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Eerste nieuwsbrief Kroes Aannemingsbedrijf B.V.
Geachte lezer,
Graag zouden wij u op de hoogte brengen van onze nieuwe nieuwsbrief. Hierin zullen wij u op de
hoogte houden van onze actuele projecten en eventuele speciale nieuwsartikelen zoals bijvoorbeeld
beurzen.
Wellicht heeft u het al opgemerkt: sinds enige tijd hebben wij ook een nieuwe website! Eén van de
nieuwe onderdelen is het kopje "projecten". Hier kunt u al onze projecten volgen. Daarnaast kunt u
natuurlijk alles over onze diensten & specialisaties lezen.
Werken bij Kroes aannemingsbedrijf?
Wij zijn een organisatie met de volgende kernwaardes, kwaliteit, betrouwbaarheid, duurzaamheid,
respect en betrokkenheid. Wij werken hard aan leuke en interessante projecten en zijn op zoek naar
een Calculator/werkvoorbereider, lees hier de vacature.

Aanleg Vlotwateringbrug i.o.v.
Gemeente Westland

Vervanging riolering Meerlaan te
Stompwijk

Januari 2015  heden

Augustus 2014  heden

Kroes is net gestart met de aanleg van deze
Vlotwateringbrug, ook wel de "Vleermuisbrug"
genoemd. In opdracht van de gemeente Westland
zal Kroes deze brug aanleggen tussen de
Tomatenlaan te 's Gravenzande en de Vlotlaan te
Monster.

Voor het vervangen van de riolering aan de
Meerlaan te Stompwijk voeren wij het grondwerk,
leidingwerk en verhardingswerken uit. Daarnaast
brengen wij groenvoorzieningen en
waterbouwkundige constructies aan.
Bekijk het volledige project

Bekijk het volledige project

Bouw nieuwe bedrijfsruimte voor

Waterbergingskelder AquaReUse

de Plantenhal Rhoon

September t/m november 2014

http://login.weideic.nl/em/mailing/preview/1424.html#
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Oktober 2014  heden

Kroes is in oktober begonnen met de nieuwe
bedrijfsruimte voor de Plantenhal te
Rhoon. Hiervoor gaan wij de betonfundatie,
kelderconstructie t.b.v. de waterberging en de laad
en loskuil installeren.
Op dit moment wordt er hard gewerkt om al het
staal van de kelder klaar te maken voor het storten
van de kelder wanden. In deze kelder zal
hemelwater opgevangen worden voor de planten en
als bluswater voor de brandweer.

De afgelopen decennia is er hard gewerkt aan het
optimaliseren van hergebruik van het gietwater op
bedrijven.
AquaReUse is hier een voorbeeld van. De
installatie bestaat uit twee onderdelen en is
aangesloten op het rioleringssysteem. Nadat het
afvalwater is ingezameld, begint het
zuiveringsproces. Uiteindelijk gaat het gezuiverde
water via een distributiesysteem naar de kwekers.
Bekijk het volledige project

Bekijk het volledige project

CO2 uitstoot verminderen?

Tuinbouwrelatiedagen

Januari 2015

10 t/m 12 februari

Uiteraard zullen wij ook in 2015 ons uiterste best
doen om als bedrijf onze CO2 uitstoot te
verminderen.Op dit moment wordt er hard gewerkt
om de CO2 uitstoot van 2014 in kaart te brengen.
Zodra de footprint bekend is zal deze gepubliceerd
worden op de website.

Van dinsdag 10 februari tot en met donderdag 12
februari 2015 staan wij op Tuinbouw Relatiedagen in
Evenementenhal Gorinchem.

Komt u ook langs voor een kop koffie?
De reductiemaatregelen die we in 2014 hebben
genomen om de CO2 uitstoot te verminderen zijn:
Overstap naar Groene stroom
(SMKKeurmerk)
Aanschaf milieuvriendelijke kraan
N.a.v. kantoorlichtplan hele kantoor +
werkplaats voorzien van LEDverlichting
Nieuwe ideeën voor efficiënte en duurzame
werkwijzen en mogelijke energiebesparingen zijn
van harte welkom. Ze kunnen doorgegeven worden
http://login.weideic.nl/em/mailing/preview/1424.html#

Wij ontvangen u graag op onze stand. Om het u
makkelijk te maken kunt u hier alvast de
beursplattegrond bekijken. U vindt ons op stand

109.Vergeet u niet om vooraf te registreren?
Heel graag tot ziens op Tuinbouw Relatiedagen
Gorinchem 2015!
Ga naar de registratie
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aan Ingrid Bakkers (0105922888 of
ibakkers@kroes.org).

Lees hier meer

Kijk voor meer projecten en een overzicht van onze diensten op: www.kroes.org
Kroes BV | Westgaag 42b | 3155 DG Maasland | Tel: 010  592 28 88 | fax: 010  591 86 21 | info@kroes.org

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van
onze diensten en producten. Wilt u deze emails niet meer ontvangen, klik dan hier
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