Boerman Hovenier en Bestratingen
is een flexibel bedrijf, opgericht in 1995.
Met een gemotiveerd en vakbekwaam team voeren wij
de meest uiteenlopende werkzaamheden op het gebied
van bestratingen en hovenierswerk voor u uit. Machinaal
bestratingswerk is daarbij onze specialisatie.

zowel worden aangestuurd door een
enkel- of dubbelschotlaser, een ultrasone
hoogtetaster of een combinatie hiervan.
Het egaliseerbord is bij uitstek geschikt
voor het verdelen van basismaterialen zoals
puingranulaat, grind, split, compost, zand
en dergelijke. Het materiaal wordt verdicht
en kan tot 3 mm. nauwkeurig worden
geëgaliseerd.

MACHINAAL AFSTROOIEN

Deze techniek is ideaal voor het egaliseren

Voor het machinaal afstrooien beschikken we over een

van onder andere:

strooibak als aanbouwdeel voor onze midishovel.

·	ondergrond voor betonvloeren in

Met deze strooibak kunnen wij verschillende basismaterialen

·

bouwputten of bedrijfshallen

zoals zand, grind, split, grond of compost gelijkmatig verdeeld

ondergrond voor bestratingen

op de ondergrond aanbrengen.

·	ondergrond voor keerwanden
of asfalt

Een flexibel en vakbekwaam team voor
al uw bestratingen en hovenierswerk
Wij leveren onder andere de volgende diensten:

MACHINAAL BANDEN STELLEN

·	egaliseren van gazons, paardenbakken, etc.
Met deze geavanceerde machine gaan
we sneller en nauwkeuriger te werk. Dit
betekent dus pure winst in tijd en kwaliteit.

MACHINAAL BESTRATEN

MACHINAAL INVEGEN
Ook invegen gebeurt machinaal met onze inveegmachine,

· Klein riool-, kabel- en grondwerk

Boerman Hovenier en Bestratingen beschikt over diverse mecha-

Boerman Hovenier en Bestratingen is in 1999 begonnen met

als aanbouwdeel aan onze bestratingsmachine. Hiermee kan

· Minikraan- en midishovelverhuur

nische en hydraulische klemmen als aanbouwdeel aan de straat-

machinaal straatwerk. Dit brengt vele voordelen met zich mee:

het voegmateriaal zowel droog als optioneel met toevoer van

machine, shovel of kraan. Met deze klemmen kunnen wij onder

betere werkomstandigheden, minder overlast door een kortere

water worden ingevoegd.

andere betonbanden, trottoirbanden, RWS-banden, parkeerstoot-

uitvoeringsperiode en een strakke maatvoering door het herhalen

De overlappende en roterende bezems zorgen ervoor dat de

banden, inritblokken, molgoot-elementen en dergelijke stellen in

van telkens dezelfde handeling. Machinaal straatwerk is rendabel

voegen volledig worden gevuld met voegmateriaal.

zandbed of in beton. Tevens beschikken wij over mechanische en

bij grootschalige en kleinschalige projecten.

· Sier-, project- en herbestratingen
· Machinaal profileer- en straatwerk
· Tuin- en terreinaanleg

hydraulische steenklemmen om de materialen bij te rijden.
Wij beschikken over een moderne straatmachine met hydraulische

OPDRACHTGEVERS

verlegklem en een hydraulische verlegklem als aanbouwdeel aan

Onze opdrachtgevers zijn onder andere:

shovel of kraan. Doordat de stenen in machinaal verpakte pakket-

·

Aannemers in grond-, weg- en waterbouw

ten worden aangeleverd, kunnen we hiermee zowel betonstraat-

·

Projectontwikkelaars en architecten

Met een hydraulisch aangedreven trilplaat, als aanbouwdeel aan

stenen als straatbakstenen in verschilllende formaten, posities en

·

Agrariërs en hoveniersbedrijven

onze midishovel, verrichten we machinaal trilwerk. De platen

diktes machinaal verleggen. Alle genoemde stenen zijn leverbaar in

·

Bedrijven, scholen en instellingen

kunnen onafhankelijk van elkaar bewegen en trillen maximaal

diverse kleuren en steendiktes en met bijbehorende passtukken.

·

Particulieren

· Snoeien en bomen vellen
· Levering van materialen
·	Inkoop en verkoop van gebruikte
bestratingsmaterialen

MACHINAAL TRILLEN

met een kracht van twee keer 60 Kn.

Wij werken zowel in hoofd- als in onderaanneming.

Hiermee kan een ondergrond van bijvoorbeeld puingranulaat,

Machinaal straatwerk is uitstekend toepasbaar voor:

grind, split of zand worden getrild, maar ook de aangebrachte

·

nieuwbouwwijken

bestrating kan hiermee worden afgetrild.

·

erfverhardingen

Veiligheid en kwaliteit zijn belangrijk

·

kuilplaten

voor ons. Al onze medewerkers zijn

·

parkeerterreinen en parkeergarages

VCA gecertificeerd. Sinds enkele jaren

·

bedrijventerreinen

zijn wij als bedrijf in het bezit van het VCA* certificaat.

MACHINAAL PROFILEREN

KWALITEIT EN VEILIGHEID

·

distributiecentra

Dit is het bewijs van een goed functionerend veiligheids-

Voor machinaal profileerwerk gebruiken we een lasergestuurd

·

winkelcentra

beheerssysteem dat voldoet aan de eisen van de VGM

egaliseerbord als aanbouwdeel aan onze midishovel. Deze kan

·

containeroverslagterreinen

Checklist Aannemers VCA*.

MACHINAAL
BANDEN STELLEN

M ACHINAAL
TRILLEN

MACHINAAL
PROFILEREN

MACHINAAL
STRATEN

Arendnevenweg

2/B,

06 - 511 992 51

7711 CV Nieuwleusen

0529 - 48 45 89

www.wjboerman.nl

info@wjboerman.nl

