
Zon	  &	  Zo	  helpt	  Van	  Wijlen	  weer	  een	  stapje	  verder	  op	  
de	  ladder……….	  

	  

	   	  
	  
Nu	  is	  Aannemersbedrijf	  Van	  Wijlen	  al	  in	  het	  bezit	  van	  het	  certificaat	  CO2-‐prestatieladder	  
niveau	  5	  maar	  voor	  Bart	  van	  Wijlen	  is	  dat	  niet	  genoeg.	  Van	  Wijlen	  zoekt	  actief	  naar	  
mogelijkheden	  om	  zijn	  bedrijf	  verder	  te	  verduurzamen.	  Het	  doel,	  als	  deelnemer	  aan	  de	  
Nederlandse	  Klimaatcoalitie,	  is	  een	  klimaat	  neutrale	  bedrijfsvoering	  in	  2050.	  	  
	  
Bart	  is	  de	  3de	  generatie	  in	  het	  bedrijf,	  mede	  aandeelhouder	  vanaf	  1994	  en	  vanaf	  2014	  is	  het	  
bedrijf	  geheel	  in	  zijn	  handen.	  Het	  eerste	  wat	  hij	  heeft	  gedaan	  is	  een	  heel	  nieuw	  duurzaam	  
kantoor	  plaatsen	  met	  een	  warmte	  pomp,	  led	  verlichting	  en	  andere	  duurzame	  kenmerken.	  	  
	  
Nu,	  juli	  2015	  is	  hij	  klaar	  voor	  de	  volgende	  stap;	  het	  asbest	  gaat	  van	  de	  materieelstalling	  waar	  
een	  nieuw	  dak	  op	  komt	  te	  liggen	  en	  dat	  wil	  Bart	  combineren	  met	  zonnepanelen.	  
	  
Via	  Maurice	  Chastelet,	  een	  branchegenoot,	  werd	  Bart	  doorverwezen	  naar	  Henk	  Manden	  van	  
Zon	  &	  Zo	  Duurzame	  Oplossingen	  om	  de	  mogelijkheden	  te	  bespreken.	  
	  
Het	  huidige	  verbruik	  voor	  het	  kantoor,	  de	  warmte	  pomp,	  de	  loods,	  garage,	  werkplaats	  en	  de	  
terreinverlichting	  is	  momenteel	  ongeveer	  90.000	  kWh.	  Eerst	  is	  er	  gekeken	  naar	  waar	  er	  
bespaard	  kon	  worden.	  Er	  werd	  gezien	  dat	  de	  verlichting	  op	  het	  terrein,	  de	  loods	  en	  de	  
garage	  een	  hoog	  verbruik	  hebben	  terwijl	  de	  lichtkwaliteit	  op	  sommige	  locaties	  te	  wensen	  
over	  laat.	  Het	  eerste	  voorstel	  van	  Zon	  &	  Zo	  was	  om	  deze	  verlichting	  te	  vervangen,	  hierbij	  kan	  
het	  verbruik	  met	  10.000	  kWh	  per	  jaar	  worden	  gereduceerd.	  
	  
Om	  het	  overige	  stroomverbruik	  ook	  op	  nul	  te	  krijgen	  komen	  er	  336	  zonnepanelen	  in	  
combinatie	  met	  een	  innovatief	  slim	  vermogensregelings	  systeem	  op	  het	  vernieuwde	  dak	  van	  
de	  grote	  loods	  die	  bij	  elkaar	  zo’n	  80.000	  kWh	  per	  jaar	  gaan	  opwekken.	  	  



In	  september	  wordt	  er	  begonnen	  met	  het	  vernieuwen	  van	  het	  dak	  en	  in	  oktober	  gaat	  Zon	  &	  
Zo	  de	  panelen	  plaatsen	  en	  de	  verlichting	  vervangen	  zodat	  Van	  Wijlen	  de	  volgende	  duurzame	  
stap	  heeft	  gezet.	  
	  

	  
	  
Aannemersbedrijf	  Van	  Wijlen	  is	  al	  80	  jaar	  de	  specialist	  en	  betrokken	  partner	  in	  infra,	  milieu,	  
sport	  en	  groen.	  Met	  roots	  in	  de	  cultuurtechniek,	  aanleg	  van	  wegen	  en	  infra	  plus	  een	  schat	  
aan	  ervaring	  bent	  u	  altijd	  verzekerd	  van	  het	  beste	  resultaat.	  
	  
Van	  Wijlen	  voert	  alle	  activiteiten	  uit	  in	  eigen	  beheer	  op	  het	  gebied	  van	  grondwerk,	  
saneringen,	  bestratingen	  en	  cultuurtechniek.	  Hun	  werkwijze	  kenmerkt	  zich	  als	  gemotiveerd,	  
duurzaam,	  betrouwbaar,	  sociaal	  en	  maatschappelijk	  betrokken.	  
	  
Door	  toepassing	  van	  innovatieve	  methoden	  en	  de	  meest	  geavanceerde	  apparatuur	  behaalde	  
Van	  Wijlen	  het	  hoogste	  niveau	  op	  de	  CO2-‐prestatieladder.	  Deze	  schaal	  geeft	  aan	  hoe	  
duurzaam	  een	  bedrijf	  is	  in	  het	  terugdringen	  van	  CO2-‐uitstoot.	  
	  
Aannemersbedrijf	  Van	  Wijlen	  vindt	  het	  belangrijk	  om	  efficiënte	  bedrijfsvoering	  te	  voeren	  
met	  aandacht	  voor	  mens	  en	  milieu.	  “Onze	  leefomgeving	  is	  ons	  bestaansrecht	  en	  we	  willen	  
deze	  zo	  goed	  mogelijk	  achterlaten	  voor	  de	  volgende	  generaties.	  Alle	  medewerkers	  streven	  
daarom	  naar	  een	  letterlijk	  en	  figuurlijk	  gezonde	  bedrijfsvoering,	  met	  de	  3	  P’s	  op	  het	  netvlies:	  
People,	  Planet	  en	  Profit”	  (Bart	  van	  Wijlen,	  directeur)	  
	  
Aannemersbedrijf	  Van	  Wijlen	  is	  lid	  van	  de	  branchevereniging	  Cumela	  en	  branchevereniging	  
BSNC.	  
	  
	  
	  


