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Een nieuwsbrief om te vieren dat het dit jaar alweer 12,5 jaar geleden is dat Marcel
van Schie het bedrijf heeft overgenomen
overge
van Dirk Gravesteijn. Ja zo snel gaat de tijd
Certificaten & diploma’s in
het afgelopen jaar behaald:
ETW
R. Priem

als je het naar je zin hebt. Er is in de afgelopen jaren best wat veranderd om te
beginnen is het bedrijf van naam veranderd en verhuisd in 2015, maar ook zijn er veel
machines en auto’s bijgekomen.
bijgekomen Om maar niet te vergeten, is het aantal medewerkers
en
n opdrachten ook behoorlijk toegenomen. Toch zijn er een aantal zaken nog steeds
hetzelfde als 12,5 jaar geleden. Zo zijn de bedrijfskleur oranje en de
vrijdagmiddagborrel behoorlijk onveranderd evenals een aantal mede
medewerkers en
opdrachten ook is het nog steeds mogelijk om voor een zakje houtsnip
houtsnippers langs te
komen.. Hieronder volgen wat foto’s en anekdotes van de afgelopen jaren.

Vakman Begraafplaats
K. Pfeifer
Ed in 2008 als meewerkend voorman in de
bagger bij het eerste grote werk in Pijnacker.

Kuba in zijn jonge ( slanke ) jaren.

Iedereen die een idee heeft of
graag een certificaat erbij zou
willen hebben wat iets
toevoegt aan je vakmanschap
is van harte uitgenodigd om
hiervoor aan de gang te gaan.
Denk hierbij ook na over wat je
ste
tot je 67 nog graag erbij zou
willen leren of doen.
Soms komen bepaalde eisen
vanuit de opdrachtgever en zal
er aan de medewerkers
worden gevraagd of zij hier in
mee willen gaan. Ook kan het
zijn dat er door het steeds
groter wordende aanbod van
cursussen een cursus erbij zit
die aansluit bij het werk of
iemands interesse.

De vrijdagmiddagborrel toen

Andere werkzaamheden is ander materiaal

De vrijdagmiddagborrel nu

En er gaat nog steeds wel eens wat mis

CO2 reductie
Er is in 2018 hard gewerkt, ruim 4500 uur meer dan in
voorgaande 2 jaren. Hierdoor is de CO2 uitstoot ook
toegenomen met 18 ton. Uiteraard worden er
gemiddelden (kengetallen) berekend en deze worden
vergeleken met andere jaren. Hieruit blijkt dan weer dat
de gemiddelden niet overal maar best vaak zijn gezakt.
Omdat de CO2 uitstoot niet het enige is waarmee het
bedrijf invloed heeft op het milieu wordt er ook gekeken
naar de overige zaken zoals afval en sinds dit jaar ook
afval water. Hieruit
ieruit volgt ook een mooi grafiekje waarop
te zien is dat het bedrijfsafval 1/3 deel van invloed
(belasting) is op het milieu. Alles bij elkaar blijft het
belangrijk om op te letten hoe de CO2 uitstoot
verminderd kan worden en ons aandeel aan de belasting
op het milieu zo klein mogelijk.
Voor wie meer wil weten ligt er het rapport van de
milieubarometer en is op de site www.vanschiegroen.nl
het plan van aanpak te lezen.
Wat moeten wij wel of niet met de stikstof uitstoot?
Er is recent ophef ontstaan bij bouwprojecten over de stikstofuitstoot ( NOx)
die niet of onvoldoende wordt gecompenseerd/verminderd.
Een bedrijfstak als de onze gaat hier ook mee te maken krijgen.
Het zal dan ook niet lang meer duren voor hier een certificaat of registratie
voor gaat komen. Het zal dan gaan om stikstof wat door auto’s en werktuigen
wordt uitgescheiden.
De snelste manier om de stikstofuitstoot te verminderen is het toevoegen
van adBlue aan de diesel bij motoren die hiervoor geschikt zijn.
Voorlopig zijn wij nog niet zo ver, maar gaat het wel mee worden genomen
in de aanschaf van nieuwe machines en auto’s.

De Toekomst
Om alvast een tip van de sluier op te lichten hier wat zaken op een rijtje die in de toekomst
toekomst gaan gebeuren of al een beetje bezig zijn.




Emmy heeft een nieuw kantoor
spreekkamer
Voortaan in plaats van al dat plastic mooie kartonnen koffiebekers en houten roerstaafjes
Casper begeleidt af en toe een project









Op 20 september wordt onze Willem 89 jaar
Christiaan Bazuin komt 3 dagen stage lopen
De snipperbak gaat om burenoverlast te voorkomen weer verplaatst worden
Ben Vink gaat een opleiding in het groen doen
Peter gaat een stabureau uitproberen
We gaan heel veel
eel bomen rooien, planten, snoeien aankomende winter
In Voorschoten gaan we ook weer aan de gang

