
Al zo’n kleine vijftien jaar is G.A. Doorzo actief in met 
name de transportsector. Het doet dat met een bedri-
jfsnaam die een ludieke woordspeling is op de � ctieve, 
dus niet bestaande namen, Geert en Aad Doorzo.  “Dat 
was destijds een grapje van onze vader, die trouwens af 
en toe ook nog bijspringt”, aldus Rick Zuidgeest, in 2006 
toegetreden tot het bedrijf. “Die verzon deze naam, wij 
vonden het wel goed klinken.”
Broer Roy vult aan: “Het is ook wel waar wij voor staan 
hoor: doorgaan. We zijn daarbij � exibel en pakken vrijwel 
alles aan. Onze specialisatie in het transport is weliswaar 
het vervoer van bloemen, planten, groenten en fruit voor 
tuinders naar binnenlandse veilingen, maar ook voor an-
dere producten of een verhuizing draaien wij onze hand 
niet om. G.A. Doorzo gaat niet uit van een negen-tot-vijf-
mentaliteit, we doen er alles aan om aan de wensen van 
onze klanten tegemoet te komen. We beschikken over 
een zeer divers wagenpark en over vakkundig personeel, 
dat graag met de klant meedenkt.”

Naast transport is G.A. Doorzo sinds 2007 ook helemaal 
thuis in sloopwerken, bodemsaneringen en containerser-
vices. Het beschikt als het gaat om sloopwerken over een 
SVMS007-certi� caat. “Dat betekent dat een sloop altijd 
volledig wordt uitgevoerd volgens de meest actuele re-
gelgeving”, zegt Melvin Zuijderwijk. “Daarnaast zijn we in 

bezit van een BRL7000-certi� caat en ISO9001 opnemen 
voor bodemsanering. Noem het maar een kwaliteitsga-
ranties.”

De dienstverlening van het Naaldwijkse bedrijf is erop 
gericht om volledig te ontzorgen als er nieuw wordt 
gebouwd of gerenoveerd. Zuijderwijk: “We slopen 
eerst de bestaande locatie, voeren vervolgens een 
bodemsanering uit, maken alles bouwrijp en zorgen dat 
alles, eventueel zelfs al gesorteerd, wordt afgevoerd in 
containers. Inderdaad, we regelen het allemaal van A tot 
Z voor onze klanten. Uiteraard is het ook mogelijk om 
deze diensten afzonderlijk af te nemen. Zo hebben we 
containers van 3 tot 40 kuub beschikbaar, voor zowel de 
zakelijke als particuliere markt.”
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Bij G.A. Doorzo weet je wat je krijgt: 

Rick Zuidgeest (30), Roy Zuidgeest (34) en Melvin Zuijderwijk (33) 

bezitten alle drie een echte Westlandse hands-on mentaliteit. 

Dat is mooi meegenomen als je een bedrijf zoekt in transport, 

containerservice, sloopwerken en bodemsanering.

Voor de huur van een of meerdere containers vindt u in G.A. Doorzo een 
betrouwbare partner. In de eerste plaats omdat wij zeer � exible lever- en 
afhaaltijden hanteren, maar zeker ook omdat u bij ons niet te duur uit bent.

CONTAINERSERVICE

Een betrouwbare service voor de verplaatsing van uw goederen. Dat is één 
van de specialisaties van G.A. Doorzo. Wij vinden het belangrijk dat uw spullen 
onbeschadigd en op tijd op het juiste adres worden afgeleverd. In de afge-
lopen jaren heeft G.A. Doorzo ook veel ervaring opgedaan met het transport 
van bloemen, planten, groente, fruit en andere bederfelijke goederen. Wij zien 
daarom als geen ander in dat factoren als snelheid en � exibiliteit binnen deze 
sectoren van cruciaal belang zijn.

TRANSPORT

GA DOORZO heeft veel ervaring met het saneren van grond. Wij hebben oog 
voor detail, maar zeker ook een antwoord op onvoorziene omstandigheden. 
Zo bieden wij, mede door met verschillende instanties samen te werken, bi-
jvoorbeeld ook antwoord op complicaties die ontstaan bij de ontdekking van 
grondvervuiling in de meest uiteenlopende vormen.

BODEMSANERING

Slopen met verstand van zaken. G.A. Doorzo heeft alle kennis en kunde in 
huis om de sloop van bijvoorbeeld kassen, woningen en bedrijfspanden zo 
zorgvuldig mogelijk te verzorgen. Daarbij gaan wij veilig te werk, scheiden 
we materialen en verwerken wij die materialen op de juiste manier. Met 
onze duurzame manier van werken kunnen deze materialen ook weer 
gerecycled worden.

SLOOPWERKEN 
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Met beide voeten op de grond, 
kom je geen stap vooruit.


