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CO2 nieuwsflits - Aannemingsbedrijf Klein Wieringen  
Augustus / September  2020 
 

Inleiding 
Jaarlijks publiceert Klein Wieringen haar CO2 nieuwsbrief, waarin de footprint over het voorgaande 
kalenderjaar wordt gepresenteerd, alsmede de stand van zaken rondom de geformuleerde 
reductiedoelstellingen. De nieuwsbrief met de rapportage van de footprint over 2019 wordt verwacht in 
oktober 2020. 
 
In aanvulling op de CO2 nieuwsbrief zal Klein Wieringen vanaf heden ook tenminste eenmaal per jaar een CO2 
nieuwsflits uitbrengen. Hierbij treft u dus de eerste CO2 nieuwsflits! 
In de nieuwsflits worden actuele onderwerpen op het gebied van CO2-reductie binnen onze organisatie 
behandeld. 
 

Vergroening wagenpark 
Het wagenpark van Klein Wieringen heeft een vergroening en verjonging ondergaan. Aan het wagenpark zijn 
twee stuks Ford Transit Connect, een Ford Transit Custom en een Mercedes Benz Sprinter (allen bouwjaar 
2019) toegevoegd.  Daarnaast hebben wij afscheid genomen van twee oude bestelbussen (2004 en 2006), een 
pick-up (2006) en twee VW Caddy’s (2006). De nieuwe bestelwagens vallen onder emissieklasse 6 (euro 6). Een 
verbetering van tenminste 2 klassen ten opzichte van de oude wagens! Met de nieuwe auto’s zijn wij klaar voor 
de toekomst en kunnen we weer veel veilige en ‘zuinige’ werkkilometers maken. 
 

   
 

Project in beeld 
Klein Wieringen neemt deel aan het samenwerkingsconvenant ‘Kring Hoorn’, een samenwerkingsverband 
tussen gemeente Hoorn en 9 regionale aannemers. Het convenant wordt begeleid door Kennisportaal Buiten 
Ruimte. De volgende thema’s/deelprogramma’s staan hierin centraal:  

• Samenwerking OG - ON 

• Circulariteit en duurzaamheid 

• Klimaatwerk in uitvoering 

• Digitaal bouwen en beheren  
Binnen dit initiatief wordt gewerkt volgens de open-convenant aanpak, waarbij opdrachtgever en 
opdrachtnemer reeds in een vroege fase van het project nauw samenwerken. Deze aanpak heeft tot doel om 
kennis van marktpartijen in de voorbereidingsfase van projecten in te brengen. Duurzaamheid en 
klimaatbestendigheid zijn thema’s die binnen deze samenwerking een prominente rol spelen.  
   
In het kader van het samenwerkingsconvenant heeft Klein Wieringen in opdracht van de gemeente Hoorn het 
werk ‘Bouwrijpmaken Bangert en Oosterpolder fase 3SP (bestek BO-177)’ aangenomen. De werkzaamheden 
bestonden in hoofdzaak uit het aanbrengen van een nieuw gescheiden hoofdrioolstelsel ten behoeve van een 
nieuwbouwplan. Daarbij zijn ook grondwerkzaamheden uitgevoerd en is terreinverharding aangelegd. 
Omgevingsmanagement was een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden, waarbij belangen van 
nabijgelegen (basis)scholen, winkelcentrum en achtergelegen nieuwbouwwijk in acht zijn genomen. Het 
project is in juli 2020 naar tevredenheid van de opdrachtgever afgerond.  
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Ideeën, Suggesties? Laat het ons weten!  
Nieuwe ideeën voor efficiënte en duurzame werkwijzen en mogelijke energiebesparingen zijn van harte 
welkom. Ideeën, voorstellen en suggesties kunnen doorgegeven worden aan Annemarie Kuut (0227-512042 of 
administratie@kleinwieringen.nl). 
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