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Zomer 2018 is vol op bezig, van Schie Groen dus ook! Het maaien in Zoetermeer, Delft,
Pijnacker--Nootdorp,
Nootdorp, Berkel en Rodenrijs gaat dagelijks van start. Dit jaar met een
Certificaten & diploma’s in
het afgelopen jaar behaald:
BHV
C. Guth & M. van Schie
BHV-boomverzorging
J. Brand & S. van Osch
Groenkeur & ISO & VCA**
Nieuw: BRL Boomverzorging

Van Schie Groen

Iedereen gefeliciteerd en
bedankt voor het meewerken
aan een veiliger, gezond en
kwalitatief goed werkend
bedrijf !!
De behaalde certificaten zijn
voor het aankomende jaar
weer in orde en kunnen het
verschil maken tussen het wel
of niet krijgen van een
opdracht.

nieuwe trekker, maai/zuig combinatie,
combinatie, gazonmaaier en acrobaat. Natuurlijk zijn er ook
weer de nodige nieuwe bosmaaiers, bladblazers en klein materiaal aangeschaft. Om
alle ploegen en hun gereedschappen en materialen te vervoeren zijn er ook 2 pick
pick-up
wagens bijgekomen. Kortom iedereen kan zich weer van zijn beste kant laten zien in dit
groeizame seizoen.
Buiten het maaien zijn er natuurlijk ook de nodige andere opdrachten die we in deze tijd
moeten uitvoeren. Dit kunnen opdrachten van eenmalige opdrachtgevers zijn of wat meestal
het geval is van opdrachtgevers die ons al geruime tijd kennen.
Om eens te horen hoe en waarom een opdrachtgever voor van Schie Groen heeft gekozen
volgt nu een interview met een medewerker van de opdrachtgever gemeente Pijnacker
PijnackerNootdorp. Zijn naam is Peter Bol en
en hij heeft binnen de gemeente
gemeente, de afdeling ontwikkeling
onder zijn hoede, hieronder vallen o.a. Pijnacker noord en Heron.
Hoe lang ken je van Schie Groen:
Groen: Vanaf het begin natuurlijk. Daarvoor natuurlijk allang onder
de oude naam. Mijn eerste e-mail
e
met de naam Marcel erin, die ik nog in mijn ee-mailarchief
heb, dateert van 19 maart 2007. In die tijd moest Heron nog verder ontwikkelt worden. Bijna
alle soorten werkzaamheden die hierbij komen kijken heeft van Schie Groen wel uitgevoerd,
van het maken van tochtgaten
tochtgaten tegen vleermuizen in een oude boerderij tot het plaatsen van
meters op gasleidingen. Natuurlijk verder alle werkzaamheden in het onderhoud en groen. De
werkzaamheden worden altijd snel en goed uitgevoerd. Dit zie je ook weer terug bij het
laatste project de nieuw aangelegde parkeerplaats bij het metrostation op Heron. Het is leuk
om van Schie Groen een mooi project te zien maken buiten de andere werkzaamheden om.
Wat zijn de sterke punten: Flexibiliteit en prijs/kwaliteit en als ik een klus heb dan weet ik ook
dat het wordt gedaan op een goede manier en op korte termijn.
Wat zijn de zwakke punten:: Misschien soms wat rommelig in organisatie en paperassen, maar
dat hoort wel een beetje bij de sector denk ik. Ik heb er geen problemen mee en het weegt
niet
iet op tegen de sterke punten.
Heb je een leuke anekdote? Zal vast wel eens iets leuks hebben meegemaakt, maar ik ben
slecht in het onthouden van dat soort dingen. Ik noem Marcel wel vaak Dikke Deur of
directeur en weet eigenlijk niet of ie dat vervelend vindt.
vindt. Maakt me ook niet uit trouwens
trouwens.

Sponsor acties
Een

onder de riem

Soms heeft iemand even een
steuntje nodig om op de
goede weg te blijven en door
te zetten, vandaar deze
rubriek. De volgende mensen
wensen we dan ook een hart
onder de riem:
Rick Millenaar met zijn
trekkerrijbewijs
Edwin v.d. Elst met zijn studie
Karel Pfeifer met zijn herstel

Elk jaar wordt van Schie Groen benaderd door verschillende instanties
die vragen of het bedrijf wil ondersteunen. Zo was er dit jaar weer de
jaarlijkse sponsoractie voor het Shantikoor uit Pijnacker. Ook
jaarlijks terugkerend is de donatie aan stichting Opkikker en daaraan
verbonden de stichting voor het gehandicapte kind. Verder worden er
ook regelmatig donaties in natura gedaan zoals snippers geven aan de
buurttuin in Zoetermeer of het maaien bij de scouting Paulus in Delft.
Sinds vorige maand is er nu ook een landelijke instantie bijgekomen in
de vorm van het KWF. Hier gaat maandelijks aan gedoneerd worden t.b.v.
onderzoek naar huidkanker.

Van Schie Groen is op de goede weg wat betreft het verminderen van de CO2
uitstoot. Het jaar 2017 is nu vergeleken met het peiljaar 2016 en laat een reductie
op de totale uitstoot zien van 16 ton CO2. Dat is een besparing van 6,8%, de
doelstelling voor 2019 was een besparing van 9,3% . De uitleg voor de vermindering
is met name de verjonging van het machine en wagenpark, ook is er de nodige
aandacht geweest voor het op spanning houden van de banden. Het soort
werkzaamheden en de afstemming van de werken onderling zal ook zijn invloed zijn
geweest.
Voor 2018 is deze lijn voortgezet en zijn er maatregelen genomen om de elektriciteit
te betrekken van een groene energieleverancier. Er zullen dit jaar en volgend jaar
nog meer maatregelen worden uitgevoerd t.b.v. het verminderen van de uitstoot.
Met enkele maatregelen zoals het aanschaffen van meer elektrisch gereedschap
wordt een besparing op de Aspen verwacht van 2 % tot 10 %. Ook zou efficiënter
werken met behulp van bijvoorbeeld een digitaal plansysteem een besparing
kunnen geven van in ieder geval 2%. Kortom het blijft een proces wat doorgaat en
steeds meer bewustzijn geeft.
De Toekomst
Van Schie Groen heeft sinds kort een opdracht voor de provincie Zuid-Holland en wat kleinere
opdrachten in de gemeente Rijswijk. Het blijft belangrijk om buiten de terugkerende opdrachtgevers
opdrachten te krijgen van nieuwe opdrachtgevers. Hiervoor is het belangrijk dat Marcel en Ed hun
contacten onderhouden en nieuwe contacten opzoeken. Uiteraard moet de uitvoering en het
eindresultaat van vorige opdrachten naar wens zijn geweest of als voorbeeld dienen voor een nieuwe
opdrachtgever. Wat Marcel en Ed ook doen is het inschrijven op bestekken die openbaar zijn of
hopen dat ze voor een meervoudig onderhandse aanbesteding worden uitgenodigd. Zo is dit goed
gelukt met een aanbesteding voor de landgoederen en parken in Wassenaar. Verder zijn we
weliswaar met meerdere aannemers ook bezig op een maaibestek in Delft. Kortom het blijft
belangrijk dat iedereen op een positieve manier in beeld komt of je nu schoffelt, op een tractor zit,
aan het ruiven bent of in je auto rondjes rijdt.

Soms heb je van
die dagen

