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Nieuwsbrief Ploegmakers 

Wat ooit begon als bedrijfje gespecialiseerd in het maaien van sloten en bermen, is 

doorontwikkeld tot een gespecialiseerd bedrijf gericht op de ontwikkeling, de aanleg, het 

beheer en het onderhoud van de complete buitenruimte. In oktober 2016 hebben wij ons 

50-jarig jubileum uitbundig gevierd. In deze 50 jaar is er veel veranderd in de groensector 

en binnen Ploegmakers. Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van nieuws en 

ontwikkelingen die spelen in ons bedrijf en de groensector. 
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In 2018 zijn wij eigenaar geworden 

van een Goupil G4 accuvoertuig. Dit 

volledig elektrische voertuig zal 

worden ingezet in Stratum en 

Boekel. Goed voor het milieu en 

onze duurzame toekomst visie! In 

2019 zal worden gekeken naar de 

aankoop van een tweede voertuig. 

Daarnaast wordt er altijd gekeken 

naar voertuigen rijdend 

op alternatieve brandstoffen.  

 

 

 

 

In de rubriek nieuwe werken zijn er 

dit jaar enkele bij gekomen. Denk 

hierbij aan het onderhoudscontract 

met Woningstichting 'thuis waarbij 

op frequentie het totale areaal 

binnen Eindhoven wordt 

bijgehouden. Ook aanlegprojecten 

als de Cobbencampus en 

Steenbreek Eindhoven zijn 

uitgevoerd en opgeleverd.     
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Als keteninitiatief voor CO2-prestatieladder niveau 5 investeert Ploegmakers in 

samenwerking met coöperatie Brainport Park Eindhoven al 3 jaar in de teelt van 

Miscanthus. In onze voorgaande nieuwsbrief is aandacht geschonken aan de 

voordelen van het gebruik van Miscanthus. Ook in het najaar van 2018 zijn er wat 

Miscanthus projecten bijgekomen. Zo hebben wij, in opdracht van Brouwers, enkele 

arealen voorzien van een mulchlaag. Ook voor Diamant Groep in Tilburg zijn enkele 

percelen met Rododendrons afgestrooid met Miscanthus. Daarnaast heeft 

Ploegmakers op de vakbeurs openbare ruimte gestaan in Utrecht met het 

Miscanthus initiatief. Dit leverde een hoop positieve, leuke en voor de toekomst 

interessante reacties op.  

 

 

In het najaar van 2018 heeft Ploegmakers, in samenwerking met Lux Cernit 

Groenprojecten, de aanleg van de buitenruimte verzorgd rondom de Cobbencampus. 

In opdracht van Magis Vastgoed is het complete terrein op de schop gegaan. De 

toekomstige bewoners, veelal studenten, kunnen in de toekomst genieten van sport-, 

ontspannings- en recreatiemogelijkheden. 



 

 

Als aannemersbedrijf in de groenbranche zijn wij natuurlijk voorstander van méér 

groen in plaats van grijs. Ook gemeente Eindhoven deelt deels deze visie. Vanuit 

deze visie heeft Ploegmakers in opdracht van gemeente Eindhoven operatie 

Steenbreek uitgevoerd. Maar liefst 1037 m² aan bestrating is omgevormd naar 

plantsoen. Goed voor de infiltratie van regenwater en de biodiversiteit in de stad. 

 

 

 

 

Bij de het wokken tijdens kerst dit jaar is, 

voor het eerst in de bedrijfsgeschiedenis, 

een medewerker van het jaar gekozen. 

Unaniem is Corstiaan gekozen tot 

medewerker van het jaar! Proficiat 

Corstiaan met deze erkenning!  

 



 

Uitstoot 2018 

Ploegmakers is al sinds 2014 gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-prestatieladder. Wij 

proberen als bedrijf de uitstoot van CO2 terug te dringen en te beperken. Om dit te 

bereiken wordt de uitstoot van het bedrijf nauw gevolgd en wordt er in elke nieuwsbrief 

aandacht besteed aan de uitstoot van het voorgaande jaar. In 2018 zijn we t.o.v. 2017 

gezakt qua uitstoot. Vooral de uitstoot door de verbranding van diesel is sterk afgenomen. 



 

Dit omdat enkele grote maaiwerken zijn weggevallen en omdat er op defensie aanzienlijk 

minder gebrand wordt.  T.o.v. basisjaar 2014 is de uitstoot gestegen maar toch is de 

verhouding tussen tonnage CO2 en de omzet zeer laag. Dit omdat wij nog steeds veel 

werken met ons netwerk aan onderaannemers welke in de meeste gevallen beschikken 

over een CO2-prestatieladder certificaat.Onderstaand is de trendanalyse van 2014-2018 

afgebeeld. 

   

  

 

Vooruitblik 

Ploegmakers heeft een druk najaar achter de rug. Het plantseizoen loopt ten einde 

maar er is nog een hoop af te werken en op te leveren. Wij danken iedereen voor de 

inzet en wensen daarnaast iedereen via deze weg veel werkplezier en succes toe! Op 

naar het voorjaar en de zomer! 

   

 

 

 

Maak kennis met Ploegmakers 

Zoekt u een partij voor de ontwikkeling, de aanleg, het beheer of het 

onderhoud van de complete buitenruimte? Dan hebt u aan ons een goede 

partner. Wij luisteren naar uw wensen en geven hierbij advies alvorens wij u 

compleet ontzorgen. Wilt u meer informatie over ons bedrijf? Aarzel dan niet 

en neem contact op via  0413-336920 of mail naar mail@ploegmakers.nu. 
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