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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 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.

Na twee jaar niet gemaaid te hebben zijn wij weer terug van weg geweest in onze
''eigen'' gemeente. Wij maaien voor Van Berkel L & I namelijk weer de bermen,
taluds en kruidenmengsels in Veghel en Schijndel. Een project met een strakke
planning en diverse uitdagingen. WIj wensen de machinisten en de ploegen die
bijmaaien veel succes toe!

In februari/maart hebben wij op de Sint-Hubertusstraat in Eindhoven, midden in de
stad, deze binnentuin gerealiseerd. In opdracht van Woonbedrijf zijn er diverse
bouwkundige objecten gerealiseerd zoals een vuurkuil, overkapping en pergola. De
het groen bestaat uit vaste planten met diverse solitaire en bomen. ook is er een
moestuin aanwezig voor de bewoners van het complex.

Als keteninitiatief voor CO2-prestatieladder niveau 5 investeert Ploegmakers in
samenwerking met HAS Hogeschool en IBN in de teelt van Miscanthus en
verwerking. Studenten van de HAS Hogeschool zijn dit jaar gestart met een
vooronderzoek naar de toepassing van Miscanthus mulch in gemeentelijke
plantsoenen. Op de HAS locatie in Den Bosch zijn enkele proefvakken aangelegd
die als test locatie gaan fungeren voor de eerstejaars studenten. Wij wensen hen
veel succes met de onderzoeken.

Tijdens de overgang van 2018 naar 2019 heeft Ploegmakers een ontwikkeling
doorgezet in het bedrijf. Zo zijn Johan (zie bovenstaande foto) en Tim beide
geslaagd voor het examen European Tree Worker. Hierdoor is er weer een
bomenploeg ontstaan bij Ploegmakers bestaande uit 2 teams. Wij werken voor
gemeente Boekel, gemeente Nuenen en gemeente Oss aan uitdagende projecten.

Als aannemersbedrijf in de groenbranche zijn wij natuurlijk voorstander van méér
groen in plaats van grijs. Ook onze klant Woonbedrijf SWS. Hhvl. gaat mee in deze
gedachten. Zo heeft Ploegmakers binnen Woonbedrijf aangekaart vergrijzing aan te
pakken. Op de Generaal van Nijnattenstraat is het eerste project opgestart. Hier is
ruim 200 m² verharding omgevormd naar een Green to Colour concept van Griffioen
Wassenaar. Meer waterbuffering, meer biodiversiteit en een betere leefomgeving.
Wat een plaatje gaat dit worden!

Uitstoot 2018 en S1 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. In bovenstaande afbeelding is
de totale CO2 uitstoot van 2018 weergegeven. De onderste grafiek geeft de uitstoot van
het eerste half jaar in 2019 weer. Ploegmakers probeert de uitstoot te volgen en te

analyseren om zo duurzame bedrijfskeuzes te kunnen maken. Het is wel erg toevallig dat
de halfjaarlijkse uitstoot van 2019 precies de helft is van de totale uitstoot in 2018. Helaas
kunnen we hieruit wel concluderen dat de uitstoot in 2019 hoger uit zal komen dan de
uitstoot in 2018. Omdat in het najaar veel blad zal moeten worden geruimd en ook nog
veel bermen moeten worden gemaaid zal in S2 2019 meer dan 261 ton worden
uitgestoten. Hoeveel dit precies is lezen jullie in de volgende nieuwsbrief.

Vooruitblik
Ploegmakers heeft een bewogen voorjaar 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 de zomer en het najaar!

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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