
NIJKERK - ‘Duurzaam’, ‘maat-
schappelijk verantwoord’ en ‘mi-
lieubewust’ zijn tegenwoordig 
veelgehoorde kreten. Het wordt 
daarom steeds belangrijker om 
na te denken over de energiezui-
nigheid van een pand.

door Maureen van Goethem

Het bouwkundige ontwerp, ge-
combineerd met de installatie-
techniek, is essentieel voor de 
energiehuishouding van een ge-
bouw. Ryjan van Ree van Meddens 

& Van Ree Installatietechniek BV: 
,,Wij realiseren optimale installa-
ties voor ieder gebouw waarbij we 
het terugdringen van het energie-
verbruik nastreven. Voor een pas-
send energieconcept, maken we 
gebruik van de nieuwste technie-
ken en ontwikkelingen.’’

Vijftien jaar na de oprichting 
biedt Meddens & Van Ree de parti-
culiere en zakelijke opdrachtgever 
nog steeds maatwerk als het gaat 
om installatietechniek. ,,Onze 
monteurs zijn op de hoogte van de 
laatst geldende veiligheid- en mi-

lieueisen op het gebied van duur-
zame energie, verwarming, sani-
tair, airco, loodgieterswerk en 
meer.’’

V
oor de firma Buijtenhuis Nijkerk 

is Meddens & Van Ree op dit mo-
ment 126 zonnepanelen in combi-
natie met een lucht-water warm-
tepomp aan het installeren voor 
de verwarming en koeling van het 
nieuwe kantoor. ,,Wij kunnen goed 
samenwerken met de firma Buij-
tenhuis. Wij hebben de warmte-
pomp installatie geleverd en geïn-

stalleerd, maar de zonnepanelen 
worden door ons geleverd en door 
de mannen van Buijtenhuis ge-
monteerd op het dak. Heel handig 
dat daarvoor ook de machines van 
Buijtenhuis gebruikt kunnen wor-
den.’’

Voor het verwarmen van het 
nieuwe kantoor heeft Meddens & 
Van Ree gekozen voor een lage 
temperatuur vloerverwarming. 
,,In het verleden werden bedrijfs-
gebouwen over het algemeen met 
radiatoren en een cv-ketel ver-
warmd maar omdat je met een 
warmtepomp heel gunstig een 
lage temperatuur kan maken, is de 
combinatie met vloerverwarming 
erg in opmars. Voorheen zat er 
voor particulieren subsidie op 
zonnepanelen die nu niet meer be-
schikbaar is. Voor bedrijven gel-
den nog steeds fiscale voordelen 
en particulieren hebben nu ook de 
mogelijkheid om de btw terug te 
vorderen.’’

De prijs is de afgelopen paar jaar 
flink gedaald en gestabiliseerd, de 
kwaliteit en de opbrengst is enorm 
verbeterd. De terugverdientijd is 
daarmee korter en hierdoor win-
nen de zonnepanelen het aan po-
pulariteit. Op de website kan er 
een besparingsberekening worden 
ingevuld.

Vorig jaar april zijn Jos Meddens 
en Ryjan van Ree tijdens het Busi-
ness Event Nijkerk  verkozen tot 
Ondernemer van het jaar in de ca-
tegorie ‘Jonge Ondernemer/On-
derneming’. Jos en Ryjan kregen 
de award uitgereikt door Geert 
Horst, wethouder Economische 
Zaken van de gemeente Nijkerk.

Meddens & Van Ree 
Melkrijder 4
3861 SG Nijkerk
Tel.: 033-2458428
installatietechnieknijkerk.nl

NIJKERK - Het is niet alleen 
duurzaam bouwen, maar ook 
duurzaam blijven. Vorig jaar zijn 
Robert, Arjan en Carola Buijten-
huis gestart met plannen maken 
voor het groener maken van hun 
bedrijf.

door Maureen van Goethem

Door de installatie van een 
lucht-, water- en warmtepomp 
met zonnecollectoren willen zij 
meester worden over de steeds 
maar oplopende energierekening 
en hebben daarvoor het dak van 
het nieuwe kantoor laten voorzien 
van een 126-tal zonnecollectoren. 
Volgens de huidige berekeningen 
een investering die zij over zeven 
jaar hebben terugverdiend.

Robert: ,,Het speelde altijd al een 
rol, maar er waren nu plannen om 
een nieuw kantoor te bouwen aan 
de buitenkant van de loods. Wij 
hebben Ryjan van Ree van Med-
dens & Van Ree Installatietech-
niek BV uit Nijkerk uitgenodigd 
om eens met ons na te denken over 
de verwarming en de koeling van 
het nieuwe kantoor. Hij kwam 
toen met een plan om zonnecollec-
toren in combinatie met een 
lucht-waterpomp te installeren.’’

Samen met Meddens & Van Ree 
is het verbruik ingeschat aan de 
hand van de jaarrekening van vo-
rig jaar en de schatting van het 
verbruik in de nieuwbouw. Buij-
tenhuis was er snel van overtuigd 
dat dit wel een goede zet zou zijn. 
,,Dan kunnen wij aan de ene kant 
een grote vermindering van de 
CO2-uitstoot realiseren en aan de 
andere kant zijn wij zelfvoorzie-
nend,’’ zegt Arjan.

,,De zonnepanelen garanderen in 
ieder geval vijfentwintig tot dertig 
jaar opbrengst. De voordelen: zij 
zijn niet langer afhankelijk van de 

energieleverancier en prijsstijgin-
gen van energie, zij sparen het mi-
lieu en de portemonnee,’’ aldus Ry-
jan van Ree. ,,De gemiddelde 
terugverdientijd van een dergelij-
ke installatie bedraagt minder 
dan tien jaar.’’

,,Wij moeten steeds vaker een 
plan van aanpak bij een aanbeste-
ding indienen dat ook te maken 
heeft met het duurzaam werken, 
respect voor mens en milieu,’’ gaat 
Arjan verder. ,,Je moet aan be-
paalde voorschriften voldoen, zo-

als op het gebied van veiligheid, 
gezondheid, bruikbaarheid, ener-
giezuinigheid en milieu. Niet al-
leen de prijs bij een aanbesteding 
is belangrijk, maar groene bedrij-
ven krijgen tegenwoordig vaker 
voorrang.’’

Buijtenhuis is een erkend leerbe-
drijf. Zij bieden stageplekken aan 
om het vak te leren. Zij vinden ook 
de ondersteuning aan lokale 
(sport)verenigingen belangrijk.

Buijtenhuis is een modern cul-

tuurtechnisch bedrijf, dat zich 
specialiseert in de verhuur van 
verreikers en grondverzetmachi-
nes, het aannemen van grond- en 
straatwerkzaamheden en comple-
te terreininrichting en in het on-
derhoud van verhardingen en ber-
men.

Buijtenhuis Nijkerk B.V.
Beulekamperweg 4
3862 NV Nijkerk
Tel. 033-2456299
www.buijtenhuis.nl

Hema opent outlet
NIJKERK - Afgelopen donderdag 
opende de Hema Nijkerk op de Ca-
tharinastraat 2/4, in de voormalige 
winkel van Time-Out, een Hema-out-
letwinkel.
In de outletwinkel zullen vooral 
woonproducten en mode worden 
verkocht, die niet meer te koop zijn in 
het Hema-filiaal op het Plein. Vol-
gens Jaap van Maanen blijft de He-
ma-outlet tot er een nieuwe huurder 
is gevonden. Gesprekken daarover 
zijn gaande, maar het kan zo maar 
tot de zomer duren voor de nieuwe 
winkel open gaat. Mogelijkheid be-
staat dan om zowel vanaf het Verlaat 
als vanaf de Langestraat naar binnen 
te gaan.
De Hema-outletwinkel is 6 dagen per 
week geopend: maandag t/m vrijdag 
van 09.30 tot 17.30 uur en zaterdag 
van 09.30 tot 17.00 uur.

Tabletcursus 
NIJKERK - De inschrijvingen voor de 
Androïd-tabletcursus voor 55-plus-
sers bij Cursuslokaal Nijkerk zijn weer 
gestart
Bent u in het bezit van een Andro-
id-tablet en wilt u meer ontdekken 
over de mogelijkheden van uw 
Androïd-tablet? Schrijf u dan in via 
onze website voor onze Androïd-ta-
bletcursus. Bij voldoende aanmeldin-
gen zal er weer een cursus ingepland 
worden. Er zijn nog plaatsen vrij. Als 
u zich online inschrijft voor deze ta-
bletcursus krijgt u korting. Telefo-
nisch of per email aanmelden is ook 
mogelijk, maar dan betaalt u de nor-
male prijs. Het maximum aantal 
deelnemers per cursus bedraagt acht. 
Cursuslokaal Nijkerk biedt ook ta-
bletcursussen aan voor 55-plussers 
met een iPad of Windows 8-tablet. 
Meer informatie op www.cursuslo-
kaalnijkerk.nl of via telefoonnummer 
033 - 246 55 05.

Bruidsbeurs 
NIJKERK - Op maandagavond 7 april 
organiseert Hotel & Gasterij De 
Roode Schuur een Trendy bruids-
beurs. Een inspirerende gelegenheid 
voor aanstaande bruidsparen. Infor-
matie en ideeën betreffende alles 
omtrent de bruiloft, van fotograaf tot 
huwelijksnacht. Er zijn zelfs twee 
modeshows inclusief kinderbruids-
mode. Daarnaast staan er veel exter-
ne bedrijven. 
Hotel & Gasterij De Roode Schuur is 
een officiële trouwlocatie met vier 
sfeervol ingerichte feestzalen en een 
designhotel met 38 luxe suites waar-
onder twee riante bruidssuites. Tij-
dens de Trendy Bruidsbeurs kunnen 
aanstaande bruidsparen en hun fa-
milie en vrienden een uitgebreide 
rondleiding krijgen door de zalen en 
het hotel. Daarnaast zijn er een scala 
aan bedrijven uit de trouwbranche 
en is er informatie beschikbaar over 
onder andere fotografie, trouwrin-
gen, bruidsjurken, optredens, decora-
tie, bruidstaarten, catering et cetera. 
De Trendy Bruidsbeurs is toeganke-
lijk tussen 18.00 uur en 22.00 uur. 
Entree is gratis. 
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medewerkers. 
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colofon bij Verkoop.
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Nieuwbouw energieproject bij Buijtenhuis

Meddens & Van Ree Installatietechniek BV

Ryjan van Ree (m): ,,Onze opdrachtgevers profiteren optimaal van onze specialistische kennis.’’

Buijtenhuis is een cultuurtechnisch bedrijf, gespecialiseerd in verhuur van verreikers en grondverzetmachi-
nes, grond- en straatwerkzaamheden en terreininrichting en onderhoud van verhardingen en bermen.


