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Capelle aan den IJssel, 10-4-2018 
 
 
Beste collega's, 
 
Middels deze 1ste 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 
Begin dit jaar zijn in overleg met Groeneveld GWW door Gebroeders Koelewijn weer een aantal 
nieuwe machines aangeschaft. Waaronder een nieuwe aantal nieuwe mini en midigravers met en 
zonder vacuüm en diverse grote en kleine knikmopsen. 
 
Nieuwe Medewerker 
Per 1 december 2017 is Tim Hage bij ons in dienst gekomen als uitvoerder. Tim is in het verleden 
actief geweest als uitvoerder bij H&D Civiel, Verheij Infra en Kuiper Noordeloos. Tim voegt met zijn 
kennis en ervaring veel toe aan ons bedrijf.    
 
Nieuwe vestiging Capelle aan den IJssel:  
Wij zijn verhuisd vanaf de Kompasstraat 38 naar de Gemzenstraat 18 te Capelle aan den IJssel. Dit 
i.v.m. de verhuizing van onze partner Koelewijn Bestratingen BV. Het pand is een stuk ruimer 
waardoor er meer opslag is voor het materieel. Ook is de kantoorruimte uitgebreid.  
 
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 reparaties  

 Aannemingsbedrijf Kroes, Elementen onderhoud gemeente Westland: tot mei 2018 

 Aannemingsbedrijf Kroes, Rijkszwaan: tot juni 2018 

 Verboon Maasland, Nachtegaallaan HWA: tot mei 2018 

 Gemeente Westland, Marktplein ’s-Gravenzande: tot mei 2018 

 Gemeente Westland, Havenplein Naaldwijk: tot mei 2018 

 Gemeente Westland, Perron de Lier: tot april 2018 

 Cargoboss Maasdijk, tot juli 2018 

 Van Dijk Maasland, Erasmus Rotterdam, april 2018 

 Gemeente Molenwaard, Torenstraat e.o., mei 2018 tot december 2018  

 Gemeente Molenwaard, Randweg, mei 2018 tot juli 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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Waterpomp Marktplein ‘s-Gravenzande          
 
ISO, VCA en CO2 prestatieladder 
In mei zal er weer een nieuwe her certificering plaatsvinden voor de ISO en VCA, wij maken in deze 
her certificering de overstap naar de ISO9001:2015. 
 
De onderstaande grafiek toont de uitstoot van CO² in 2017 ten opzichte van 2016 en onze target in 
2020. De uitstoot van CO² is door de aanzienlijke omzetstijging weer fors omhoog gegaan. Mede door 
een aantal grote projecten met veel grondverzet en daardoor ook intensief machinegebruik hebben 
we dit jaar per miljoen omzet bekeken een onvermijdelijke stijging in emissie op de projecten moeten 
incasseren. We hebben echter wel een reductie behaald ten opzichte van 2016 op de mobiliteit, dit 
grotendeels door de kantoorlocatie in Maasdijk. 
 

 
 
Ondanks de dip die er zit in de CO² reductie op de projecten hebben we er wel alle vertrouwen in dat 
de target voor 2020 gehaald gaat worden. 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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SCOPE 1 EN 2 EMISSIES - GROENEVELD GWW

Brandstof mobiliteit diesel

Brandstof projecten diesel

Brandstof projecten benzine

Gasverbruik kantoor aardgas


