
 

 

JKB Transport: oog voor de volgende generatie  

 

Molenlanden presenteert u graag een aantal mooie 

voorbeelden van bedrijven die bezig zijn met 

verduurzamen. Lees meer over de stappen die JKB 

Transport al heeft gezet. 

Deze keer is Sandra Versteeg aan het woord, financieel 

manager bij transportbedrijf Jan Kees Boer Transport in 

Nieuw-Lekkerland 

JKB Transport heeft een innovatief gasloos bedrijfspand 

met kantoorruimte, werkplaats en grote opslagloods met 

bovenloopkranen. Het bedrijf is gesitueerd aan de 

Lekdijk in Nieuw-Lekkerland.                                              fotocredits voor Cees van der Wal Fotografie 

 

Wat heeft JKB transport gerealiseerd? 
“We hebben een gasloos bedrijfspand gebouwd, waarbij voor verwarming en koeling is gekozen voor 

een oplossing met een warmtepomp systeem en comfort heipalen. Dit betekent dat je geen bron  

hoeft te slaan voor je warmtepomp, maar dat je via een ingenieus slangen systeem in de heipalen 

gebruik kunt maken van het warmteverschil in de bodem. 

Daarnaast is het hele pand voorzien van energiezuinige ledverlichting en is de constructie al 

voorbereid op een flinke hoeveelheid zonnepanelen. “ 

Waarom is hieraan begonnen? 
“We zijn als familiebedrijf, met de 4e generatie aan het roer, ons erg bewust van onze 

verantwoordelijkheden naar volgende generaties. Daarom waren we blij dat we op het relatief 

blanco terrein waar we mee begonnen, niet alleen een functioneel, maar ook een duurzaam pand 

hebben kunnen bouwen.” 

Wat levert het op? 
“Een mooi pand vol innovatieve oplossingen, met een relatief lage energierekening en nog genoeg 

mogelijkheden om verder te ontwikkelen met oog op de toekomst.” 

Tips voor ondernemers die ook zo’n stap willen zetten: 
“Ga niet zelf het wiel uitvinden maar laat je vooraf goed informeren. Innovatie mag geen sluitpost 

zijn, maar zou zo vroeg mogelijk in het proces geïntegreerd moeten worden.  

En wees je ervan bewust dat wat onder de grond gebeurd bij nieuwbouw minimaal net zo belangrijk 

(en kostbaar) is als wat er boven de grond uiteindelijk te zien is.” 


