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Derks GWW B.V. en Derks Transport B.V.

Over ons

Derks GWW B.V. houdt zich bezig met het verhuren van machines en 

het uitvoeren van civiel- en cultuurtechnische werken.

Derks GWW B.V.

Rupskranen, mobiele kranen, shovels, bulldozers, mini- en midi 

gravers, trilwalsen, veegzuigwagens, tractoren.

Machine verhuur GWW

Civiel- en cultuurtechnische projecten.

Projecten

Derks Transport B.V. houdt zich bezig met het verhuren van 

vrachtwagens, transporten, het innemen van afval- en grondstoffen en 

het leveren van grondstoffen, op- en overslag en betonproducten.

Derks Transport B.V.

Vrachtwagenkippers, kippertrailers, knijperauto‘s, diepladers, 

stenentrailers, container auto‘s, dumpers, oprijwagens.

Transport verhuur
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Grond- en bouwstoffen, afvalstoffen.

Inname grond- en afvalstoffen

Menggranulaat, grind, split, teelaarde, straatzand, brekerzand, 

ophoogzand, zand voor zandbed, betongranulaat, asfaltgranulaat.

Grond- en bouwstoffen

Op- en overslag op het terrein van Derks Transport.

Op- en overslag

Betonblokken, betonplaten, keerwanden, rioolbuizen, straatwerk en 

meer!

Betonproducten
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Derks, a family company

De geschiedenis van Derks begint op 1 maart 2001 toen Theo en Maria, Derks 
GWW B.V. hebben opgericht. Dit is ontstaan nadat zij zich afsplitsten van een 
agrarisch bedrijf en de focus werd gelegd op de grond-, weg- en waterbouw. Dit 
alles is begonnen in Beuningen met toendertijd 7 medewerkers. 

In het jaar 2007 zijn de drie zonen van Theo en Maria meer betrokken geraakt bij 
de organisatie, waarmee ook de groei sterk toeneemt. Met de betrokkenheid van 
Mark, Paul en Michel is er een echt familiebedrijf ontstaan. 
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Derks is een familie bedrijf dat al sinds 2001 actief is in de sector.

Derks GWW B.V. is gevestigd op industrieterrein Westkanaaldijk te 
Nijmegen. Het werkgebied is veelal de regio Midden Nederland, 
het bedrijf is VCA / ISO 9001 gecertificeerd. 

De kernactiviteiten van Derks GWW B.V. zijn: 

> Verhuur van een uitgebreid machinepark. 
> Onderaanneming, onderhoud en service op het gebied 
van grondwerken, wegenbouw, waterbouw, cultuur- en 
civieltechnische werken. 

Derks Transport B.V. is gevestigd op het haventerrein te Nijmegen. 
Het werkgebied van Derks Transport B.V. bevindt zich binnen de 
Benelux en Duitsland. Het bedrijf is BRL 9335 gecertificeerd. 

De kernactiviteiten van Derks Transport B.V. zijn:

> Verhuur van transportmaterieel.
> Het leveren van grond- en bouwstoffen.
> Het innemen van afval- en grondstoffen. 
> Het laden en lossen van schepen.
> Op- en overslag op het terrein.
> Het leveren en plaatsen van betonproducten.

Modern materieel, deskundige en gemotiveerde medewerkers, 
grote mate van flexibiliteit en duidelijke communicatie is onze weg 
naar tevreden opdrachtgevers.

Met vriendelijke groet,

Team Derks

Over ons
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Derks GWW B.V.
Derks GWW B.V. | www.derksgww.nl | info@derksgww.nl | 024 - 641 40 76
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Derks GWW B.V.
Derks GWW B.V. | www.derksgww.nl | info@derksgww.nl | 024 - 641 40 76

Sinds 2001 een begrip in de GWW sector, met een 
groot assortiment aan machines en vakmensen is 
Derks GWW B.V. inzetbaar voor elke klus.

Bent u op zoek naar een specifieke machine of 
vrijblijvend advies voor uw project? Onze planners 
helpen u graag verder. Met hun vakkennis kunnen zij 
zich goed verplaatsen in wat uw project nodig heeft 
en wat Derks GWW B.V. daarin voor u kan betekenen. 
Wij zijn bereikbaar op 024 - 641 40 76, of mail naar 
planning@derksgww.nl.
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Rupskranen

Rupskranen
Bent u op zoek naar een grotere graafdiepte, meer 

vermogen, een groter bereik, meer hefvermogen of 

meer opbreekkracht? Bij al deze wensen biedt een 

rupskraan de uitkomst.

Rupskranen worden vooral ingezet bij 

graafwerkzaamheden op zachte of drassige 

ondergrond. De rupsen zorgen er voor dat de 

graafmachine door het grote draagvlak stabiel blijft.

Hulpstukken
Onze rupskranen zijn uitgerust met 3D GPS en 

overdruksysteem, en kunnen onder andere met deze 

extra hulpstukken geleverd worden:

> Draaikantelstuk > Verdichtingsrol > Maaikorf

> Kantelbak > Mega platenhaak > Trilblok

> Knijperbak > Sloophamer > Crusher

> Stenenklem > Sorteerknijper > Laser

> Rioolhaak > Keerwandenklem > Ripper

> Verlenggiek > Vacuümunit > Schudbak

> Machineontvanger 

Neem contact op voor alle mogelijkheden.

Liebherr 946 | 15 meter reikwijdte | 50 Ton

Machine verhuur rupskranen
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Volvo EC380ELR | 14 meter reikwijdte | 40 ton Liebherr 938 | 15 meter reikwijdte | 38 ton

Liebherr 924 | Volvo 220E | 200E | 145EL | 27 - 16 tonVolvo 380E | 300E | 250E | 40 - 30 ton

Derks GWW B.V. | www.derksgww.nl | info@derksgww.nl | 024 - 641 40 76

Rupskraan Volvo EC300EL | 37 Ton
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Mobiele kranen

Mobiele kraan
Dankzij zijn mobiliteit, snelheid, vermogen en 

betrouwbaarheid is de graafmachine op banden de 

meest veelzijdige machine in ons machinepark. De 

mobiele kranen zijn makkelijk verrijdbaar.

Hulpstukken 
Onze mobiele kranen zijn uitgerust met 

overdruksysteem en GPS, en kunnen onder andere 

met deze extra hulpstukken geleverd worden:

> Draaikantelstuk > Verdichtingsrol > Maaikorf

> Kantelbak > Stenenklem > Trilblok

> Knijperbak > Sloophamer > Hijsmast

> Keerwandenklem > Schudbak > Taludbak

> Mega platenhaak > Sorteerknijper > Ripper

> Verlenggiek > Vacuümunit > Laser

> Rioolhaak > Machineontvanger

Neem contact op voor alle mogelijkheden.

Liebherr 914 | 16 ton

Machine verhuur mobiele kranen
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Derks GWW B.V. | www.derksgww.nl | info@derksgww.nl | 024 - 641 40 76

Sennebogen 830 Loskraan | 38 ton Volvo 160E | 18 ton

Volvo 150E | 17 ton Liebherr 914 | 16 ton

Impressie mobiele kranen
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Machine verhuur
Shovels - Bulldozers

Shovels
Shovels worden vooral gebruikt 

voor het verwerken van ophoog- 

en funderingsmaterialen, het 

onderhouden van transportbanen 

en het leggen van rijplaten. Onder 

andere uitgevoerd met:

> Hijsmast > Schudbak

> Schuifraam > Laserbord

> Trommelbak > Veegrol

> Stenenklem > Total station

> Mega platenhaak > Dozerbak

Neem contact op voor alle 

mogelijkheden met betrekking tot 

uitvoeringsopties.

Bulldozers
De bulldozer heeft vele 

mogelijkheden waarmee deze 

uitgerust kan worden. Hiermee 

kan het werk snel en efficiënt 

worden uitgevoerd. Onder andere 

uitgevoerd met:

> Dozerbord > Ripper

> 3D GPS

Neem contact op voor alle 

mogelijkheden met betrekking tot 

uitvoeringsopties.

> >
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Minishovel Giant 

> Bakinhoud 3250L | 2800L | 2500L

> Bakinhoud 400L 
Bulldozer D6N

> Bakinhoud 5000L | 3750L

Derks GWW B.V. | www.derksgww.nl | info@derksgww.nl | 024 - 641 40 76

Shovel L150H | L120H | weegsysteem Shovel L90H | L70H | L60H

Shovel L70H in actie
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Mini- en midi gravers

De minigravers zijn er in verschillende formaten en 

gewichten, maar hebben gemeen dat ze zeer wendbaar 

en gebruiksvriendelijk zijn. De minigravers worden vooral 

ingezet bij graaf- en sloopwerkzaamheden waarbij de 

ruimte beperkt is. De mini- en midi gravers kunnen 

naast de standaard bakken set onder andere worden 

uitgevoerd met: 

> Sloophamer > Sorteerknijper > Maaikorf

> Vacuümunit > Wortelschaar > Draaikantelstuk

> Kantelbak > Keerwandenklem> Trilblok

Staat uw gewenste hulpstuk er niet tussen? Neem dan 

contact op voor alle mogelijkheden.

Minigraver New Holland E09SR
800 Kg 

Minigraver TB235 Takeuchi
3,5 Ton | Incl. Draaikantelstuk

Minigraver Volvo EC15B
2 Ton

Midigraver TB260 Takeuchi
6 Ton | Incl. Draaikantelstuk

Minigraver Volvo EC27C
3 Ton

Midigraver Volvo ECR88D
9 Ton

Machine verhuur mini- en midigravers

Minigraver Volvo ECR27D | 3 Ton 
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Machine verhuur mini- en midigravers

Derks GWW B.V. | www.derksgww.nl | info@derksgww.nl | 024 - 641 40 76

Minigraver Volvo ECR88D | 9 Ton 

Minigraver Takeuchi TB235 | 3,5 Ton | Incl. Draaikantelstuk
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Machine en mensen verhuur diversen

Deze trilwalsen worden gebruikt voor het 

verdichten van funderingen. De trilwals 

is wendbaar en flexibel inzetbaar. Tevens 

beschikken wij ook over diverse trilplaten

De veegzuigmachines worden veelal 

ingezet voor het schoonvegen van 

terreinen en wegen. Doordat deze 

machines compact van formaat zijn, is 

het ook mogelijk deze in te zetten bij het 

vegen van bedrijfshallen.

Onze tractoren zijn uit te rusten met onder 

andere deze werktuigen: 

Trilwals | 7 TonVeeg-zuigwagenTractoren

> Grondkar > Veegrol

> Watertank > Frees

> Zaaimachine > Vijzelpomp

> Kilverbord > Klepelmaaier

Op zoek naar een grondwerker of 

stratenmaker? Ook grondwerkers en 

stratenmakers zetten wij in op projecten of 

bieden wij aan in verhuur. 

Wilt u een nieuw riool aan laten leggen? 

Onze rioleurs bieden hierin de uitkomst. 

Door vakkennis en ervaring weten zij 

precies wat uw project nodig heeft.

Onze landmeters brengen tot in detail 

gebieden, landschappen en werken in 

kaart. Zij doen dit met uiterste precieze op 

onze projecten, en voeren dit ook uit voor 

projecten van onze opdrachtgevers.

Grondwerker | StratenmakerRioleurLandmeter
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Machine en mensen verhuur diversen

Derks GWW B.V. | www.derksgww.nl | info@derksgww.nl | 024 - 641 40 76
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Projectbeschrijving
Langs de A59 te Oss wordt er een geheel nieuw distributie 

centrum gerealiseerd. Wij mogen daar als onderaannemer 

de grond- en verhardingswerkzaamheden uit voeren. 

Projectbeschrijving
Voor het project te Malden, welke zich bevindt tussen de 

natuurgebieden De Hatertse Vennen en Heumensoord, 

zijn wij in 2 fases bezig geweest als onderaannemer met 

het realiseren van het grondwerk voor een nieuw stuk 

natuurgebied.

Projecten
Civiel- en cultuurtechnisch

Project te Oss Project te Malden
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Projectbeschrijving
Langs de S110 tussen Arnhem en Nijmegen wordt 

een nieuw project gerealiseerd. Wij zijn daar actief als 

onderaannemer en houden ons bezig met het grond- en 

funderingswerk. 

Projectbeschrijving
Dit is een doorlopend project waarbij wij diverse 

werkzaamheden uitvoeren in onderaanneming. Op deze 

zandwinning in Beuningen zijn wij actief bij de afvoer van 

zand en de afzet van de bovengrond.

Project te Nijmegen Project Beuningen zandwinning

Derks GWW B.V. | www.derksgww.nl | info@derksgww.nl | 024 - 641 40 76
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Derks Transport
Derks Transport | www.derkstransportnijmegen.nl | 024 - 641 40 24

Derks Transport B.V.
Derks Transport B.V. | www.derkstransportnijmegen.nl | info@derkstransportnijmegen.nl | 024 - 641 40 76

020



Derks Transport
Derks Transport | www.derkstransportnijmegen.nl | 024 - 641 40 24

Derks Transport B.V.
Derks Transport B.V. | www.derkstransportnijmegen.nl | info@derkstransportnijmegen.nl | 024 - 641 40 76
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Transport verhuur vrachtwagens

Vrachtwagen 8x4 | 6x6 knijperauto

Vrachtwagen Kipper 8x8 | 8x4

Vrachtwagen Kipper 10x8 | 10x6 | 10x4

Kippervrachtwagens zijn geschikt om 

grote hoeveelheden grondstoffen en 

asfalt te transporteren over verharde 

of onverharde ondergrond. 

 

> Laadvermogen 30 - 33 Ton

> Kipper

> 5 Assen

> Overdruksysteem

Kippervrachtwagens zijn geschikt om 

grote hoeveelheden grondstoffen en 

asfalt te transporteren over verharde 

of onverharde ondergrond. 

> Laadvermogen 25 - 28  Ton

> Kipper

> 4 Assen

> Overdruksysteem

Knijperauto’s zijn uitgerust met 

een laadkraan waarmee deze 

vrachtwagens zichzelf kunnen laden 

en lossen. 

> Laadvermogen 18 Ton

> Laden- en lossen op locatie

> 3 Assen

> 4 Assen

> Overdruksysteem
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Vrachtwagen dieplader

Vrachtwagen stenentrailer

Vrachtwagen 8x4 containerauto

Dieplader transport, met de diepladers 

verzorgen wij transporten van 

machines en ander groot materieel.

> Laadvermogen 30 - 55 Ton

Stenentrailers worden ingezet 

om betonproducten bij u op 

locatie te leveren en te plaatsen 

of transportwerkzaamheden te 

verrichten.

> Laadvermogen 30 - 35 Ton

Met deze container auto's kunnen 

wij containers op en afzetten op 

locatie. Deze vrachtwagen beschikt 

over gestuurde assen en is dus erg 

wendbaar.

> Laadvermogen 25 Ton

> Afneembare container 

> 4 Assen

> Overdruksysteem
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Transport verhuur diversen

Oprijwagen

Dumper Volvo A30G

Vrachtwagen oplegger

De dumper is wendbaar op onverhard 

terrein, en beschikt over een laadbak 

waar tot wel 29 ton lading in past.

> Laadvermogen 29 Ton 

> Efficiënt op onverhard terrein

Onze oprijwagens worden vaak 

ingezet voor het transport van klein 

materieel. Denk hierbij aan een mini- 

en midigraver of het transport van 

uitvoeringsopties.

> Transport klein materieel

Onze kippertrailers zijn geschikt om 

grote hoeveelheden grondstoffen en 

asfalt te transporteren over verharde 

ondergronden. Wij beschikken over 

een aantal stalen maar ook over 

aluminium kipper trailers.

> Kippertrailer

> Laadvermogen 35 Ton

> Overdruksysteem

024



Derks Transport B.V. | www.derkstransportnijmegen.nl | info@derkstransportnijmegen.nl | 024 - 641 40 76

025 



026



Inname grond- en  
afvalstoffen

Derks Transport B.V. is een gecertificeerd bedrijf en 
bezit een vergunning om afvalstoffen in te mogen 
nemen en te verwerken. U kunt bij ons terecht om 
verschillende partijen grond en afvalstoffen aan te 
bieden. 

Wanneer grond vrijkomt uit uw ontgravingsterrein 
kunnen wij u een tijdelijk- of blijvend depot bieden. Of 
het nu gaat om een grote of kleine partij grond, Derks 
Transport B.V. biedt u de dienst voor inname, opbulken, 
keuren en toepassen van verschillende soorten 
afvalstoffen- en grond. 

Inname afvalstoffen
Derks Transport B.V. kan uw afvalstoffen innemen en 
verwerken. Als wij u hierbij van dienst kunnen zijn, 
neem dan contact met ons op.

De inname en verwerking van grond en afvalstoffen 
vindt plaats op onze locatie aan de Handelsweg 75 
te Nijmegen.  Heeft u vragen of bent u op zoek naar 
vrijblijvend advies, neem gerust contact op via 024 - 
641 40 76

Derks Transport B.V. | www.derkstransportnijmegen.nl | info@derkstransportnijmegen.nl | 024 - 641 40 76
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Productinformatie

Menggranulaat in verschillende gradaties 

zoals hierboven uitgedrukt. Deze gradaties 

zijn uitgedrukt in MM.

Productinformatie

Verschillende soorten zand, ophoogzand, 

zand voor zandbed, brekerzand, 

straatzand, betonzand, vloerzand, 

metselzand en meer!

Productinformatie

Grind in verschillende gradaties zoals 

hierboven uitgedrukt. Deze gradaties zijn 

uitgedrukt in MM.

Productinformatie

Betongranulaat in verschillende gradaties 

zoals hierboven uitgedrukt. Deze gradaties 

zijn uitgedrukt in MM.

Productinformatie

Zwarte grond en teelaarde geleverd op 

locatie. Wij leveren ook, Bomenzand 300 of 

500, Bomenzand BRL, Teelaarde BRL.

Productinformatie

Asfaltgranulaat in verschillende gradaties 

zoals hierboven uitgedrukt. Deze gradaties 

zijn uitgedrukt in MM.

Menggranulaat
0/4 | 0/16 | 0/20 | 0/31,5 | 4/31,5

Straatzand | Brekerzand

Grind | Split
2/6 | 4/8 | 8/16 | 4/32 | 16/32  

Betongranulaat
0/4 | 4/12 | 0/31,5

Teelaarde

Asfaltgranulaat
0/15 | 0/20-22 | 0/31,5

Grond- en bouwstoffen

Voor grond- en bouwstoffen bent u zowel als zakelijke en als particuliere klant bij Derks Transport B.V. aan het juiste adres. Wij 

zijn leverancier van verschillende soorten zand, grind, grond en granulaten. Deze kunnen bij u op locatie worden afgeleverd of 

worden opgehaald. Voor een passend en eerlijk advies over welke grond- en bouwstoffen voor uw project geschikt zijn kunt 

u bij ons terecht. Staat uw product er niet tussen? Aarzel dan niet en neem contact met ons op voor de mogelijkheden! Wij 

kunnen u voorzien van al uw wensen op het gebied van grond- en bouwstoffen. Wij zijn bereikbaar op 024 - 641 40 76 of mail 

naar calculatie@derksgww.nl.

028



Derks Transport B.V. | www.derkstransportnijmegen.nl | info@derkstransportnijmegen.nl | 024 - 641 40 76

029 



De op- en overslag vindt plaats op de locatie in het havengebied 
van Nijmegen bij Derks Transport B.V. op de Handelsweg. Schepen 
kunnen hier aanmeren en geladen of gelost worden. Dankzij 
de centrale ligging in Nijmegen vlak bij de snelweg is Derks 
Transport B.V. het ideale uitgangspunt om vanuit daar grond- en 
bouwstoffen verder te transporteren naar omliggende projecten. 
Het havengebied is 4,5 meter diep en heeft bijna het hele jaar door 
een constante hoogte. 

Derks Transport B.V. streeft ernaar om haar CO2 footprint te 
minimaliseren. Door de inzet van watertransport kunnen we het 
aantal transportbewegingen via de weg beperken, waardoor er 
milieuvriendelijker geleverd kan worden. 

Bovendien kunnen de schepen die bij ons aan de kade liggen 
gebruik maken van walstroom. Hierdoor kunnen dieselmotoren in 
het havengebied uit en kunnen de schepen volledig op walstroom 
functioneren. Benieuwd naar wat onze op-en overslag voor u kan 
betekenen? Neem dan gerust contact op. 

Op- en overslag
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Betonproducten
Derks Transport B.V. is uw partner op het gebied van beton producten, van leverantie tot leggen! Met een breed 
assortiment aan beton producten en deskundige medewerkers kan Derks Transport B.V. uw project realiseren van 
begin tot eind. Dit begint al bij het uitbrengen van een passend en eerlijk advies voor uw project. Wij leveren onder 
andere, betonblokken, betonplaten, keerwanden, rioolbuizen, straatwerk en meer! 

Op zoek naar vrijblijvend advies of hulp bij het inrichten van uw project? Dan helpen wij u graag verder, neem 
contact met ons op voor de mogelijkheden.

Derks Transport B.V. | www.derkstransportnijmegen.nl | info@derkstransportnijmegen.nl | 024 - 641 40 76
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Derks Transport B.V.
Handelsweg 75 
6541CS Nijmegen
024 - 641 40 76
www.derkstransportnijmegen.nl 

Derks GWW B.V.
De Vlotkampweg 75 
6545AE Nijmegen
024 - 641 40 76
www.derksgww.nl 


