geweest) met het vervangen van de
bestaande beschoeiing aan verschillende waterkanten
in de gemeente Moerdijk en in Dinteloord. Zoals algemeen bekend is een beschoeiing een oeverversterking.
De constructie beschermt waterkanten tegen afkalving
en voorkomt dat deze tenslotte instorten. Het ‘constructieve’ resultaat van ons werk is dan dat het water
opnieuw ongehinderd kan doorstromen. Uiteindelijk
leidt dat weer tot veilige(r) oevers in de woonomgeving en schoner en gezonder water.

Verder is deze uitgerust met een
dubbele leiding
met elk 10 doppen en elektrische
kranen om eenvoudig te wisselen. De spuit heeft
een tank van 2500
liter met een geïntegreerde schoonwater tank en een
handenwas tankje. De grote tank is voor Westende Fruitteelt belangrijk om voldoende capaciteit te hebben om
de 120 ha peren met een spuit te kunnen besproeien.
Deze machine is voorzien van een gedwongen gestuurde
pendel tandem onderstel met brede banden. Vanwege
deze toepassing kan Westende Fruitteelt onder alle omstandigheden hun spuitwerk uitvoeren. De machinereeks
van BAB-Bamps bestaat naast spuiten onder andere uit
maaiers, snoeihout versnipperaars, wortelsnijders en
hoogwerkers.

De meest ingrijpende aanpak was nodig bij Het Verlaat
in Klundert, de Noordlangeweg in Willemstad en de

Havenweg in Dinteloord Op kleinere schaal gingen we
aan het werk aan de Grimhoek in Willemstad, Toutenburg in Zevenbergen en bij de katholieke begraafplaats in Fijnaart. In fases hebben we het project onder
handen genomen. Op sommige locaties was het allereerst nodig om de oevers af te graven en de taluds van
vijvers en sloten opnieuw aan te vullen. Daarbij hebben
we gebruik gemaakt van drijvende platforms, waarop
een kraan en containerbak werden geplaatst, zodat we
vanaf het water konden werken. Bij de aanleg van de
nieuwe beschoeiingen (damwand schotten en palen),
over een totale lengte van circa 1,5 kilometer, is uitsluitend duurzaam hout gebruikt.
Dit was een mooi en groot beschoeiingsproject.
Maar ook voor kleine(re) klussen (eveneens voor particulieren) voor het aanbrengen van damwanden en
beschoeiingen bent u bij ons aan het juiste adres.
Zelfs voor moeilijk bereikbare plekken hebben wij wel
een creatieve oplossing voor de uitvoering van het
werk.

Grondwerk
KWALITEIT EN BESTE PRIJS GAAN SAMEN

Ze zijn binnen en ze zijn al actief in het veld. ‘Ze’ zijn de
twee Liebherr A 914 mobiele 16 tonners graafmachines
welke we via Wynmalen & Hausmann nieuw hebben
aangekocht en die natuurlijk geheel in onze bedrijfskleur rood zijn gespoten. Er waren doorslaggevende
punten die voor ons de aankoop rechtvaardigden.
Ondermeer de extra brede onderwagen, het feit dat
de motor geen roetfilter kent en het comfort wat uit
de demonstratie bleek. Maar aan top stond toch het
lage brandstofverbruik. En brandstof is toch een zwaar
item binnen ons bedrijf. Daarop houden we zeker de
focus. Natuurlijk heeft dat te maken met het duurzame

karakter van onze onderneming; het ‘groene beeld’
dat we in de markt willen uitstralen. Uit tests bij een
normale inzet van straat maken, rioleringen en diverse
graafwerkzaamheden bleek dat we gemiddeld 3 liter
per uur kunnen besparen op een doorsnee verbruik in
deze gewichtsklasse van 10 liter per uur. Dat geeft bij
een inzet van 2000 uur gedurende 5 jaar een besparing
van 30.000 liter brandstof. Daar zijn niet alleen
wij als onderneming bij
gebaat, maar dat zullen
onze klanten ook in de
doorrekening van hun
tarieven bemerken.
Onze machinisten van deze graafmachines hebben na
proefondervindelijke demo’s een serieuze stem gehad in
de aankoop van beide machines. Per slot van rekening:
‘Onze machinisten moeten er mee draaien’. Ze onderstrepen het comfort en de gemakkelijke bediening van de A
914: ‘Hij is heel stabiel op zijn ballonbanden, alles werkt
perfect binnen de bladbreedte van de machine, hij luistert
goed en werkt heel soepel. Deze machines hebben daarnaast ook nog eens een heel laag geluidsniveau: 71dB(A)
voor de machinisten en 100dB(A) voor de omgeving. Alles
volgens de Duitse ISO normen. En dat voelt toch ook
heel prettig’.

KOMEN JULLIE NOG WEL KILVEREN?

Natuurlijk doen we dat nog. BSL is niet in zijn totaliteit uit
beeld verdwenen. Weliswaar hebben we in onze vorige
nieuwsbrief uitvoerig verteld waarom we -na lang wikken
en wegen- stopten met onze agrarische activiteiten en de
goedkoopsteloonwerker.nl, maar... er zijn via BSL nog een
paar diensten die we in blijven vullen. Kilveren is daarvan
één voorbeeld. In dat stramien van activiteiten is verder te
denken aan klepelen, maaikorven, wallenfrezen en kraanwerk. En niet te vergeten alle soorten van grondwerk dat
we met BSG voor u kunnen uitvoeren. Voor ieder werk
beschikken wij trouwens over de juiste machines, welke
ook nog eens uitgerust kunnen worden met de modernste
hulpstukken. Eigenlijk zeggen we dus: ‘laat dat stuk perceel- en slootonderhoud niet uw zorg, maar nog steeds
onze zorg zijn!’ Bel ons gerust voor een afspraak.
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