
Gecertificeerde organisatie

Gebr. M. en W. Bron B.V.

Algemeen

Het aannemingsbedrijf Gebr. M. en W. Bron B.V. is opgericht op 20 januari 1955

door de gebroeders Mathijs en Willem Bron. Sindsdien is het bedrijf gegroeid

tot zo’n 115 vaste werknemers. In de beginjaren werden er vooral bomen

gerooid en in een later tijdsstadium werden er natuurterreinen gemaaid voor

Staatsbosbeheer.

Vanaf het begin is ons bedrijf stapsgewijs gegroeid en zijn vele groenprojecten

uitgevoerd. De jarenlange ervaring heeft ervoor gezorgd dat 

Gebr. M. en W. Bron B.V. zich heeft gespecialiseerd in vele facetten van de 

groenvoorziening. Ook het machinepark is nagenoeg compleet om alle 

werkzaamheden met eigen mensen en machines te kunnen uitvoeren.

Door de flexibiliteit van ons bedrijf is het mogelijk om adequaat op wensen van

de opdrachtgevers in te spelen.

De directie wordt nu gevormd door de heer  L.H. Bron met als adviseur M.Bron jr.

Naast de directie hebben we een team van enthousiaste kadermedewerkers

die gezamenlijk het bedrijf tot een modern bedrijf maken. Sinds 16 december

1996 is het bedrijf in het bezit van het ISO 9001 certificaat voor groenvoorziening, 

boomverzorging en de grond- en bestratings werkzaamheden. En vanaf 

5 december 2001 zijn wij VCA **  gecertificeerd.

Vanaf 13 juli 2007 zijn wij in het bezit van certificaten Groenkeur voor de

beoordelingsrichtlijnen Groenvoorziening en Boomverzorging. Op 20 mei 2015

kregen wij het certificaat CO2 prestatieladder niveau 3. Tevens zijn wij al jaren 

erkend BPV-leerbedrijf voor zowel mensen in het groen als in de werkplaats.

(erkend bij s-bb zie www.s-bb.nl).

Op 9 mei 2018 zijn we gecertificeerd voor trede 5 van de CO2 prestatieladder en op

2 oktober 2018 voor het certificaat Iso 14001, milieu.

Wij bespeuren al enige tijd dat de trend voor de komende jaren is, dat er 

steeds meer elektrische voertuigen op de wegen komen. 

Ook in het handgereedschap nemen wij steeds meer de stap richting het

elektrische. 

Het feit dat wij proberen 10 jaar te doen met onze investering van machines en

van nieuwe voertuigen, dwingt ons om steeds meer naar alternatieven voor

diesel te kijken. Alleen de wereld is nog niet echt klaar hiervoor ( denkende

aan oplaadmogelijkheden, actieradius en trekkracht) Dit gaat wel gebeuren.
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