Nieuwsbrief najaar 2019

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 de 53 jaar dat Ploegmakers
bestaat is er veel veranderd in de groensector en binnen het bedrijf. Via onze nieuwsbrief
houden wij u op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen die spelen in ons bedrijf en de
groensector.

Waterspiegels
In samenwerking met Kunststichting Sint-Oedenrode en Gemeente Meierijstad,
hebben we het voorterrein van Ahrend BV getransformeerd tot een openbaar
belevingspark voor inwoners van Sint-Oedenrode, recreanten en medewerkers van
Ahrend. Van ontwerp tot realisatie. Het uiteindelijke ontwerp moest passend zijn in
de omgeving van het Ahrend terrein. Het gebruik van Cortenstaal, betonelementen,
verlichting, beplanting, waterspiegels en andere vormen die terugkomen in het
belevingspark zijn bewust gekozen om het juiste effect te bereiken.
Wateroverlast als gevolg van hemelwater wordt beperkt door de aanleg van
‘waterbuffering’. Water stroomt niet rechtstreeks in het riool, maar wordt geleidelijk
afgevoerd. In tegenstelling tot periodes van droogte, wordt bij regenval doormiddel
van ‘waterretentie’ het water gelijkmatig over het terrein verspreid. De beplanting
hebben we, in overleg, sober gehouden om juist de nadruk te leggen op de unieke
vormen, structuren en het materiaalgebruik. De “Waterspiegels” is een prachtig
project waar wij als bedrijf ontzettend trots op zijn. Een prettige samenwerking met
diverse partijen heeft ertoe geleid dat we met dit unieke project een optimaal
resultaat hebben bereikt. Het terrein is opengesteld voor publiek.

Nuenen steeds groener
In het voor- en najaar van dit jaar heeft Ploegmakers de gemeente Nuenen rijker
gemaakt met diverse groenelementen. Zo is de Vallestap, een doorgaande weg in
Nuenen, compleet op de schop gegaan en zijn er meer als honderd bomen,

sierplantsoen en bosplantsoen geplant. Daarnaast zijn er door de hele gemeente
bomen geplant. Op alle bomen hebben wij een nazorgplicht van drie jaar. in deze
drie jaar geven wij water,controleren en snoeien wij de bomen om deze in topconditie
aan de gemeente te kunnen overdragen.

Miscanthus mulch Nederweert
Als keteninitiatief voor CO2-prestatieladder niveau 5 investeert Ploegmakers in
samenwerking met HAS Hogeschool en IBN in de teelt van Miscanthus en
verwerking. Dit najaar is ook gemeente Nederweert, in samenwerking met RV
Groen, gestart met het toepassen van Miscanthus mulch. Mooi om te zien dat
diverse gemeenten en collega bedrijven het nut van de mulch gaan inzien en er ook
daadwerkelijk mee aan de slag gaan!

Aanleg parkeerplaats Kasteel Heeswijk
In opdracht van kasteel Heeswijk heeft Ploegmakers in samenwerking
met Gebroeders Dijkhoff uit Heeswijk-Dinther gewerkt aan een nieuwe parkeerplaats
voor het kasteel. De werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van het complete
grondwerk, aanbrengen van verhardingen en het groen aankleden van het geheel.
een aanwinst voor het kasteel en een nieuw pareltje aan de N279!

Steenbreek bij Woonbedrijf
Net als in het voorjaar heeft Ploegmakers ook in het najaar in samenwerking met
Woonbedrijf en Morgenmakers enkele ''Steenbreek'' acties georganiseerd. In diverse
straten in Eindhoven heeft Ploegmakers samen met buurtbewoners tegels en
verhardingen verwijderd om groen een plaats te geven in het straatbeeld. Ook een
upgrade van het bestaande groen is door de bewoners uitgevoerd. Ploegmakers
heeft planten geleverd die bijdragen aan de biodiviersiteit binnen de stad en zorgen
ervoor dat straten in de toekomst aantrekkelijk worden voor diverse vlinder- en
bijensoorten.

Uitstoot 2019
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. Bovenstaand de uitstoot van
2019. Met 569 ton komt het bedrijf 47 ton hoger uit dan vorig jaar. In verhouding met de
stijgende omzet is deze stijging nihil.

Op de drie gunningsprojecten (Stratum, Woensel en Defensie) is juist een sterke daling te
zien van de uitstoot. Dit wordt bereikt door investering in elektrische gereedschappen en
werkoptimalisatie.

Ploegmakers heeft per scope van de CO2-prestatieladder reductiedoelstellingen
opgesteld. dit zijn onderstaande doelstellingen:

Scope 1: een reductie van -2% per jaar. Dit wil het bedrijf realiseren door contant het
wagenpark en machines te vervangen en te kijken naar alternatieve brandstoffen.
Daarnaast is de kennis ven het personeel een speerpunt.

Scope 2: een reductie van -2% per jaar en in 2023 een reductie van -5%. Dit wil het bedrijf
bereiken door kleine aanpassingen in het gebouw. Grote aanpassingen zijn helaas niet
mogelijk wegens de huurcontracten van diverse panden. In 2023 wil Ploegmakers door het
vervangen van leasewagens in elektrische wagens een reductie van 5% op de totale
uitstoot behalen.

Scope 3: een reductie van -1% per jaar . Dit wil het bedrijf bereiken door in te kopen bij
leveranciers die over duurzaamheidscertificaten beschikken of over een certificaat met een
niveau op de CO2-prestatieladder. Onze grootste onderaannemer is gecertificeerd op de
CO2-prestatieladder, niveau 5. Toch blijft het moeilijk te bepalen aangezien er alleen naar
het bedrag van de ingekochte diensten wordt gekeken.

Vooruitblik
2020 beloofd weer een bewogen jaar te gaan worden. Voor het voorjaar staan enkele
mooie projecten voor de deur. Daarnaast staan duurzaamheid en milieu hoog in het
vaandel en dit zal het bedrijf in elk project proberen naar voren te laten komen.
Ploegmakers wenst iedereen veel succes en gezondheid het komende voorjaar!

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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