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In september 2017 heeft Pennings 
Groenvoorziening bv zich gecertificeerd 
voor de CO2-prestatieladder niveau 3. 
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19 september jongsleden heeft Pennings Groenvoorziening bv zich gecertificeerd 
voor de CO2 prestatielader niveau 3. Pennings toont hiermee aan zich bewust in te 
zetten om het energie verbruik terug te dringen. Maar Pennings is nog niet klaar, op 
de planning staat tevens het behalen van de CO2 prestatieladder niveau 5.  

 

Start werkzaamheden waterschap Aa en Maas  
In juni 2017 is Pennings begonnen met het werk ‘Onderhoud watergangen 2017-2019 district boven Aa’ van het 
waterschap Aa en Maas. De werkzaamheden richten zich met namen op het maaien van de watergangen. Dit wordt 
gedaan met behulp van de mobiele kraan / Hooby met maaikorf en smalspoor tractoren met maaihark combinatie. De 
paden langs de waterwegen worden eerst met behulp van smalspoor tractoren gemaaid, waarna de watergang aan de 
beurt is. Speciaal hiervoor heeft Pennings Groenvoorziening bv deze machines aan haar machinepark toegevoegd.  
Meer info over dit werk kunt u vinden op onze site onder het kopje ‘projecten – Waterschap Aa en Maas’ 
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Voor meer informatie of vragen, zie ook onze website: www.penningsgroenvoorziening.nl 

Footprint Pennings Groenvoorziening BV.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

In bovenstaande figuur is de CO2-footprint weergegeven van het 1ste semester van 2017 

Uit de grafiek is op te maken dat de totale CO2-uitstoot van Pennings Groenvoorziening bv uit het eerste semester van 
2017 neerkomt op 347,05 ton CO2. Gezien de meeste bedrijfsactiviteiten gericht zijn op het aanleggen en onderhouden 
van groenvoorziening en de openbare ruimte, is het niet verassend dat het grootste deel van de emissiestromen uit 
dieselverbruikers bestaat. Wanneer we kijken naar het CO2 verbruik zien we dat er meer verbruikt is ten opzichte van 
het eerste halfjaar van 2016. Dit is te verklaren door de hoeveelheid werk die er in 2017 is bijgekomen. Daarnaast is 
het bedrijf gegroeid in het aantal werknemers.  

Verhuisbericht! Pennings Groenvoorziening bv is vanaf januari 2018 te vinden op een nieuwe locatie. Hierover 
meer in de volgende nieuwsbrief.  


