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Wij zijn VCA-gecertificeerd en lid van Cumela Nederland

ONS BEDRIJF

ONZE DIENSTVERLENING

Jansen loon- en grondverzetbedrijf BV is een middelgroot
bedrijf dat haar werkgebied in de regio Salland heeft. Wij
voeren alle voorkomende werkzaamheden uit op het gebied
van loonwerk, mesttransport en grondverzet. Ook het
aannemen van grondwerken behoort tot de mogelijkheden.

Loonwerk
Wij staan met een compleet pakket aan diensten voor u klaar.
Wij zijn expert op het gebied van:
 Mest: zode- en bouwlandbemesten en strooien
 Gras: zaaien, maaien, oprapen, hakselen, balenpersen
 Maïs: zaaien en hakselen
 Gewasbescherming: spuiten, wiedeggen en rijenfrezen
 Land: van frezen tot zaaiklaar maken, en slootonderhoud

Het bedrijf telt zo'n 20 medewerkers en is VCA-gecertificeerd. Het personeel volgt regelmatig opleidingen om zo
goed en veilig mogelijk te werken, maar ook om de klant van
het juiste advies te kunnen voorzien. Verder hebben we een
jong en modern machinepark. We volgen de technische
ontwikkelingen in de markt op de voet, waardoor we optimaal kunnen inspelen op de wensen van onze klanten.

Sinds 2009 zijn Niels en Martin Jansen de eigenaren van het
bedrijf. Jansen loon- en grondverzetbedrijf is van oudsher
een familiebedrijf, en is oorspronkelijk in 1932 opgericht
door Gerrit Jansen. In de jaren ’70 hebben zijn drie zoons
(Jan, Harrie en Wim) het bedrijf overgenomen en verder
uitgebouwd. Sinds 2009 is de volgende generatie aan zet:
Niels en Martin Jansen. Door deze overname is de toekomst
van het bedrijf gewaarborgd.
De laatste jaren is het bedrijf fors uitgebouwd. In 2007 is
nabij het bedrijf een biogasinstallatie opgericht (eigenaar:
Biogreen). Wij verzorgen daarvoor de volledige exploitatie,
en hebben hiervoor een aparte werk-BV opgericht (Biogas
Energie Exploitatiebedrijf BV). Daarnaast hebben we begin
2009 loonbedrijf Flierman uit Averlo overgenomen.

Verder leveren wij voor de agrariër, particulier en aannemer
verschillende benodigdheden. Van graszaad voor weide's,
sportvelden, tuinen of bermen tot maïszaad. Wij kunnen u aan
de hand van rassenlijsten adviseren welk graszaad of maiszaad
voor u het meest geschikt is.
Om de gras- en maïskuilen af te dekken leveren wij onderfolie
en landbouw-plastic, en ook speciale beschermkleden.
Ook zijn wij leverancier van gewasbeschermingsmiddelen. Wij
adviseren u graag. Uiteraard kunnen wij ook het spuitwerk
voor u verrichten, wij hebben een spuitlicentie.
Mesttransport en opslag
Wij beschikken over ruime mogelijkheden m.b.t. mestopslag.
Verder kunnen wij mesttransporten verzorgen, zowel over
korte als lange afstanden. Voor de langere afstanden
beschikken wij over een vrachtwagencombinatie.

Grondverzet
Voor de meest uiteenlopende graafwerkzaamheden
hebben wij de juiste machines. Graafmachines, wielladers, grondkippers, kilverbord, etc. Van klein tot groot,
van mobiel tot rups. Voor nauwkeurig graafwerk
beschikken wij over de nodige laserapparatuur.
Werkzaamheden die wij zoal voor u kunnen uitvoeren:
 Sleuven graven: van verschillende breedte's voor
kabels, leidingen of funderingssleuven.
 Bouwputten ontgraven: van ligboxstal tot woning,
maar ook een erker of schuur.
 Sloten graven: met mobiele of rupsgraafmachine
voorzien van afschotlaser om uw sloot het juiste
afschot te geven.
 Sloten maaien en opschonen: met maaikorf aan
mobiele graafmachine en met brede bak om de
slootbodem op te schonen.

 Slopen diverse objecten: dit gaat secuur met de






sloop-sorteergrijper aan de graafmachine.
Tuinen spitten: met mobiele graafmachine of op
moeilijk bereikbare plekken met de minigraver.
Egaliseren: zandbanen of puinbanen voor de
wegenbouw, maar ook bouwputten of grond die
is opgebracht.
Rijplaten leggen: met de palletvork worden deze
geladen of gelost en keurig op hun plaats gelegd.
Straatwerk uitbreken: ideaal met de wiellader,
zeker in combinatie met de schudbak.

