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Sinds januari 2017 is Pennings Groenvoorziening b.v. in het bezit van de CO2-Prestatieladder.
Via deze nieuwsbrief een korte kijk op de ontwikkelingen van afgelopen half jaar.

Algemeen: Twee stagiairs voor in de werkplaats
Vanaf februari 2020 is het team van Pennings versterkt met twee stagiairs, Tijn Dieden en Mike Gloudemans.
Beide heren gaan hun stage lopen binnen de werkplaats van Pennings Groenvoorziening. Wij heten beide heren
van harte welkom en hopen op een prettige stage.

Uitbreiding machinepark
Wegens de goede ervaring met de in 2018 aangeschafte
Toro maaimachines is er besloten het machinepark uit te
breiden met nog twee Toro Groundmaster 4010 machines.
Deze machines vervangen de verouderde Ransomes HR6010 machines. Ze zijn door hun nieuwe motoren een stuk
minder schadelijk voor het milieu.
Daarnaast is het machinepark uitgebreid met een nieuwe
Nimos LM-Trac. Deze machine vervangt de oude DM-Trac
en zal worden ingezet als onkruidborstel machine.

Corona pandemie
2020 staat volledig in het teken van de Corona pandemie. Het werk neemt af en de
mensen werken thuis. Gelukkig hebben wij hier als groenvoorzieningsbedrijf nog
geen grote hinder van ondervonden en kunnen de werkzaamheden grotendeels
blijven plaatsvinden.

Aannemingsbedrijf GGW

Pennings Groenvoorziening B.V.

–

Cultuurtechnische werken

–

20-05-2020

Groenvoorzieningen

–

Grondwerken

Meer op pagina 2

CO2 – Footprint
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In bovenstaande figuur is de CO2-footprint van
2019 weergegeven.
Uit de grafiek hierboven is op te maken dat de totale
CO2-uitstoot van Pennings Groenvoorziening bv in
2019 899 ton bedraagt.
Ter vergelijking:
In 2018 was dit 926 ton
In 2017 was dit 875 ton
Dit betekent dat er een afname is van 27 ton ten
opzichte van 2018. Maar nog een stijging van 24 ton
ten opzichte van 2017.
Er kan geconcludeerd worden dat ondanks de kleine
stijging ten opzichte van 2017 er wel een afname
heeft plaatsgevonden met 2018. De maatregelen die
worden genomen werken. Hier wordt in 2020 dan
ook mee verder gegaan.

Aannemingsbedrijf GGW

–

Cultuurtechnische werken

–

Groenvoorzieningen

–

Grondwerken

2
Voor meer informatie of vragen, zie ook onze website: www.penningsgroenvoorziening.nl

