ONDERNEMEN MET MENSEN - STERK WERK

AANNEMINGSBEDRIJF PENNINGS GROENVOORZIENING BV
Wim Pennings startte Pennings Groenvoorziening in 2007 met de handel in landbouwmachines en tuinaanleg. Het bedrijf is in 2017 verkast
naar de huidige bedrijfslocatie in Berghem.
Groenwerken vormen de basis van het bedrijf.
Het aannemingsbedrijf voert bestekken uit voor
onder andere waterschap Aa en Maas. Het is gespecialiseerd in het maaien op laagdraagkrachtige gronden en het onderhoud van poelen en
watergangen op smalle werkpaden. Daarnaast
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vormen de aanleg en het onderhoud van openbaar groen een belangrijke tak. Verdere activiteiten zijn onder andere gladheidbestrijding en
onkruidbestrijding op verhardingen. De activiteiten zijn de laatste jaren verbreed met een transporttak, containerverhuur, een grondbank en
groenrecycling. Het bedrijf heeft circa dertig vaste
medewerkers en is VCA**- en Groenkeur-gecertificeerd en voldoet aan CO2-Prestatieladder trede 5
en PSO trede 3.

STERK WERK - ONDERNEMEN MET MENSEN

‘We willen de keten
verder rondzetten’

Tekst: Gert Vreemann
Foto’s: Vreemann, Pennings

PENNINGS GROENVOORZIENING BV,
BERGHEM

Met het oppakken van een transporttak en een eigen grondbank met compostering zet Pennings
Groenvoorziening BV het plaatje verder rond, om zo een compleet pakket diensten aan te bieden.
Pennings heeft daarbij zaken aan de voorkant goed geregeld en schrijft desgewenst CO2-neutraal in.
Die combinatie van lef en onderscheidend vermogen typeert zijn bedrijfsvoering.

‘WE HEBBEN HIER
DE MOGELIJKHEID
VOOR EEN
GRONDBANK EN
OM GROENAFVAL
TE VERWERKEN’

Volop actie bij het bedrijf van Pennings Groenvoorziening BV. De wiellader en de rupsgraafmachine
zorgen ervoor dat de zeef op volle capaciteit draait.
Het is een nieuwe activiteit, die past in het totaalplaatje van Pennings Groenvoorziening BV. “We
zien steeds meer dat we grond en plantgaten moeten opwaarderen met bodemverbeteraars”, zegt
Wim Pennings. “We kunnen die van derden betrekken, maar het is efficiënter om het zelf in handen
te hebben”, aldus de ondernemer. Datzelfde geldt
voor de grond. “We hebben hier de mogelijkheid
voor een grondbank en om groenafval te verwerken. Dat pakken we nu op, zodat ik zelf de gronden groenstromen kan regelen”, vertelt Wim. Deze
werkwijze past in de visie van Wim Pennings om
bij integrale bestekken een totaalpakket te kunnen
aanbieden om bijvoorbeeld de aanleg en het onderhoud in wijken meer ‘eigen’ te kunnen maken
en in aanbestedingen het verschil te maken.

Pennings is gespecialiseerd in het maaien op laagdraagkrachtige gronden en het onderhoud
van poelen en watergangen op dat soort terrein.

CO2-NEUTRAAL INSCHRIJVEN

Hoe ver hij daarin gaat, zien we in de Nijmeegse
uitbreidingswijk Woenderskamp. In de aanbesteding werd een passend plan gevraagd om de aanleg van het openbaar groen ‘groen’ te realiseren.
“Dat zijn projecten waar je de aanbesteding met
een doordacht plan wint van een bedrijf dat voor
de laagste prijs inschrijft”, legt Pennings uit. Hij
zette daarbij in op het CO2-neutraal aanleggen en
drie jaar onderhoud. De aan- en afvoer ging nog
wel met Euro 6-vrachtwagens. “We hebben toen
een elektrische Nissan NV200-bus gekocht en Stihl-accugereedschap voor maai- en onderhoudswerkzaamheden”, vertelt Pennings. Wel moest hij
nog puzzelen, omdat niet voor alle werkzaamheden geschikt materieel te koop is. Dat dit niet
eenvoudig is, ziet hij niet als een probleem. “We
hebben CO2-neutraal ingeschreven en dan gaan
we dat ook zo doen. Wat er niet is, kan snel komen
en zelf maken is ook een oplossing.”
Zo is er CO2-neutraal handmatig ingezaaid en liet
hij een elektrische wiellader komen die hij voorzag van een frees. Hoe hij de grasstroken gaat

Ook het onderhouden van watergangen met smalle paden is een specialisatie.
Naast deze machines heeft het bedrijf ook smalspoortrekkers met maaiharkcombinaties.

maaien, is nog een vraag. “Er zal ongetwijfeld
elektrisch maaimaterieel op de markt komen en
anders bouwen we zelf wat. Het eerste pakken we
met de elektrische bosmaaiers.”

MOEILIJKE TERREINEN
Deze werkwijze typeert Pennings. Hij ziet kansen,
speelt erop in en lost problemen op die zich mogelijk aandienen, zoals de beschikbaarheid van passend materieel. Hij is daar niet bang voor. “Ik denk
in kansen. Wat er nog niet is, kan er komen of dan
ga ik een oplossing regelen”, zegt hij. Hij laat doorschemeren dat als alle materieel beschikbaar is
veel meer ondernemers dat werk kunnen doen.
“Die schrijven niet zo in als het materieel er nog

‘WE HEBBEN VOORAF
ALLE BESTEMMINGSVERGUNNINGEN
GEREGELD, OOK DE
OPSLAG VAN GROEN
EN EEN GRONDBANK’
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niet is. Dat biedt mij kansen”, geeft hij aan. Op die
manier is hij zijn bedrijf destijds ook gestart. Als
zzp’er die hoofdzakelijk actief was in tuinaanleg en
onderhoud schreef hij in op een maaibestek en
kreeg het gegund. “Ik heb toen een trekker gehuurd
en een schijvenmaaier gekocht en ik was los.”
Pennings haalde al snel grote projecten binnen,
van integrale groenbestekken tot het maaien van
watergangen. Onder andere voor waterschap Aa
en Maas voert Pennings Groenvoorziening BV
vanaf 2017 het slootonderhoud in het gebied Boven Aa en Beneden Aa uit. “Ik ben mij daarna
steeds meer gaan specialiseren in het onderhouden van watergangen met smalle werkpaden en
in natte gebieden waar je met een gewone maaicombinaties niet kunt maaien”, zegt hij. Hij heeft
daarvoor een ‘maaitrein’ op lagedrukbanden gezet en een Mecalac 8MCR Greenjob, een Hooby en
smalspoortrekkers gekocht. “Deze combinaties

‘PENNINGS LOST
PROBLEMEN OP DIE
ZICH MOGELIJK
AANDIENEN, ZOALS
DE BESCHIKBAARHEID
VAN PASSEND
MATERIEEL’

Deze elektrische knikmops met frees is bij de aanleg van openbaar groen in Nijmegen ingezet
voor het CO2-neutraal zaaiklaar maken van de grond, waarna er handmatig werd ingezaaid.

draaien nu volop.”

levert geen geld op, geeft extra CO2-uitstoot en ik
haal er geen werk mee binnen.”
Wel heeft hij een studie laten uitvoeren naar het
hergebruik van verhardingsmaterieel en het
duurzamer gebruik van hout en bestratingsmaterialen. “Dat past in de trend naar duurzamer omgaan met materialen en bespaart ook CO2, al is
die besparing gering gebleken. Het zijn toch zaken
die meetellen in bestekken en in de CO2-Prestatieladder trede 5 die we hebben. Daarom investeer ik in dergelijk onderzoek.”

DE VOORKANT GOED REGELEN

DOORGROEIEN

Het reguliere berm- en slootonderhoud is hij blijven doen voor het complete plaatje en de continuïteit. De nadruk ligt nu op verbreding van de
activiteiten. Daarvoor heeft hij in 2017 het ruime
pand van een gestopt cumelabedrijf gekocht. Belangrijk daarin voor Pennings is dat je dat aan de
voorkant goed regelt. “We hebben vooraf alle bestemmingsvergunningen geregeld, niet alleen industrieel gebruik, maar ook de opslag van groen
en een grondbank”, vertelt hij. Datzelfde geldt
voor certificaten. “Dat zijn voorwaarden die je
nodig hebt bij aanbestedingen, dus dat moet in
orde zijn”, aldus Pennings. Daarentegen is het bedrijfsterrein nog niet verhard. Hij is daar helder
over. “Daar zijn we nog niet aan toegekomen. Dat

Pennings heeft met de recente overname van het
lokale transportbedrijf Th. van de Camp de eigen
transporttak VDC Transport opgezet. “Als de
grondbank, de compostering en het transport
doorgroeien, zal ik moeten uitbreiden in de opslagcapaciteit van grond, groen en afvalstromen”,
weet hij. Daarvoor kan hij de eigen transporttak
efficiënt inzetten. Desgewenst zet Pennings in op
CO2-neutraal transport met elektrische (vrachtwagens) om wederom het verschil in bestekken te
maken. Ook hier begint het zoals het bedrijf ook
begon: eerst renderend werk binnenhalen en dan
oplossingen zoeken voor eventuele problemen.
Daar is Pennings groot mee geworden en dat blijft
de aanpak om door te groeien.

‘BEKSKE.NL’
‘Bekske.nl geeft afval een plekske’. Met deze slogan
heeft Pennings de afvaltak lokaal in de markt gezet
nadat hij een naburige ondernemer die dit werk uitvoerde had overgenomen. “Een gemakkelijke naam
en even op de tablet thuis reserveren, is wat mensen
willen. Daar hebben we op ingespeeld”, aldus Wim
Pennings. Het bleek te werken, want de circa zeventig containers zijn vrijwel continu allemaal weggezet. Met de overname, eind 2020, van lokaal
transportbedrijf Th. van de Camp heeft hij hier de
eigen transporttak VDC Transport aan toegevoegd.
Daarmee is ook het grotere transport van onder
meer afval, groen en grond opgepakt.
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