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SPECIALIST IN PRECISIE

Binnenkort online – onze 
nieuwe website

Met trots presenteren wij de eerste 
opzet van onze nieuwe website van 
De Wilde NL bv incl. haar 
bedrijfsonderdelen De Wilde 
Technics en Meet in Holland. Wij 
verwachten einde van het jaar, begin 
volgend jaar online te zijn. Ook met 
onze nieuwe online-nieuwsbrief.

Specialist in precisie!
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Kijk straks op: http://www.dewildebv.nl/



Capelsebrug-Slotlaan
In de maand september was De Wilde Spoorwegbouw werkzaam
aan het RET project “Spoor en Wisselvernieuwing Capelsebrug –
Slotlaan. De werkzaamheden zijn in een continue
buitendienststelling van 4 weken uitgevoerd. De eerste twee
weken is spoor 2 en het halve wisselcomplex Slotlaan vernieuwd.
In de derde en vierde week is spoor 1 en de resterende helft van
wisselcomplex Slotlaan vernieuwd. Het was een bijzonder grote
vernieuwing:
• bijna 4,5 kilometer spoorstaaf vervangen;
• 4 wissels vervangen, inclusief luskabels en wisselverwarming;
• ruim 14.500 nieuwe spoorstaafbevestigingen gemonteerd;
• ruim 14.500 nieuwe ankers geboord met de volautomatische 

boorlorry;
• ruim 1.000 oplegvlakken geslepen met de speciale 

slijpmachine (zie foto).

Wil je meer weten of onze projecten? Kijk dan op www.dewildebv.nl/projecten
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PROJECT

Oosterhout
In Oosterhout legde De Wilde
Spoorwegbouw in opdracht
van OCT 350 meter S49
kraanbaan aan op een
doorlopende onderplaat.
Tevens werd er 170 meter
S49 kraanbaan vernieuwd op
een bestaande constructie.
Deze werkzaamheden zijn in
meerdere fases in de periode
augustus – november
uitgevoerd.
De werkzaamheden bestaan
uit het monteren van de
stalen platen en spoorstaven.
De spoorstaven zijn met het
total station van zusterbedrijf
Meet In Holland nauwkeurig
afgesteld op de juiste
spoorwijdte. Dat controleer
je niet even met een
spoorwijdtemal gezien de
grote spoorwijdte. De stalen
platen worden in hoogte
afgesteld en ondergoten met
een krimparme gietmortel.
Super leuk om te doen!

PROJECT



Sjoerd Hatzmann

“Mijn naam is Sjoerd Hatzmann, 31 jaar jong en ik woon in De Bilt. Ik 

ben afgestudeerd kunsthistoricus met een liefde voor ons historisch 

erfgoed. In mijn vrije tijd hou ik mij dan ook nog steeds bezig met 

onderzoek naar kunstvervalsingen in musea. Tijdens mijn studie kwam ik 

er achter dat ik niet gemaakt ben om 40 uur per week in een stoffig 

archief door te brengen. Na een aantal jaar mijn passie met 

buitenwerkzaamheden voor de post gecombineerd te hebben ben ik op 

zoek gegaan naar een nieuwe uitdaging. In augustus ben ik aan de slag 

gegaan aan als leerling assistent landmeter bij Meet in Holland. Hier 

hoop ik onder toezicht van Arno en Guido met de tijd het vak 

maatvoerder te leren. Een compleet nieuwe wereld, maar tot dusver 

bevalt het uitstekend. ”
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NIEUWE MEDEWERKER BIJ MEET IN HOLLAND

NIEUWS IN 2017:
De Wilde NL en haar 
bedrijfsonderdelen

Mogen wij voorstellen?

De Wilde Technics
Is een bedrijfsonderdeel van De Wilde NL die 

gespecialiseerd zijn in machinebouw en constructiewerk. Het 

bedrijf bestaat uit 2 vaste medewerkers.

Meet in Holland  
Is tevens een bedrijfsonderdeel van De Wilde NL die zich 

bezig houden met maatvoering en engineering in de 

spoorbouw. Het bedrijf bestaat uit 3 vaste medewerkers. 

Beide bedrijven zijn gevestigd op de Edisonweg 8 in Vianen. 



Jan Willem Hoogendijk

“Mijn naam is Kevin Winkoop en ik woon in 

Ermelo, ik ben 18 jaar oud en woon thuis samen 

met mijn moeder en mijn zusje van 11. Ook heb 

ik een broer die net op zichzelf is gaan wonen. 

Mijn vrije tijd besteed ik aan sporten, vrienden 

en uitgaan. Voor mijn nieuwe start bij De Wilde 

heb ik gewerkt als auto spuiter/voorbewerker.

Ik kijk er naar uit om bij De Wilde een goede 

toekomst op te bouwen en een leuke tijd 

tegenmoet te gaan.
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NIEUWE MEDEWERKER

NIEUWE MEDEWERKER

William de Jong

Kevin Winkoop

“Mijn naam is William de Jong en ik woon in 

Maassluis. Ik ben 26 jaar oud, getrouwd met Melissa 

en vader van onze prachtige zoon Noud van bijna 2 

jaar. Mijn vrije tijd besteed ik graag aan mijn gezin, 

familie, vrienden en de brandweer. Ik heb hiervoor 9 

jaar als monteur in een autogarage gewerkt. Ik kijk 

met veel plezier en enthousiasme uit naar een mooie 

toekomst bij De Wilde.”

“Voor degene die mij nog niet hebben ontmoet in 

levende lijve, ik ben Jan-Willem Hoogendijk, 

getrouwd met Marjolein en vader van Mees en Pim. 

Aankomende januari krijgen wij nog een nieuw 

familielid erbij, of het een jongetje of meisje gaat 

worden weten we niet. Sinds 1 september dit jaar 

ben ik gestart bij De Wilde en ik heb het enorm naar 

mijn zin. Ik heb veel geluk met Johnny als 

leermeester die enorm veel weet en die zijn kennis 

graag met mij wil delen. In mijn vrije tijd onderneem 

ik graag leuke dingen met de family, daarnaast ben 

ik ook werkzaam als Manschap bij de brandweer. 

Mijn doel is om een kei van een spoorbouwer te 

worden en een positieve noot bij te kunnen dragen 

aan ons bedrijf!”



Kwaliteit

Alle externe audits voor 2017 zijn 

inmiddels weer geweest en succesvol 

afgesloten. Nu focussen wij ons al 

weer op de komende externe audits 

in februari, maart en juni 2018.

In 2018 is het  ons streven om 

volgens de nieuw versie ISO 9001 

geaudit te worden.
De focus op dit moment ligt bij het 
implementeren van MiH en De Wilde 
Technics in ons managementsysteem en 
het behalen van het bedrijfs VCA voor 
beide bedrijfsonderdelen.

In oktober/november 2017 zullen alle 

medewerkers binnen De Wilde, 

Technics en MiH weer deelnemen aan 

een opfriscursus DVP van RailAlert.
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Veiligheid

In 2018 willen de bedrijfsonderdelen 

Meet in Holland en De Wilde Technics 

het bedrijfs VCA certificaat behalen. 

Op dit moment beschikken beide 

bedrijven over de persoonlijke VCA 

diploma’s. Wij zien er de meerwaarde 

van in om onze als bedrijfsonderdelen 

ook het herkende VCA certificaat te 

verkrijgen.
Er zijn een aantal nieuwe risico’s 
geconstateerd die zijn opgenomen in onze 
BRI&E:

• Aanwezigheid van blauwalg in 

openbaar water

• Ontsporing of materiele schade 

door omwaaiende afzettingen

• Ontsporing of materiele schade 

door onjuist geplaatste man-

kerende hekwerken tussen 2 

sporen

• Gebruik hogedrukreiniger

• Aanrijdgevaar door zelfrijdend 

materieel

• PSA

Nieuws in Q3-2017

Milieu

In oktober 2017 mogen wij mee doen 

aan een nieuwe campagne van Eneco. 

Wij zijn gevraagd om aan een 

duurzaamheidsfilm mee te werken in 

verband met duurzaam ondernemen 

en onze inspanningen om onze CO2 

uitstoot te reduceren. Wij zijn blij 

Eneco ons bedrijf heeft uitgekozen en 

zijn erg benieuwd naar het resultaat. 

Zodra wij hier meer te vermelden 

hebben zullen wij de link uiteraard 

publiceren. Dus hou ons volgende 

nieuwsbrief in de gaten.
Wij boeken goede resultaten op het 
gebied van CO2 reductie.

Op het gebied van gasverbruik op 

ons hoofdkantoor hebben wij in 2017 

een 

reductie van 14,3 ton CO2 uitstoot 
gerealiseerd t.o.v. ons referentiejaar 

2013.

Nieuws in Q3-2017
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Help ons!
Goede ideeën voor 

energiebesparing zijn altijd 

welkom! Schroom niet om deze 

ideeën met ons te delen via 

CO2@dewildebv.nl

Carbon Footprint 2017

VOORTGANG CO2-uitstoot Q1 t/m Q3-2017
CO2 emissie Doelstelling Resultaten 2017 Vergelijking 2016

Brandstof personenauto’s

Diesel

Benzine 

1%  brandstofreductie 

t.o.v. 2016

Totaal: 205,6 ton CO2 uitstoot

Diesel:   177,5 ton CO2 uitstoot

Benzine: 28,1 ton CO2 uitstoot

Totaal:     28,5 ton meer uitstoot

Diesel:     15,4 ton meer uitstoot

Benzine:  13,1 ton meer uitstoot

Brandstof materieel

Diesel

Gassen

1% brandstofreductie 

t.o.v. 2016

Totaal: 33,5 ton CO2 uitstoot
Diesel: 28,4 ton CO2 uitstoot
Gassen: 5,1 ton CO2 uitstoot

Totaal:      4,2 ton minder

uitstoot

Diesel:      4 ton minder uitstoot 

Gassen:    0,2 ton minder uitstoot

Aardgas 1% CO2-reductie t.o.v. 

2016

Totaal: 14,1 ton CO2 uitstoot Totaal: 9,8 ton minder uitstoot

Elektra 1% CO2-reductie t.o.v. 

2016

Totaal: 33,5 ton CO2 uitstoot
Hoofdkantoor: 0 ton CO2 
uitstoot
Laden thuis: 0,5 ton CO2 
uitstoot

1,4 ton meer uitstoot t.o.v. 2016

(door nieuwe 

thuislaadtransacties met grijze 

stroom) 

Scope 3

Extern transport 3 ton CO2-reductie t.o.v. 

2016

Nog niet bekend

Inzet volautomatische 

boorlorrie

9 ton CO2-reductie t.o.v. 

referentiejaar 2013

Nog niet bekend



De Wilde NL BV

(De Wilde Technics / Meet in Holland)

Postbus 119

4130 EC Vianen

T: (0348) 47 01 46

www.dewildebv.nl


