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SPECIAL NIEUWE SLUIS TERNEUZEN

“Momenteel zijn wij aan het werk in IJmuiden met het onderwater weg-
nemen van een CB wand”, opent Gerard het gesprek. “Een van onze vo-
rige opdrachten was het onderwater uitgraven van een sluis in België. Bij 
de Nieuwe Sluis Terneuzen hebben wij onlangs de tweede fase buispalen 
ontgraven tot een diepte van 16,5 meter, met behulp van onze longreach 
kraan met verlengde grijper. Maar wij kunnen nog dieper.”

AL BIJNA 35 JAAR DÉ SPECIALIST
Op zijn 23e star tte Gerard zijn bedrijf en hij vindt het werk nog even 
leuk en bijzonder als toen. “Onze specialisatie in onderwaterwerken 
is een uit de hand gelopen hobby. Wij vinden het machtig om aparte 
werkzaamheden te verrichten, met onze expertise. Dat is ook de re-
den waarom de kraan mij nooit heeft losgelaten. Door zelf regelmatig 
aan de handels te zitten, blijf je feeling houden met de branche. We 
werken met eigen, goed opgeleide mensen voor wie de machines 
geen geheimen hebben. Alleen zo kunnen we een constante kwaliteit 
garanderen en ons echt onderscheiden.”

 
HET VERSCHIL MAKEN
Gerard investeert veel in uitrustings-
stukken en machines die voldoen aan 
de nieuwste milieu- en veiligheidsnor-
men. “Dat moet optimaal zijn, het is 
de huiskamer van de machinist. Wij 
hebben vanaf 1996 VCA** en heb-
ben niveau 3 op de CO2 prestatielad-
der. Ons motto in alles wat wij doen is 
‘het verschil maken’. Dat mag je zowel  
letterlijk als figuurlijk zien ”, zegt  
Gerard tot besluit.   ■

“Ons specialisme is een uit 
de hand gelopen hobby”

Een mooie uitspraak van Gerard Bos, eigenaar en directeur bij  
Gerard Bos Machineverhuur BV. Deze uitspraak wordt nog eens  
extra bevestigd door het feit dat Gerard Bos zelf regelmatig op de 
machine te vinden is. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan tenslotte.
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SPECIALIST IN GRONDVERZET

� LONG REACH KRANEN

� BOUWKUIPEN

� BAGGEREN

� ONTGRAVEN BUISPALEN

� NAT EN DROOG GRONDVERZET

� SANERING

� ONDERWATER DEMOLITION

WIJ REIKEN VERDER
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