Capelle aan den IJssel, 4-9-2018
Beste collega's,
Middels deze 2de nieuwsbrief van 2018 hopen wij weer informatie en nieuwtjes te delen en elkaar op
de hoogte te houden van belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen binnen Groeneveld GWW.
Nieuw materieel
Op aangeven van Groeneveld GWW zijn door Gebroeders Koelewijn weer een aantal nieuwe
zuinigere machines aangeschaft. Waaronder een nieuwe midigraver die naar het project in Streefkerk
is gegaan en ook nog diverse grote en kleine knikmopsen. Deze worden ook zo veel mogelijk op
projecten van Groeneveld GWW ingezet.
Nieuwe Medewerker
Per 1 Oktober 2018 zal Mario de Snoo bij ons in dienst komen als opperman. Mario komt over van
Gebroeders Koelewijn waar hij al vele jaren werkzaam is geweest en de nodige ervaring heeft
opgedaan.
Nieuwe klanten:
Vanuit zijn vorige werkgever had Tim veel werkzaamheden op het terrein bij Koole. Tim is nu door
Koole benaderd om daar wat onderhoudswerkzaamheden uit te gaan voeren met nog meer
werkzaamheden in het vooruitzicht.
Door de grotere naamsbekendheid die we de afgelopen jaren hebben verkregen in en rond het
Westland hebben we onlangs een uitnodiging ontvangen van ontwikkelingsbedrijf de Westlandse
Zoom. Deze aanbesteding hebben we succesvol afgerond en zijn onlangs met de werkzaamheden
aan dit project, WRM Park Sonnehoeck, begonnen.
Nieuwe en lopende projecten:
De volgende projecten lopen op dit moment of komen er aan:


Gemeente Molenwaard, Elementen onderhoud: tot december 2018



Gemeente Maasluis, diverse kleine klussen



Koole, diverse onderhoudswerkzaamheden



Aannemingsbedrijf Kroes, Elementen onderhoud gemeente Westland: tot eind 2018



Aannemingsbedrijf Kroes, Kruisbroekweg: tot december 2018



Aannemingsbedrijf Kroes, WRM Dijckerwael: tot medio 2020



Aannemingsbedrijf Kroes, Kijckerweg: tot oktober 2018



Aannemingsbedrijf Kroes, Parkeerterrein Rijkszwaan: tot oktober 2018



Aannemingsbedrijf Kroes, van Rijnstraat: tot oktober 2018



Ontwikkelingsbedrijf de Westlandse Zoom, WRM Park Sonnenhoeck tot juli 2019



Van Dijk Maasland, Hotel Maassluis, september 2018 tot oktober 2018



Gemeente Molenwaard, Torenstraat e.o., oktober 2018 tot april 2019



Gemeente Molenwaard, Randweg, mei 2018 tot oktober 2018

Voor meer informatie en foto’s van de projecten kun je kijken op onze website:
http://www.groeneveldgww.nl/projecten/
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Aanleg 52e breedtegraad TU Delft
ISO, VCA en CO2 prestatieladder
In juni hebben we weer een audit gehad voor de ISO en VCA, het certificaat is opnieuw behaald. Wij
hebben in deze her certificering de overstap gemaakt naar de ISO9001:2015.
Tevens hebben we in juli weer de audit gehad voor de CO2 prestatieladder, op 1 afwijking na was
alles in orde. Het was een kleine afwijking in de notering van het groene stroomverbruik, met een
kleine administratieve aanpassing is de verwachting dat we ook dit certificaat weer opnieuw hebben
behaald.
De onderstaande grafiek toont de uitstoot van CO², per miljoen omzet, in het eerste halfjaar van 2018
ten opzichte van 2017 en onze target in 2020. De uitstoot van CO² is in het eerste halfjaar 2018 net
iets minder dan de helft van het hele jaar 2017. Door de wat hogere halfjaaromzet met minder uitstoot
zijn de cijfers weer goed in lijn met de target voor 2020 en lijken we op de goede weg om onze target
in 2020 te gaan halen.

SCOPE 1 EN 2 EMISSIES - GROENEVELD GWW
Brandstof mobiliteit diesel

0,04
0,10
0,11

0,04
0,08
0,15

00,04
0,11
0,23

16,27

16,00

4,50

4,96

5,12

2017

2018

2020

Brandstof projecten diesel
Brandstof projecten
benzine
Gasverbruik kantoor
aardgas
Gasverbruik projecten
propaan

21,88

Mochten jullie nog ideeën hebben om het brandstofverbruik op de projecten terug te dringen, schroom
dan niet en breng dit in!
L.L. Visser
P. Groeneveld GWW & LW BV
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