
 

 

 

Henk Scholten Volvo bouwt duurzaam nieuwe vestiging aan de Pleyroute in Arnhem 

Perspresentatie: het modernste dak van Gelderland! 

 

Donderdag 15 juli om 16.30 uur vond de perspresentatie plaats van de duurzame en 

uiterst moderne dakconstructie van de nieuwe vestiging van Henk Scholten Volvo in 

Arnhem. Tijdens deze presentatie aan de Malburgseveerweg in Arnhem reikte mevrouw 

Van der Kolk, Gedeputeerde van de Provincie Gelderland, het certificaat ‘Erkend 

Duurzaam’ uit aan Harald Scholten.. 

 

Met de duurzaamheid van nu, op weg naar een duurzame toekomst 

Het respect voor mens en milieu is al sinds 1981 onderdeel van de bedrijfsfilosofie van 

Henk Scholten Volvo. Mede vanwege dit belang is gekozen voor een duurzame 

dakconstructie die past bij de huidige wensen van vandaag en die past bij de wensen 

van morgen. Bij de bouw is rekening gehouden met een optimaal gebruik van natuurlijk 

licht en een klimaatbeheersing waarbij het energieverbruik zo laag mogelijk wordt. 

 

Het sedumdak, een belangrijke bijdrage aan een duurzame bedrijfsvoering 

Het sedumdak werkt luchtzuiverend voor onzichtbare pollen en fijnstof. Ook het 

regenwater wordt gezuiverd. Onderzoek heeft aangetoond dat een groendak ongeveer 

50% van het regenwater kan opnemen en door verdamping teruggeeft in de atmosfeer. 

Dit zorgt voor een aanzienlijke ontlasting van het rioleringsstelsel, waardoor de 

belasting van de waterzuivering vermindert. Daarnaast zorgt meer groen voor een beter 

leefmilieu en is een betere klimaatbeheersing (isolerend in de winter, verfrissend in de 

zomer) belangrijk voor het reduceren van CO2-uitstoot en het verminderen van 

energieverbruik. 

 

Duurzaam bouwen vraagt om hoge ambities 

Henk Scholten Volvo heeft de ambitie minimaal energie te verbruiken bij de 

bedrijfsvoering en verwacht een duurzame vermindering van 25% te realiseren in de 

komende jaren. De mens en het leefmilieu staan centraal in de bedrijfsvoering van Henk 

Scholten Volvo. Deze visie sluit naadloos aan bij de kernwaarden van het merk Volvo 

(kwaliteit, veiligheid en milieu). Ongetwijfeld één van de grootste groene daken van 

Gelderland is gebouwd in lijn met de bedrijfsfilosofie van Henk Scholten Volvo. Mede 

hierdoor is inmiddels officieel het ‘Certificaat Erkend Duurzaam’ verkregen.  

 

 

 



Over Henk Scholten Volvo 

De weg naar een duurzame toekomst vraagt volgens Henk Scholten Volvo om een 

energiebesparende bedrijfsvoering. Harald Scholten, directeur, verwoord het als volgt:  

 

‘Sinds de start van ons dealerbedrijf in 1981 staan mens en milieu al centraal. Daarmee 

voeren we eigenlijk al jaren een beleid dat nu veelvuldig duurzaam genoemd wordt. 

Onze werkplaatsen voldoen aan de strengste milieueisen, elke Volvo die geproduceerd 

wordt is feitelijk een groene auto, omdat elke Volvo voor bijna 99% recyclebaar is. En 

we zijn als merk drukdoende onze ambitie te bereiken auto’s te produceren zonder co2-

uitstoot. Dat we bij de bouw van dit prachtig nieuwe pand gekozen hebben voor een 

maximaal verantwoorde wijze, is voor ons dealerbedrijf eigenlijk geen keuze geweest, 

maar een logisch gevolg van ons beleid dat door de jaren heen nooit anders is geweest. 

We zijn uiterst trots dat we op deze wijze onze maatschappelijke verantwoordelijkheid 

in duurzaamheid kunnen uitvoeren voor onze medewerkers, onze klanten en de 

omgeving Gelderland’.   

 

Henk Scholten Volvo is in 1981 gestart in Arnhem en heeft dealervestigingen in Arnhem, 

Nijmegen Ede, Tiel, Culemborg en een Volvo Erkend Schadeherstelbedrijf in Arnhem. 

Daarmee bestrijkt dit dealerbedrijf het grootste gedeelte van Gelderland.  

 

Met deze perspresentatie wordt een start gegeven aan de externe communicatie over 

deze duurzame, nieuwe vestiging die vanaf maandag 6 september operationeel is.  

Meer informatie: 

Pieter Rasing 06 45 010 666 / 026 – 384 94 94 

Adres huidige locatie, Dr. C. Lelyweg 2a, 6827 BH Arnhem 

Adres perspresentatie, Malburgseveerweg 10, 6833 HK Arnhem 

 

 

ER IS MEER IN HET LEVEN DAN EEN 
NIEUWE VESTIGING. ER IS EEN 
PRETTIGE OMGEVING MET AANDACHT 
VOOR HET MILIEU EN  ELKAAR. HET 
MEER DOEN DAN IETS MEER OM HET 
BESTE TE BIEDEN. HET VERLENEN VAN 
VOORRANG. DE KLANT ALTIJD VAN 
RECHTS. MET ZORG BOUWEN AAN EEN 
DUURZAME RELATIE MORGEN IS HET 
BOUWEN VAN EEN NIEUWE VESTIGING 



IN ARNHEM VANDAAG. DAAROM BENT U 
BIJ HENK SCHOLTEN VOLVO. 
 


