OKTOBER - DECEMBER 2021

GRASSAP STROOIZOUT
IS DIT DE TOEKOMST?

SECTORINITIATIEF
19 NOVEMBER 2021
OP LOCATIE: GJ INFRA

VEILIG, GEZOND EN
VITAAL WERKEN
HOE WERKT HET ?

NIEUWSBRIEF

Van de redac e…
Afgelopen kwartaal hebben we helaas nog steeds te maken gehad met de
maatregelen omtrent COVID-19.

Bijeenkomst

De maatregelen zijn inmiddels versoepeld en we mogen weer fysiek bij
elkaar komen. We hopen hierdoor op 19 november weer bij elkaar te
komen en onder het genot van een lunch de nieuwe loca e van GJ infra te
bekijken en gezellig bij te praten en te leren over de mogelijkheden binnen
de CO2 reduc edoelstellingen.

19 November 2021
11.00 - 13.30 uur
Bij GJ Infra
Zevenbergen

Zo rich ng het 4e kwartaal zijn de meeste gegevens ingevoerd in de
milieubarometer en zien we over het algemeen mooie reduc es ontstaan. Niet al jd in het totaal, maar
per FTE of gewerkt uur wel.
Veel leesplezier met deze nieuwsbrief en hopelijk tot 19
november (of eerder voor wanneer je een audit hebt).
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Bijeenkomst 19 November ‘21
Ons eerstvolgende sectorini a ef, eindelijk, zo voelt het, fysiek bij
elkaar. Een ieder is er weer aan toe elkaar persoonlijk te spreken,
zien en horen. Voor het sectorini a ef as. 19 November van 11:00 13:30 uur hopen we samen te komen in het kersverse nieuwe
kantoor van GJ Infra, Schansdijk 26 te Zevenbergen.
Jimmy Luijten van GJ Infra zal een bedrijfspresenta e geven en ons
rondleiden over het bedrijf.
Voor dit ini a ef hebben wij Nico Willemsen van Cumela Nederland
als gastspreker om ons kennis en kunde bij te brengen over “de
Groene Koers”.

Agendapunten

STAP Budget
S TA P - b u d g e t . n l i s e e n
o n a
a n k e l i j k
informa epla orm van Educata
B.V. Dit pla orm zal zich
aankomende maanden vullen
met opleidingen waarvoor je
vanaf 1 maart 2022 maximaal
€1.000,- STAP-budget bij UWV
kunt aanvragen. En ook met
EVC-trajecten, coaches, open
dagen & evenementen,
ontwikkel banen en andere
budge en die je kunnen helpen

➡ 11.00 Voorstelrondje + actualiteiten
➡ 11.15 Presenta e GJ Infra
➡ 11.30 Presenta e gastspreker Nico Willemsen
➡ 12.30 Sparren / discussie
➡ 13.30 Afslui ng

Deelnemende bedrijven

om jezelf verder te
ontwikkelen. We bieden je
graag overzicht en inzicht in de
vele mogelijkheden om te
blijven leren. Benut je kansen,

ga voor groei!
Agrolin Advies en Service is
in gesprek met STAP Budget
over de ontwikkelingen voor
de opleidingen die worden
aangeboden door Agrolin
Advies en Service.
Denk hierbij aan o.a. de
volgende opleidingen:
- VCA
- Code 95
- Cursussen materieel
- BHV
Jullie zullen hier nader
bericht over ontvangen!
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Boeren Alblasserwaard dienen plan in om CO2uitstoot en bodemdaling te
beperken
Na ongeveer 2 jaar geëxperimenteerd te hebben op 2 proe oca es
in de Alblasserwaard ze en de betrokken boeren nu de volgende
stap voor minder bodemdaling en CO2-uitstoot. Samen met de
Natuur en Milieufedera e Zuid-Holland dienen zij hun plan in bij
de S ch ng Na onale Koolstofmarkt om hun verminderde CO2uitstoot te gaan verkopen via carbon credits aan bedrijven die hun uitstoot willen compenseren. Hiervoor
is een Valuta voor Veen project opgezet met de methode Pompgestuurde waterin ltra e.
De boeren werken samen binnen de Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling aan oplossingen voor minder
bodemdaling en zoeken daarbij naar nieuwe verdienmodellen voor toekoms ge landbouw. Hard nodig,
want door bodemdaling veroorzaken de veenweidegebieden jaarlijks ongeveer 2,8 procent van de CO2uitstoot in Nederland. Dit kan verminderd worden door te voorkomen dat het veen te veel indroogt. Nu de
experimenten zijn afgerond kan na goedkeuring van het projectplan in de Alblasserwaard gestart worden
met pompgestuurde waterin ltra e. Hierbij wordt met een pompsysteem het grondwater op het
afgesproken waterpeil gehouden. Dit is vooral belangrijk in de drogere zomerperiodes wanneer het
grondwater anders diep weg kan zakken.
Boeren die hiermee werken en daardoor minder CO2 uitstoten, kunnen een vergoeding ontvangen door
de verkoop van CO2-cer caten aan bedrijven en organisa es die hun CO2-uitstoot willen compenseren.
Deze methode heet Valuta voor Veen en is ontwikkeld door de Natuur en Milieufedera es. Op dit
moment zijn er al verschillende projecten waarbij Valuta voor Veen wordt toegepast in combina e met de
methode waarbij het slootwaterpeil wordt verhoogd. De methode met pompgestuurde waterin ltra e is
in februari door de S ch ng Na onale Koolstofmarkt goedgekeurd. De boeren in de Alblasserwaard
zouden de eerste boeren in Nederland zijn die Valuta voor Veen via deze methode mogen gaan toepassen.

Grassap, het groene alternatief voor strooizou
De eerste week van Februari 2021 is er 120 miljoen kilo zout gestrooid, om wegen begaanbaar te
houden. Maar al dat zout droogt bomen en dieren uit. Daarom
wordt in Broek op Langedijk in de eerste grassapfabriek ter wereld
keihard gewerkt aan een ander dooimiddel: grassap. Grass2Grit is
een circulair concept waarbij bermgras wordt omgezet in grassap
en grasvezels. Het sap wordt gebruikt als gladheidsbestrijding, de
vezels voor wegmeubilair. Het idee van Grass2GRit ontstond toen
Hillebrand Breuker van de Provincie Noord-Holland een keer bezig
was met grasvezels en het hem opviel dat het sap dat bij het
persen vrij kwam behoorlijk zout was. Er werd een onderzoek
gestart en in 2017 is een eerste Life Cycle Analysis (LCA) over de
Grass2Grit-techniek afgerond.
Conclusie: er is veel poten eel. Kijk eens op de website : h ps://www.grass2grit.nl/
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VEILIG, GEZOND EN VITAAL WERKEN
HOVENIERS EN GROENVOORZIENING 2021
Op een gezonde, veilige en produc eve manier aan het werk zijn en blijven is van vitaal belang voor de
agrarische en groene sector. Een sector waarbinnen economische en technologische ontwikkelingen snel
gaan en duurzaam ondernemen gericht op de toekomst centraal staat. Op basis van verschillende bronnen
geven we hier een overzicht van de cijfers. Dit voor zowel de hoveniers en groenvoorziening als op de
volgende pagina de groen-, grond- & infrastructuur.
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VEILIG, GEZOND EN VITAAL WERKEN
GROEN-, GROND- & INFRASTRUCTUUR 2021
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Wat zijn stappen die we kunnen ondernemen?

- Lichamelijke houding; vaak buigen en draaien van bovenlichaam, kracht ze en met armen of handen
en repeterende handelingen te beperken. Meer dan 60 % van het verzuim hee last van rugklachten.
- Werkdruk; ervaren medewerkers jdsdruk, is er veel werk, hebben ze invloed op planning en pauze?
47% ervaart geen invloed te hebben op de planning.
- Psychosociale arbeidsbelas ng; grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, is daar een (extern)
vertrouwenspersoon tot de beschikking van personeel? 69% ervaart belas ng door las ge klanten.
- Omgevingsfactoren; Stof (45%), temperatuur (33%), lawaai (52%). Deze factoren zijn te reduceren of
tegen te beschremen, bijvoorbeeld juist gebruik PDM, houden aan procedures en inze en van nieuw
materieel.
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Afslui ng
Met diverse CO2 audits voor de deur, kijken we alvast met een schuin oog naar 2022. Hoe gaat het met
het verloop van de COVID-19 pandemie, komt die onder controle of gaan we nog een keer in lockdown?
Wat gaan de brandstofprijzen doen? Worden we gedwongen te investeren in alterna even omdat de
prijzen niet meer dalen? Of neutraliseert het weer? Hebben we alle kentekens al geregeld voor onze
machines? Hoe gaat het met de leveran es? Worden de prijzen van grondsto en nog hoger en de
lever jden nog langer? Welke impact hee dit op ons werk?
Kortom, veel vragen waar we geen antwoord op weten. Wat we wel weten is dat we allemaal
ondernemen en zoeken mogelijkheden om ons bedrijf zo op maal mogelijk te laten draaien.
Zo rich ng november en december is het jd voor bezinning. Wat zijn we aan het doen, hoe kan het beter,
slimmer of e ec ever? Welke investeringen kunnen we nog doen in 2021, of gaan we investeren in 2022.
Tijd om de balans op te maken.
Heb je behoe e aan onderwerpen of wil je eens sparren onder het genot van een bakje ko e, laat het
ons weten…
Tot volgend jaar!

Team Agrolin,
Linda van der Veer

Kimberley Wetsteijn
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