Maasdijk, 23-4-2019
Beste collega's,
Middels deze 1ste nieuwsbrief van 2019 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
In samenspraak tussen Groeneveld GWW en Gebroeders Koelewijn is door Gebroeders Koelewijn
voor de werken van Groeneveld in januari een nieuwe shovel afgeleverd, deze wordt ook in de
Groeneveld kleuren bestickerd. Tevens zal hier een start stop systeem op ingebouwd worden.
Tevreden klanten
Door de grotere naamsbekendheid die we de afgelopen jaren hebben verkregen in en rond het
Westland hebben we, zoals eerder vermeld, vorig jaar een uitnodiging ontvangen van
ontwikkelingsbedrijf de Westlandse Zoom. Na het aannemen van WRM Park Sonnehoeck hebben we
ook de tweede aanbesteding gewonnen en het werk WRM het dorp in Poeldijk mogen aannemen.
Daarnaast hebben we doordat ze tevreden zijn over onze werkwijze nog 2 extra opdrachten
aangenomen van het ontwikkelingsbedrijf.
Ook in Gemeente Maassluis en Gemeente Molenlanden hebben we een aantal klussen aangenomen
waar we op basis van tevredenheid uitnodigingen voor hebben mogen ontvangen.
Blauwe diesel
Vanaf februari worden de gasolietanks in Streefkerk en Poeldijk/Kwintsheul gevuld met een
dieselblend met hierin 20 procent blauwe diesel. Blauwe Diesel is een zogenaamde HVO-brandstof.
Deze afkorting staat voor Hydrotreated Vegetable Oil. Blauwe Diesel is een volledige dieselvervanger
en geen brandstoftoevoeging (brandstofadditief). Blauwe Diesel wordt gemaakt van plantaardige
afvaloliën, dit zijn hernieuwbare grondstoffen. De blauwe diesel is CO2 neutraal, dus met de 20 blend
reduceren we op deze projecten de uitstoot met 20%. Kijk op https://futurefuels.nl/nl/blauwe-diesel/
voor meer informatie.
Nieuwe en lopende projecten:
De volgende projecten lopen op dit moment of komen er aan:


Gemeente Maasluis, diverse kleine klussen



Koole, diverse onderhoudswerkzaamheden



Aannemingsbedrijf Kroes, 4-sporigheid Delft: tot september



Aannemingsbedrijf Kroes, Ter Laak tot mei 2019



Aannemingsbedrijf Kroes, WRM Dijckerwael: tot medio 2020



Aannemingsbedrijf Kroes, Rijnvaartweg: tot augustus 2019



Ontwikkelingsbedrijf de Westlandse Zoom, WRM Park Sonnenhoeck tot november 2019



Ontwikkelingsbedrijf de Westlandse Zoom, WRM het Dorp Poeldijk



Gemeente Maassluis, trottoirs Sluispolder west tot juni 2019



Van Dijk Maasland, Meidoornhof de Lier, tot november 2019



Gemeente Molenlanden, Torenstraat e.o., oktober 2018 tot oktober 2019



Gemeente Molenlanden, Bosstraat, tot oktober 2018
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Voor meer informatie en foto’s van de projecten kun je kijken op onze website:
http://www.groeneveldgww.nl/projecten/

WRM het dorp Poeldijk
ISO, VCA en CO2 prestatieladder
In mei hebben we weer een audit voor de ISO en VCA, we gaan er vanuit dat ons certificaat dan weer
opnieuw verlengd zal worden voor de ISO9001:2015
Tevens hebben we in juli weer de audit voor de CO2 prestatieladder, het betreft een audit voor de
lopende certificatieperiode.
De onderstaande grafiek toont de uitstoot van CO², per miljoen omzet, in 2018 ten opzichte van 2017
en onze target in 2020. De uitstoot van CO² is in 2018 weer aanzienlijk hoger dan in 2017. Door de
hogere jaaromzet met gemiddeld 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.

Brandstof mobiliteit diesel
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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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