Persbericht

Papierproducent Van Houtum neemt 3.500 zonnepanelen in gebruik
Dak wekt jaarlijks 500.000 kilowattuur groene stroom op
‘s-Hertogenbosch, 31 januari 2017,
Papierfabriek Van Houtum in Swalmen neemt zijn zonnedak met daarop 3.500
zonnepanelen vandaag in gebruik. De panelen die van Houtum op het dak van haar
locatie Reubenberg liet plaatsen, leveren ieder jaar meer dan 500.000 kWh op. Met
deze stroomopbrengst zouden 150 huishoudens van groene stroom kunnen worden
voorzien.
Van Houtum least de installatie voor de komende 16 jaar van Indi Energie, partner van
Essent. Hierdoor hoeft de papierproducent niet zelf te investeren en lopen ze geen
exploitatierisico’s. Het zonnestroombedrijf KiesZon ontwierp het systeem, nam de installatie
van de zonnepanelen voor zijn rekening en zal het onderhoud verzorgen.
Duidelijke visie op duurzaamheid
Van Houtum heeft een duidelijke visie als het gaat om verduurzamen: “We willen uitsluitend
werken met lokale circulaire grondstoffen en met lokale energie uit hernieuwbare bronnen.
Dat laatste is voor een papierfabriek een behoorlijke uitdaging. Door dit project kunnen we
een mooie stap zetten,” aldus Bas Gehlen, directeur van Van Houtum.
Mooie mijlpaal
Jasper Houthuijsen, algemeen directeur van Indi, spreekt van een mooie mijlpaal voor Indi:
“Het project bij Van Houtum is het eerste project dat wij realiseren. Wij zijn trots dat we dit
met Van Houtum mogen doen. Samen met Essent en ING investeren wij in de
zonnepanelen, realiseren wij het totale project en exploiteren wij het de komende zestien
jaar.”
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Over Van Houtum
Van Houtum is al ruim 80 jaar leverancier van innovatieve washroomoplossingen inclusief
hygiënepapier en is koploper op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
Het hoofdkantoor en beide productielocaties bevinden zich in Swalmen, gemeente Roermond. Met
circa 200 medewerkers realiseert Van Houtum een jaaromzet van €65 miljoen.
Al ruim 50 jaar maakt Van Houtum bij de papierproductie gebruik van gerecycled papier. Het bedrijf
heeft de vaste overtuiging dat wegwerpproducten nooit met verse houtvezels uit bomen mogen
worden geproduceerd. Deze visie op MVO wordt in de praktijk gebracht met evenredige aandacht
voor People, Planet en Profit.
Onder de merknaam Satino Black produceert Van Houtum Cradle to Cradle gecertificeerd
hygiënepapier. Dit is kwalitatief hoogwaardig wit en zacht toilet- en handdoekpapier op basis van
100% recycled papier. Het hygiënepapier wordt volledig CO2-neutraal geproduceerd en voert
bovendien de keurmerken FSC recycled en Europees Eco-label.
Naast hygiënepapier omvat de Satino Black productlijn eveneens Cradle to Cradle gecertificeerde
hand- en foamzeep, toiletbrilreiniger, alcoholgel en bijbehorende dispensers van gerecycled kunststof.
www.vanhoutum.nl
Over Indi Energie B.V.
Indi Energie (Indi) is een samenwerking tussen Essent en Wave Energy en realiseert duurzame
energie opwekcapaciteit bij bedrijven. Voorbeelden hiervan zijn zonnepanelen, biomassa installaties,
warmtepompen en aardwarmte.
Indi onderscheidt zich door het bieden van een Operational Lease concept waarbij de klant volledig
ontzorgt wordt en lagere energiekosten gerealiseerd kunnen worden. Hierdoor wordt duurzame
energie voor iedereen toegankelijk.
Voor meer informatie kunt u terecht bij algemeen directeur Jasper Houthuijsen, Indi Energie, tel. 06 –
52 59 59 37 | jasper.houthuijsen@indienergie.nl | www.indienergie.nl
Over KiesZon
KiesZon streeft ernaar het beste zonnestroombedrijf van Nederland te zijn door te kiezen voor
optimale producten, een veilige, flexibele werkwijze en een duurzame samenwerking met onze
partners. Onze werkwijze is gebaseerd op het DBMO-principe, wat staat voor “Design, Build, Maintain
and Operate”. Het hele proces onder onze eigen regie. Met deze aanpak heeft KiesZon een van de
grootste zonnestroomportefeuilles in Nederland opgebouwd die zij voor het overgrote deel zelf
exploiteert.
KiesZon is een label waaronder zonnestroom projecten worden gerealiseerd door International Solar
B.V. Het project bij Van Houtum wordt gerealiseerd door YSS B.V., een vennootschap van
energieleverancier Greenschoice en International Solar B.V.
www.kieszon.nl | twitter: KiesZonNu | Facebook.com/kieszon
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