
ROTTERDAM,	EUROPOORT	-	
HEEREMA	MC,	Noordzeeweg

Voor	 ons	 project	 'Walanker	 installaties
Calandkanaal	Rotterdam'	 in	opdracht	van
Heerema	 MC	 zullen	 we	 ankers	 gaan
ingraven.	Deze	ankers	wegen	40	 ton	per
stuk	en	zijn	bedoeld		voor	het	grootste	en
sterkste	 kraanplatform	 ter	 wereld,	 de
‘Sleipnir’.	 Daarnaast	 wordt	 het	 terrein
aangrenzend	 aan	 deze
ankers	 omgebouwd	 tot	 parkeerterrein
voor	de	medewerkers	van	Heerema.	

STRIJEN,	ORANJEWIJK	-
WERK	IN	UITVOERING

Na	 fusie	 is	 de	 Gemeente	 Hoeksewaard
ontstaan,	waar	wij	voor	aan	het	werk	zijn
in	 Strijen!	 Midden	 in	 de	 Oranjewijk	 is
Verheij	 Infra	het	riool	aan	het	vervangen
en	 het	 straatbeeld	 aan	 het	 herinrichten.
En	wij	 zijn	 niet	 de	 enige	 partij	 die	 in	 de
wijk	aan	het	werk	 is.	Dat	wekt	soms	wel
wat	verwarring	bij	de	bewoners.
Gelukkig	 heeft	 onze	 opdrachtgever
gekozen	 voor	 omgevingsmanagement.

Iets	 wat	 Verheij	 in	 eigen	 regie	 met	 eigen	 omgevingsmanager	 uitvoer.	 Hierdoor
zitten	we	boven	op	de	 issues	 die	 er	 spelen	 en	 lossen	we	klachten	binnen	24	uur
naar	tevredenheid	van	de	opdrachtgever	op!	

ROTTERDAM,
QUARANTAINEWEG	
VERHEIJ	MILIEU	

In	 opdracht	 van	 Havenbedrijf
Rotterdam	 heeft	 Verheij	 Milieu	 een
project	 op	 het	 Quarantaineterrein
uitgevoerd.
Het	Quarantaineterrein	is	een	groen
terrein	 midden	 in	 de	 industriële
haven	 en	 de	 harde	 stenige
omgeving.
Het	gebied	werd	in	1934	opgeleverd
voor	het	afgezonderd	verplegen	van
zieke	 scheepsbemanningen.	 Het
Havenbedrijf	 is	 eigenaar	 van	 het	 terrein	 en	 wil	 het	 gebied	 een	 nieuwe	 functie
geven.
Ter	 voorbereiding	 op	 deze	 ontwikkeling	wil	 Havenbedrijf	 Rotterdam	het	 voormalig
gronddepot	 (dat	 voorheen	 een	 sportveld	 was)	 ontmantelen.	 De	 antropogene
bijmenging	is	verwijderd	d.m.v.	zeven	van	de	grond.	De	grond	is	hergebruikt	op	de
locatie	en	de	achtergebleven	bijmenging	wordt	in	diverse	afvalstromen	afgevoerd.

CO2	FOOTPRINT

De	CO2-footprint	 is	 een	middel	 om	 inzichtelijk	 te	maken	 hoe
de	uitstoot	van	broeikasgassen	over	de	organisatie	is	verdeeld.
Het	doel	van	de	CO2-footprint	 is	het	verkrijgen	van	 inzicht	 in
deze	 uitstoot	 van	 broeikasgassen	 binnen	 de	 organisatie	 om
vervolgens	 de	 grootste	 energiestromen	 te	 analyseren	 en	 te
reduceren.
In	 de	 onderstaande	 tabel	 is	 het	 aantal	 ton	 CO2-uitstoot	

weergegeven	 van	 het	 basisjaar	 2017,	 plus	 de	 daaropvolgende	 periode(s).	 De
laatste	 kolommen	 	 laten	 het	 percentage	 zien	 waarmee	 de	 CO2-uitstoot	 is
toegenomen	of	afgenomen	ten	opzichte	van	het	basisjaar	en	het	afgelopen	jaar.

VERHEIJ	INFRA	B.V.	 Bekijk	de	webversie

rioolvervanging	en	herinrichting	Oranjewijk	te	Strijen
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De	Julianastraat	is	inmiddels	opengesteld	voor	alle	verkeer

werk	in	uitvoering
Rioolvervanging	en
herinrichting	Oranjewijk,
Strijen
Rioolvervanging	Paul
Krugerstraat,	Ridderkerk	
Herinrichting	buitengebied
Willem	Egmondstraat,
Rotterdam
Inrichting	groen-	en
speelterreinen,	Bergen	op
Zoom
Rioleringswerkzaamheden
Mient	te	Capelle	aan	den
IJssel

werk	in	voorbereiding
Petroleumweg,	Rotterdam
Sleepboothaven	Broekman,	Rotterdam	
Distripark	Botlek,	Rotterdam
Schimmelpennincklaan,	Gorinchem
J.	van	Gaesbeeklaan	e.o.,	Geervliet
Terreinafwerking	Hart	van	Wierden,
Almere
Patersweg	(e.o.),	Dordrecht

Verheij	Milieu
Juliana	van	Stolberglaan,	Middelharnis
(verontreiniging	en	opnieuw	inrichten
terrein)

De	totale	CO2-uitstoot	van	Verheij	 Infra	was	 in	2018	vrijwel	gelijk	gebleven	 t.o.v.
het	 basisjaar	 2017.	 Als	 de	 cijfers	 worden	 doorberekend	 naar	 de	 door	 ons
vastgestelde	 parameter	 CO2-uitstoot	 per	 fte,	 dan	 blijkt	 dat	 de	 CO2-uitstoot	 van
Verheij	Infra	in	2018	met	5%	is	afgenomen	t.o.v.	het	basisjaar.

Doelstelling	behaald?
Vanaf	2017,	ons	basisjaar,	heeft	Verheij	Infra	B.V.	zichzelf	een	doelstelling	opgelegd
van	 een	 reductie	 van	 5%	 in	 2020	 en	 10%	 in	 2022.	 Na	 het	 eerste	 jaar	 in	 deze
termijn	 hebben	 we	 dus	 reeds	 5%	 reductie	 behaald.	 Dit	 is	 een	 goed	 begin	 maar
blijven	door	gaan	de	komende	jaren!

Wilt	u	weten	hoe	wij	dat	voor	elkaar	hebben	gekregen?	Kijk	op	de	speciale	tab	van
onze	website:	MVO/Kwaliteit	-	CO2-prestatieladder

VERHEIJ	INFRA	B.V.

Kubus	9,	Postbus	118
3360	AC	SLIEDRECHT
TEL.:	0184-433	095

volg	ons	op: MEER	WETEN?
neem	contact	op!	

info@verheijsliedrecht.nl	
Bezoek	onze	website!

www.verheijsliedrecht.nl

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	marjolijn@verheijsliedrecht.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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