Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
KWS Infra bespaart zestig procent brandstof met
De Groene Aggregaat
KWS Infra komt met dit opzienbarende resultaat na het langdurig inzetten van De Groene Aggregaat op diverse projectlocaties. De brandstofbesparing en bijbehorende CO2-reductie van zestig procent is meer
dan verwacht. Er was uitgegaan van een besparing van veertig procent
op het brandstofverbruik. ,,We hadden vooraf niet verwacht dat de
besparing zo hoog zou uitvallen”, aldus Sander van Hecke, materieelcoördinator van KWS Infra, vestiging Amsterdam-Heerhugowaard.
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Het inzetten van de Groene Aggregaat draagt bij aan de doelstelling
van KWS Infra haar CO2-uitstoot te
reduceren. Door onder andere het
vergroenen van het wagenpark en
energiebesparende maatregelen bij
de asfaltcentrales verduurzaamt
KWS Infra haar werkproces. Met De
Groene Aggregaat maken we hierin
een volgende stap.
De Groene Aggregaat is een hybride
generator, die is voorzien van REC
zonnepanelen en een ingebouwd accupakket. Dit zorgt voor de besparing
van zestig procent aan brandstofverbruik ten opzichte van reguliere
aggregaten. De generator levert
energie, die is opgeslagen in het accupakket. Alleen bij piekmomenten

van een groot vermogen schakelt de
ingebouwde generator in. Leverancier van De Groene Aggregaat is Maru
Systems, specialist op het gebied
van besturingstechniek, motormanagement en off-grid systemen. Deze
technieken zijn de basis van het ontwerp van De Groene Aggregaat.

KWS Infra, vestiging AmsterdamHeerhugowaard besloten langer
gebruik te maken van De Groene Aggregaat. Ook wordt gekeken of het
duurzame aggregaat
op andere werken kan
worden ingezet.

Vanwege de resultaten heeft

KWS Infra stelt instructeur beschikbaar
voor wereldrecord reanimeren
In stadion GelreDome in Arnhem is op vrijdag 6 juni jl. een nieuw wereldrecord gevestigd. Maar liefst 3.242 middelbare scholieren uit het hele land
hebben dertig minuten lang gereanimeerd en gedefibrilleerd op maar liefst
750 reanimatiepoppen. KWS Infra, vestiging Amsterdam-Heerhugowaard
heeft haar eigen gediplomeerde BHV instructeur beschikbaar gesteld voor
het begeleiden van twaalf scholieren.
Dit initiatief van de Hartstichting is
bedoeld om aandacht te geven voor
reanimatieonderwijs. De stichting

hoopt met deze actie dat zoveel
mogelijk mensen de petitie op haar
website tekenen voor structureel

reanimatieonderwijs op scholen.
Scan bijgevoegde QR-code om de
petitie te ondertekenen.
Als geen ander weet KWS Infra
hoe belangrijk het is om mensen
op te leiden op het gebied van het
handelen in levensbedreigende
situaties zoals een hartstilstand.
Binnen onze vestiging AmsterdamHeerhugowaard betekent dit dat
bijna de helft van alle medewerkers gediplomeerd BHV-er is. Kees
Beerthuizen is, als gediplomeerd
instructeur, binnen de vestiging
verantwoordelijk voor het opleiden
van onze collega’s.
KWS Infra steunt het initiatief van
de Hartstichting en hoopt bij te
kunnen dragen aan het behalen van
de doelstelling.

