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Waarom zou je een nieuwe weg aanleggen als 
je ook de levensduur van de bestaande weg 

kunt verlengen? Met dit soort duurzaamheids
vraagstukken houd ik mij bezig als bedrijfs

directeur bij Van Gelder Civiel. Dat is niet 
verrassend, want door decennialange over
consumptie hebben we een te groot beroep 

gedaan op de planeet. Met de logische maat
schappelijke vraag als gevolg: “Hoe houden we 
het leefbaar en veilig. Niet alleen voor onszelf, 

maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen?” 

Circulair en modulair
Deze vragen liggen ook regelmatig op de directietafel 
van Van Gelder Groep. We denken na over welke rol 
wij willen en moeten spelen en wat dit betekent voor 
onze projecten. Bij elk project wat wij uitvoeren in de 
openbare ruimte gebruiken we immers grondstoffen 
en is er sprake van uitstoot. Door de levensduur van 
onze projecten te verlengen, stellen we vervanging 
uit. De onderhoudskosten gaan omlaag en we beperken 
de transportbewegingen en besparen energie. Dat maakt 
het verlengen van de levensduur van onze projecten 
op dit moment de meest duurzame oplossing. Want 
alles wat je niet doet, kost niets extra en geeft geen 
uitstoot.  We denken na over circulaire en modulaire 
systemen als oplossing voor technische vraagstukken. 
Daarbij geldt overigens: hoe lokaler gesourcet, hoe beter. 

Duurzame technieken
De maatschappij vraagt steeds vaker om duurzame 
oplossingen. Wij geloven in het nut en de noodzaak 
daarvan. We investeren in een slimme, duurzame 
techniek en onderzoeken wat er nu al mogelijk is. Dat 
doen we onder andere door middel van het Living Lab 
in Amsterdam. Het is mooi dat steeds meer opdracht-
gevers langdurige contracten met ons aangaan. Dat 
geeft ons de gelegenheid om duurzame technieken 
door te ontwikkelen. In Ermelo voerden we in 2020 als 
eerste van Nederland een project volledig emissieloos 
uit. Wat we daarbij geleerd hebben, passen we nu toe 
in andere projecten. 

Terugblik
In 2020 hebben we onze visie op duurzaamheid om-
gezet naar beleid. We hielden organisatiebreed presen-
ta ties en creëerden daarmee bewustwording binnen Van 
Gelder. Ook het komende jaar blijven we ons hierop 
focussen. Duurzaamheid moet echt in de haarvaten 
van dit bedrijf terechtkomen. De eerste resultaten zijn 
zichtbaar. Zo is onze CO2-uitstoot ten opzichte van 
2019 fors gedaald. En dat terwijl we in omzet en 
mede werkers groeiden. Uiteraard heeft corona hier 
ook aan bijgedragen. We reisden bijvoorbeeld minder 
dan voorheen en hebben ervaren dat we ook op andere 
manieren kunnen werken. We maakten onder andere 
een efficiëntieslag in thuiswerken en online vergaderen. 

Datagedreven werken
Als het gaat om onze uitstoot, maken we momenteel 
echt het verschil doordat we onze emissies aantoon-
baar maken. Daarvoor ontwikkelden we het duur-
zaamheidsdashboard met een app waar collega’s zelf 
direct de data inzetten. Dit geeft ons realtime inzicht 
in onze uitstoot. Dat is niet alleen voor ons belangrijk, 
maar ook voor onze opdrachtgevers. Zij en wij willen 
bewijs dat wat we doen, ook echt een verschil maakt. 

Toekomst 
We blijven ook de komende jaren met gezond ver-
stand investeringen in duurzaamheid doen. En de  
efficiëntere manier van werken die we hebben ontwikkeld 
tijdens corona, zetten we door. Ook onze eigen ‘huis-
houding’ maken we met kleine veranderingen duur-
zamer. Denk aan het opruimen van afval rondom onze 
locaties, betere isolering van panden, carpoolen en 
digitaal vergaderen. Zo dragen we bij aan een veilige 
en leefbare wereld én de continuïteit van ons bedrijf. 

Leendert Ripping
Directeur Van Gelder Civiel

“Alles wat je niet doet, 
kost niets extra en geeft geen uitstoot”
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“Investeren in de toekomst 
is investeren in de 

continuïteit van ons bedrijf”
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Om duurzaamheid breder in de organisatie 
te verankeren, heeft Van Gelder een eigen 

duurzaamheidswerkgroep. Deze werkgroep 
bespreekt alle zaken met betrekking tot 

CO2uitstoot en duurzaamheidsmaatregelen. 
Maandelijks komt de werkgroep bij 

elkaar om de voortgang door te nemen 
en indien nodig bij te sturen.

Het afgelopen jaar zijn er wisselingen geweest in de 
samenstelling van de werkgroep. Rolf Mars heeft het 
stokje overgenomen van Mink Jaap Ypma. Ook nieuw 
in de groep is Simonette Kraaij die de rol van Marlien 
Poll heeft overgenomen. 

DUURZAAMHEIDSWERKGROEP

Rolf Mars, Voorzitter 
directeur Grote en  
Integrale Projecten 

Bouke Winsemius, 
Data en ICT

Ronald Dubbink , 
Ketenverantwoordelijke 

Grondverzet

Ron Leusink , 
Hoofd Wagenpark

Carel Den Hartog, 
Hoofd KAM VGINFRA

Evert Mekking,
Hoofd Materieeldienst

Jeroen Heesbeen, 
Ketenverantwoordelijke 

Asfalt

Simonette Kraaij, 
Hoofd Communicatie

Niels van der Goot, 
Duurzaamheids-

coördinator

Frank Faber, 
Hoofd KAM VGCIVIEL
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In 2020 zijn binnen de Van Gelder Groep 
meerdere acties uitgevoerd die passen bij de 

duurzame ambitie van de organisatie. 
 
Duurzaamheidsdashboard
We maakten in 2020 grote stappen in de administratie 
van emissies zoals CO2, stikstof en andere (fijn)stof-
fen. Daarvoor ontwikkelden we het duurzaamheids-
dashboard. Arjan Klepper vertelt daar in dit verslag 
meer over.  

Nieuwe onderdelen in reductieplan
We hebben de inkoop van groen gas, HVO-brandstof-
fen en elektrisch materieel opgenomen als doorlopen-
de maatregel in het nieuwe reductieplan. Dit deden 
we omdat we zien dat dit de meest effectieve moge-
lijkheden zijn om te reduceren. 

Nieuw materieel
In 2020 investeerden we in een grote haspelwagen en 
een 20-ton en 45-ton boormachine. Voor dit materieel 
is gekozen omdat de focus meer is komen te liggen op 
grote boringen. Daarnaast investeerden we in 2020 in 
een grote asfalt afwerkmachine, de 2100. Het is een 
duurzame variant omdat er een ‘Stage V’ motor in zit. 
Hierdoor gaat de machine efficiënter met brandstof 
om en heeft die een betere energiehuishouding. Verder 
kocht Van Gelder vier elektrische heftrucks en klein 
elektrisch gereedschap als trilplaten en bandenzagen. 

Slimme meters
In 2020 zijn alle slimme meters geplaatst.

■ RNO-Vervangen PCB-houdende condensatoren

■ Station Usquert Vervangen keerwanden en bestrating

■ Vechtdallijn HVI GVI vervanging

■ Dalfsen - Plaatsen PAG-en Nieuwleusenerdijk

■ Groslijstmethodiek: RRN - Diverse werkzaamheden

■ Vervangen 2 VRI automatien 504 en 506

■ Functioneel onderhoud 2020 provincie Gelderland

■ Groot onderhoud N315

■ Brossaneringen Regio Utrecht Perceel 4 

GREEP UIT 
RECENTE ACTIES

PROJECTEN
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Cijfers, doelstellingen en maatregelen
Hoeveel uitstoot heeft Van Gelder in 2020 gereduceerd? 
Hebben we daarmee onze doelstellingen behaald? 
En welke maatregelen droegen bij aan de behaalde 
resultaten? We geven inzicht in onze cijfers, doelstel-
lingen en maatregelen over 2020. 

Scope 1 en 2
Onze hoofddoelstelling: 49% CO2-reductie realiseren 
in 2030 ten opzichte van 2010, gerelateerd aan de 
omzet en FTE.

Scope 3
Zowel in de keten Asfalt als Grondverzet wil Van  
Gelder 5% CO2-reductie realiseren in 2022 ten op-
zichte van 2016.

CO2uitstoot per miljoen euro omzet
In 2020 bedroeg onze CO2-uitstoot 20,83 ton per  
miljoen euro omzet. In 2019 stond de teller nog op 
26,93 ton. Dankzij de coronacrisis en het gebruik van 
duurzamere asfaltmengsels, is onze uitstoot gedaald. 
De crisis resulteerde in een dip in onze produc tieketen. 
Onze asfaltcentrale produceerde minder dan voorheen. 
Ook onze voertuigbewegingen en het diesel verbruik 
van ons wagenpark daalden doordat we meer thuis-
werkten. Of deze reductie zich verder zal doorzetten is 
niet te voorspellen. Vooralsnog zijn we goed op weg 
om onze hoofddoelstelling te behalen. Zoals in de  
grafiek is af te lezen, blijven we ruimschoots onder 
onze doelstelling (grijze lijn).

Hoofddoelstelling
Vanwege de lage uitstoot in 2020 zijn de resultaten 
erg positief. Met een CO2-uitstoot van 11.065 ton is er 
sprake van een forse daling ten opzichte van 2019.  
In dat jaar lag onze CO2-uitstoot op 12.530 ton. De 
belangrijkste oorzaken van deze daling is de lagere 
productie van de asfaltcentrale en het thuiswerken. 
Grofweg is 1000 ton van de daling toe te schrijven aan 
het lagere gasverbruik op de asfaltcentrale en 500 ton 
aan de minder gereden kilometers. Toch is de omzet 
ook in 2020 weer fors gestegen. We behaalden in 
2020 een omzet van € 535 miljoen. Dat is 16% hoger 
dan in 2019.

CO2uitstoot per KPI
Naast de CO2-uitstoot per miljoen euro omzet, worden 
nog zeven andere KPI’s ingezet om de voortgang van 
onze (hoofd-)doelstelling(en) bij te houden: 
■ CO2 gas(kantoor)/FTE
■ CO2 brandstof/km
■ CO2 gas ACN/ton asfalt
■ CO2 materieel/FTE AMVG 
■ kWh/FTE 
■ CO2 privé auto’s/km privé auto’s 

Bovenstaande KPI’s helpen om meer inzicht te krijgen 
in de CO2-uitstoot van Van Gelder, zodat er tijdig op 
het beleid gestuurd kan worden.

ONZE 
DOELSTELLINGEN

 Wanneer we praten over CO2-uitstoot in dit 
verslag, zullen de termen ‘scope 1’, ‘scope 2’ 
en ‘scope 3’ genoemd worden. Hierbij een 
kleine opfrisser: 

Scope 1
directe CO2-uitstoot door activiteiten van 
Van Gelder. Denk aan het verbranden van 
diesel in onze machines.

Scope 2
indirecte CO2-uitstoot door activiteiten van 
Van Gelder. Denk aan het elders opwekken 
van stroom in centrales, voor gebruik in 
onze kantoren. 

Scope 3
CO2-uitstoot die niet direct door Van Gelder 
wordt uitgestoten, maar wel door invloed van 
ons bedrijf. Denk aan een onderaan nemer 
die in opdracht van Van Gelder werkt met 
eigen materieel.

Waar staan de termen 
ook alweer voor? 
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Reductiemaatregelen 2020
■  HVO brandstoffen 0.2%
■  Materieel 0.7%
■  Voertuigen 2.7%
■  Gedrag Kan niet berekend worden vanwege gedwongen thuiswerken
■  Slim laden 0% (Start 2022)
■  Afstanden reduceren Kan niet berekend worden vanwege gedwongen thuiswerken
■  Asfaltcentrale 0.5%

Reductiemaatregelen scope 3
De reductiemaatregelen voor scope 3 zijn gericht op de ketenanalyses Asfalt en Grondverzet.
In scope 3 wordt geprobeerd de CO2-uitstoot te reduceren op onderdelen waar Van Gelder
wel invloed op heeft, maar geen volledige controle over is. Onze doelstelling is om in
bovengenoemde ketens bij beide 5% CO2-uitstoot te reduceren in 2022 t.o.v. 2016. 
In de keten Asfalt werd de volgende reductiemaatregel uitgevoerd in 2020:

Reductiemaatregel 2020
Toepassen hoger aandeel freesasfalt in asfaltmengsels 1%
Totaal: 1%

In de keten Grondverzet hebben de volgende reductiemaatregelen plaatsgevonden in 2020:

Reductiemaatregelen 2020
Inhuur zuinig materieel 0.8%
Aankoop zuinig materieel 0.2%
Cursus/toolbox het nieuwe draaien voor onderaannemers 0.5%
Totaal: 1.5%

Terwijl ons wagenpark in 2020 groeide, is ons brandstof-
verbruik gedaald. Vooral ons kantoorpersoneel werkte 
veel vanuit huis. Het leert ons dat we de productie op 
pijl kunnen houden zonder daarvoor dagelijks naar 
kantoor te rijden. De rest van de CO2-uitstoot van het 
materieel is licht gedaald door de inzet van elektrisch 
materieel en blauwe diesel. De andere KPI’s zijn vrij-
wel gelijk gebleven met vorig jaar. 

CO2uitstoot per FTE
Het aantal medewerkers groeide in 2020 (1.167 FTE), 
net als in 2019 (1.094). De grafiek laat goed zien dat 
de uitstoot per werknemer weer fors is gedaald en dat 
ondanks de groei in aantallen FTE.

Reductiemaatregelen scope 1 en 2
Om onze doelstellingen te halen, heeft Van Gelder  
ingezet op een aantal reductiemaatregelen (scope 1 
en 2). De maatregelen die in 2020 voor CO2-reductie 
zorgden, staan hieronder benoemd met daarachter 
hun aandeel in de totale reductie.
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De prestatieladder op orde houden  
is slechts één van de taken van duurzaam 

heids coördinator Niels van der Goot. 
Ook adviseert hij op projecten waarbij een 
MKIuitvraag of stikstofmaatregel nodig is. 

Hoe is het jaar verlopen voor hem? 
En wat is de grootste uitdaging?

Van der Goot blikt terug op een goed jaar. “Het jaar is 
natuurlijk wel anders gelopen door corona, alleen op 
gebied van duurzaamheid had dit een positieve in-
vloed. We werkten veel thuis waardoor we brandstof 
bespaarden”. Hij hield zich in 2020 met verschillende 
zaken bezig. Van de prestatieladder tot het adviseren 
op projecten. Ook is het zijn taak om medewerkers 
mee te krijgen in de duurzame ambities. Daarom 
sprak hij veel met collega’s om te kijken welke duur-
zame kansen zij zien.

Projecten
Als duurzaamheidscoördinator is Van der Goot betrok-
ken bij verschillende projecten. “Voor een aantal  
projecten heb ik geadviseerd op het gebied van duur-
zaamheid. Dit zijn bijvoorbeeld projecten waarbij een 
milieukostenindicator (MKI) in de uitvraag zit of als  
de stikstofuitstoot of CO2-uitstoot gereduceerd moet 
worden. Het gaat dan vaak om werkzaamheden in de 
omgeving van een Natura 2000-gebied, zoals het  
project Kerkdennen in Ermelo. Voor dit project heb ik 
een stikstofberekening gemaakt. Het maken van de be-
rekening zelf is niet zo spannend, de uit daging zit voor-
al in het uitzoeken hoe we de stikstofuitstoot zo laag 
mogelijk krijgen. Samen met het team werkten we toe 
naar een emissieloze uit voering”, aldus Van der Goot.

HET JAAR VAN 
DE DUURZAAMHEIDS-
COÖRDINATOR

Niels van der Goot
Duurzaamheidscoördinator
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Jong Van Gelder
Duurzaamheid gaat veel over de toekomst. Het is dan 
ook niet zo gek dat Van der Goot zich veel bezighoudt 
met de toekomst van Van Gelder. Dat doet hij niet  
alleen, maar samen met veel jonge medewerkers bin-
nen Van Gelder die verenigd zijn in Jong Van Gelder. 
“We zijn bezig met het opstellen van een toekomst-
visie voor Van Gelder. Ik vind het erg leuk om hier een 
rol in te spelen. Je kunt vrij denken over de toekomst 
en daarnaast zorgt het platform voor verbinding tussen 
de jongere medewerkers van het bedrijf. We proberen 
in te schatten wat data voor rol gaat spelen in de toe-
komst, maar we hebben nog veel meer thema’s. Wat 
ik belangrijk vind, is enerzijds de techniek, omdat ik 
zie dat ons werk veel aan het veranderen is op dat 
gebied. Anderzijds ben ik erg geïnteresseerd in het 
thema energie. Het betekent veel voor de aankomen-
de energietransitie. Hoe krijgen we bijvoorbeeld ge-
noeg stroom op de bouwlocatie wanneer we alleen 
nog maar elektrisch werken? Niet elke locatie heeft 
stroombekabeling en laadmogelijkheden in de buurt.”

Toekomst
Van der Goot denkt dat in de toekomst de focus meer 
komt te liggen op het verzamelen en verspreiden van 
informatie en data binnen Van Gelder. “Niet iedereen 
weet wat we doen op het gebied van duurzaamheid. 
Zolang ze er niets over horen of zien, zal hun beeld 
hierover ook niet snel veranderen. Wat enorm helpt, is 
het aantonen van onze uitstoot met data. Daarmee 
maken we goed zichtbaar wat en hoeveel we uit-
stoten. Met het duurzaamheidsdashboard is dit nu 
mogelijk. Dankzij een app is deze data beschikbaar 
voor iedereen binnen het bedrijf. Het is onze taak om 
te delen met onze mensen wat we doen, wat het op-
levert en hoe een medewerker hieraan kan bijdragen.”
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Het belang van duurzaam werken groeit. Dat 
merkt ook Arjan Klepper, contractmanager bij 
Van Gelder: “Het is een leuke puzzel om duur

zaamheid beheersbaar te maken”, aldus Arjan. 
Hoe hij dat doet? Onder andere met het duur

zaamheidsdashboard. Daarmee verwerkt hij de 
data van buiten in speciale rekenmodellen. 

Dankzij deze ontwikkelingen krijgt Van Gelder 
realtime inzicht in de uitstoot. Bijvoorbeeld 

bij de projecten van de samenwerkings
overeenkomst (SOK) in Amsterdam.

Dankzij de samenwerkingsovereenkomst, die startte 
in 2019, krijgt Van Gelder de kans zich verder te ont-
wikkelen en te investeren in een duurzaam Amsterdam. 
Een ontwikkeling die tot op heden goed verloopt. Het 
uitzonderlijke aan de overeenkomst is dat die tot stand 
gekomen is op basis van de component duurzaamheid. 
Er was geen prijscomponent in opge nomen. “Gemeente 
Amsterdam gaat ervan uit dat als je open, eerlijk en 
transparant samenwerkt, dat de prijs een minder promi-
nente rol speelt. Pas na de aanbesteding bespraken 
we de prijsvorming.”

Duurzaamheidsdashboard
Om automatisch de CO2-uitstoot te kunnen meten, 
bouwde Klepper een duurzaamheidsdashboard. “Het 
is mijn kunstje om data van buiten te verwerken in 
rekenmodellen. Ik heb een app gecreëerd waarin de 
werknemers hun dagrapporten kunnen plaatsen. Die 
data komen direct bij mij binnen. Het dashboard be-
rekent automatisch de uitstoot en werkt zich realtime 
bij. Het gaat daarbij niet alleen om CO2, maar ook om 
stikstofoxide (NOx), fijnstof en ammoniak (NH3). Met 
deze meetmethode maken we onze resultaten aan-
toonbaar en beheersbaar. We tonen aan wat de duur-
zaamheidsinspanningen opleveren en dat vinden op-
drachtgevers interessant. Zij willen heldere cijfers zien. 
Het leverde ons meer aanbestedingen op in onder  
andere Utrecht, Barneveld en Ede.”

Meest duurzame projecten
“Binnen het SOK hebben we inmiddels al 23 werken uit-
gevoerd. De top 3 van duurzame projecten zijn Molen- 
 slootpad & Weerslootpad, Westpoortweg Dortmuiden en 
Delflandlaan.
 
Bij deze projecten is veel elektrisch materieel ingezet. 
Zodra het elektrisch kon, deden we dat. We gebruiken 
solar aggregaten voor het voeden van de keet. Ook 
elektrische trilplaten zijn ingezet en we dachten na 
over hoe we medewerkers naar de werklocatie kregen. 
Dat betekent bijvoorbeeld één elektrische taxibus in 
plaats van dat iedereen met z’n eigen auto komt”, al-
dus Klepper.

Resultaten
“Dankzij de inzet van elektrisch materieel en duur-
zame technieken hebben we tot op heden al 1.857 ton 
CO2 gereduceerd. Dat is 72,16% reductie binnen onze 
keten. Op het gebied van stikstof hebben we al 77% 
minder uitstoot dan voorheen. Toch zitten er ook  
haken en ogen aan de inzet van elektrisch materieel. 
Nog niet alle elektrische machines zijn in staat om een 
hele productiedag met volle productie te werken. Hier 
moet je dus rekening mee houden. Dat was een leer-
school voor ons,” legt Klepper uit.

Vooruitblik
Klepper kijkt positief naar de toekomst, al moet het 
zware werk nog komen. “We realiseren binnen het 
SOK ruim de besparing die de gemeente Amsterdam 
pas na 2030 wil behalen. Ze willen dan 48% minder 
uitstoot, wij zitten nu al op 72%. Dat doen we ge-
weldig. Met relatief weinig moeite hebben we dit  
behaald. Al zullen de laatste procenten nog wel even 
pittig en uitdagend zijn, maar het moet wel te doen 
zijn. De echte quickwins hebben we al gehad. Hoe dan 
ook zetten we goede stappen als het gaat om duur-
zaamheid. We zullen af moeten stappen van de  
conventionele werkwijze. Hoe langer we traditioneel 
blijven werken, hoe meer we in de toekomst zullen 
moeten compenseren”, besluit Klepper.

DUURZAAMHEIDSDASHBOARD 
MAAKT UITSTOOT AANTOONBAAR
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Arjan Klepper

“Hoe langer we traditioneel blijven 
werken, hoe meer we in de toekomst 

zullen moeten compenseren.”
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MGZ
De opdracht komt voort uit de samenwerking tussen 
Mobilis, Van Gelder Aannemingsmaatschappij en De 
Jong Zuurmond (MGZ). Tien jaar lang verricht MGZ in 
opdracht van Provincie Noord-Holland onderhouds-
werkzaamheden. De Jong Zuurmond werkt onder  
andere aan het groen en Mobilis is verantwoordelijk 
voor de betonconstructies. Van Gelder houdt zich als 
onderaannemer bezig met de uitvoering van de onder-
delen asfalt, verlichting en verkeersregelin stallaties. 
Het ‘verledden’ van het areaal Noord-Holland Zuid 
stond oorspronkelijk niet in het onderhouds contract, 
maar kwam er als extra opdracht bij. Daarvoor schakel-
de Van Gelder Aannemingsmaatschappij de hulp in van 
Van Gelder Verkeerstechniek.

Eisen
Provincie Noord-Holland gaf aan wat ze wilde bereiken 
en koppelde daar haar eisenpakket aan. Projectleider 
Laurens Huisman vanuit Van Gelder Verkeerstechniek: 
“Zolang aan de eisen wordt voldaan, is er ontwerp-
vrijheid qua type armaturen. Elk stuk wegprofiel wordt 
beoordeeld op veiligheid en de eisen voor onder andere 
lichtopbrengst. Een andere eis is het duurzaam ver-
werken van de oude armaturen. We hebben een  
samenwerking met AM Recycling in Rotterdam en  
betrokken hen bij dit project tijdens de aanbesteding. 
De oude armaturen gaan naar hun werkplaats waar 
deze volledig gedemonteerd worden door mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij scheiden alle  
onderdelen op type materiaal, zodat het recyclebaar 
is. Het is een mooie samenwerking die past bij het 
karakter van dit contract”, aldus Huisman.

Provincie NoordHolland koos ervoor om alle armaturen in de provincie te vervangen 
voor een duurzame variant. Daarmee maken ze de overstap van traditionele verlichting 
naar ledverlichting. Aan combinatie MGZ de taak om alle armaturen van het areaal 
NoordHolland Zuid te vervangen. Inmiddels zijn al 2500 armaturen vervangen en 
zijn er nog zo’n 500 te gaan.

60% MINDER ENERGIEVERBRUIK DANKZIJ 
LEDVERLICHTING IN NOORD-HOLLAND ZUID

Laurens Huisman
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Lichtontwerp
Huisman: “We begonnen met het maken van een 
licht ontwerp. Hierbij keken we naar de verschillende 
wegen en het aantal rijstroken. Hoe breder een weg 
is, hoe hoger de lichtmast moet zitten. Je wilt zoveel 
mogelijk licht op de weg, maar zo min mogelijk in de 
berm. Daarnaast heb je te maken met bijzondere 
weggedeelten, bijvoorbeeld bochten en kruispunten. 
Met name op kruispunten is meer verlichting nodig  
en bij bochten heb je ook een ander soort armatuur 
nodig. We gebruiken zo’n dertig verschillende arma-
turen die afgestemd zijn op verschillende specifieke 
wegprofielen.”

Voorbereiding
Het lichtontwerp ging vervolgens naar Paul van Veen, 
technisch specialist binnen MGZ namens Van Gelder 
Aannemingsmaatschappij. Van Veen: “MGZ brengt 
alle gegevens bij elkaar en verifieert dat met de eisen 
van de provincie. Van essentieel belang bij elektrische 
installaties is de controle en verificatie in de voor-
bereiding. De enige controle en verificatie bij de op-
levering is namelijk het branden van de verlichting. In 
de voorbereiding bepaal je al de kwaliteit en dien je 
zorg te dragen voor het voldoen aan de eisen. Zodra 
je overgaat tot de uitvoering is het resultaat dan al 
bekend.” En die uitvoering begon in oktober 2020. Van 
Gelder Verkeerstechniek ging in de nachten aan de 
slag, omdat het dan rustig is op de weg en er minder 
hinder is voor weggebruikers. Huisman: “Elke nacht 
vervangen we veertig armaturen. Er staat dan een 
monteur beneden, een monteur in de hoogwerker en 
er is altijd iemand bij die de kwaliteitsregistratie doet. 
Van de 3000 armaturen hebben we er inmiddels al 
2500 vervangen.”

Energiebesparing
De duurzaamheidsdoelstelling van de provincie vorm-
de de aanleiding voor het ‘verledden’ van de N-wegen 
en busbanen in Noord-Holland. “Ze moeten energie 
besparen. Als we kijken naar de armaturen die er  
hingen, dan gaan we met 60% energieverbruik om-
laag. Ook programmeerden we een dimfunctie in de 
armaturen. Om 11 uur ‘s avonds wordt de licht - 
in tensiteit teruggebracht naar bijvoorbeeld 20% en 
dat zorgt ook weer voor een besparing. Maar met de 
keuze voor ledverlichting besparen we niet alleen 
energie, we beperken ook de uitstoot en besparen op 
onderhoudskosten. Ledverlichting heeft namelijk veel 
minder vaak storing. Op die manier is er minder on-
derhoud nodig en dat scheelt ook weer in het aantal 
transportbewegingen en dus uitstoot”, zegt Van Veen.

Paul van Veen
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Kleurherkenning
Een ander bijkomend voordeel van ledverlichting is de 
betere kleurherkenning. Huisman: “Bij traditionele 
verlichting zie je vaak dat de armaturen geelachtig 
licht uitstralen waardoor ook de weg, borden en andere 
verlichte onderdelen geel worden. Ledverlichting heeft 
een betere kleurherkenning. Strepen op de weg zijn 
wit, borden zijn blauw en ook andere onderdelen  
hebben hun eigen kleur. Dit maakt de weg veiliger 
voor bestuurders omdat zij kleuren beter herkennen 
en onderscheiden.”

Samenwerking
“Het is een uitdagende samenwerking waarbij we  
taken van de overheid overnemen. Voor opdracht-
gevers is het soms moeilijk om het werk uit handen te 
geven aan de markt. We moeten voldoen aan veel  
eisen en veel documenteren”, aldus Van Veen. ‘Hard 
op de inhoud, zacht op de relatie’, dat is hoe Huisman 
in deze samenwerking staat. “Ik ben ervan overtuigd 
dat je met dit soort werk figuurlijk naast elkaar moet 
staan en niet tegenover elkaar. We gaan samen naar de 
finish op een voorspelbare en beheersbare manier. Daar 
krijgen we energie van en daarmee kun je de provincie 
ook makkelijker meekrijgen en enthousiast maken.”

Kans
Huisman: “Verduurzaming is een noodzakelijk kwaad, 
maar ook een enorme kans. Het is noodzakelijk omdat 
we ons anders niet kwalificeren bij aanbestedingen en 
een kans omdat het ons werk oplevert.” Naast het ver-
vangen van de traditionele verlichting voor ledver-
lichting, kijkt MGZ ook naar de mogelijkheden om 
elektrisch materieel in te zetten. “Als je ziet wat we al 
doen voor de samenwerkingsovereenkomst (SOK) in 
Amsterdam; daar doen we veel elektrisch. Veel op-
drachtgevers zijn hierin nog zoekende en vragen zich 
af wat het oplevert. We moeten hier niet te bescheiden 
in zijn. We mogen trots zijn op de stappen die we  
zetten, onze duurzame ambities uitdragen en meer 
van ons laten horen”, vindt Van Veen.
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VOORGENOMEN 
ACTIES

Welke duurzame acties staan voor 2021 op 
de planning? Dit zijn de voorgenomen acties 

van onze duurzaamheidswerkgroep. 

Elektrisch transport
We maken afspraken met onze transporteur om elek-
trisch transport mogelijk te maken (onder andere 
elektrische vrachtwagens). Het doel hiervan is om de 
CO2-uitstoot van het transport te reduceren. Het 
draagt bij aan een emissieloze bouwplaats.

Emissievrij transportmateriaal
We hebben in 2021 een elektrische 6,5-ton mobiele 
kraan besteld. Deze gaan we gebruiken voor binnen-
stedelijk werk omdat de kraan compacter en lichter is 
en een betere draai-as heeft en gehele emissieloos 
het werk kan uitvoeren. 

Asfaltcentrale Nijkerk
De asfaltcentrale in Nijkerk wordt vervangen door een 
duurzamere installatie. Naar verwachting zal dit ge-
beuren in 2023, maar we zijn nu al met de voorbe-
reidingen bezig.

Zonnepanelen
Op de opslagloodsen in Elburg plaatsen we in 2021 ruim 
200 zonnepanelen om energie groen op te wekken. Ook 
onze keten en containers voorzien we steeds vaker van 
zonnepanelen.

Asfaltset
Van Gelder gaat investeren in een volledig elektrische 
asfaltset.
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Zuinig rijden, hoe doe je dat eigenlijk? 
Daar kunnen de ‘Zuinige Rijders’ van 

2020 ons vast antwoord op geven. 
In dat jaar ging de titel naar Marc van 
Schoorl, Harm Otter, Martin Vinke en 

Frank van de Graaf. Met dit initiatief wil 
Van Gelder meer bewustzijn creëren 

onder haar medewerkers en laten zien 
dat we allemaal een steentje kunnen 

bijdragen aan duurzaamheid.

Je bent uitgeroepen tot zuinigste rijder. 
Wat is je geheim?
Harm: “Rustig rijden en op tijd schakelen.”
Marc: “Niets bijzonders. Ik denk je rijgedrag aanpas-
sen aan de situatie en proberen in een constante flow 
te blijven. Rijd veilig, dan rijd je vaak ook zuinig.”
Frank: “Een geheim heb ik niet echt. Ik rijd vrij veel 
kilometers en doe dit zoveel mogelijk op de cruise 
control. Dit is zuiniger dan korte ritjes.”
Martin: Ik rijd in een kleine auto en in de periode dat 
ik werd uitgeroepen tot zuinigste rijder, is mijn 
woon-werksituatie aangepast. Ik ging minder over de 
snelweg rijden en minder kilometers rijden. Tegelijker-
tijd is de maximale snelheid op de snelwegen ook aan-
gepast naar 100 kilometer per uur.”

Wat vind je ervan dat je bent uitgeroepen tot 
zuinigste rijder?
Martin: “Is altijd leuk toch, zeker met de bijbehorende 
beloning die Van Gelder hierbij uitdeelt.”
Marc: “Ik vind de waardering leuk.”
Frank: “Ik was aangenaam verrast, aangezien ik niet 
bewust bezig ben met zuinig rijden.”
Harm: “Ik had het niet verwacht.”

ZUINIGE RIJDERS

Martin Vinke

Marc van Schoorl
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Heb je een ‘zuinig rijden tip’ voor je collega’s?
Marc: “Rijd veilig en relaxed van en naar huis, dan rijd 
je automatisch zuinig.”
Frank: “Gewoon ontspannen rijden. Nog net even in-
halen of snel optrekken bij een verkeerslicht brengt  
je in Nederland niet veel sneller op je bestemming, 
maar het kan wel stress opleveren en een hoger 
brandstofverbruik.”
Martin: “Als ik op de snelweg rijd gebruik ik veel  
de cruise control, maar vooral omdat dat lekker  
rustig rijdt.”
Harm: “Rustig rijden, op tijd schakelen en de auto zo-
veel mogelijk uit laten rijden.”

Hoe werkt de verkiezing?
Om deze interne kwartaalverkiezing Zuinigste Rijder 
wel zo eerlijk te beoordelen, hanteren we verschillende 
categorieën. Voor leaseauto’s met een geel kenteken 
zijn er drie categorieën. De indeling van deze cate-
gorieën is gebaseerd op de CO2-uitstoot in gram per 
kilometer van een type auto. Daarnaast zijn de be-
drijfsbussen met een grijs kenteken ook onder verdeeld 
in vier categorieën. Hierbij maken we onderscheid in 
het gewicht van de bussen. Ook houden we rekening 
met bussen die een aanhanger dragen. Tot slot kijken 
we naar het aantal deelnemers binnen een categorie. 
Wanneer kilometerstanden te vaak niet zijn ingevuld, 
kan een berekening niet uitgevoerd worden en wordt 
deze bestuurder uitgesloten van deelname.

Harm Otter

Frank van de Graaf
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Prijsniveau
“Een elektrische variant van een machine is ongeveer drie keer 
zo duur. Dat moet je op projecten allemaal zien terug te ver-
dienen”, begint Mekking. “Als de opdrachtgever overtuigd is en 
ook het besef heeft dat het duurder is, dan willen ze daarin 
meegaan. Maar als ze verwachten dat we het werk voor het-
zelfde geld kunnen doen, dan is dat niet realistisch. Als je een 
klus aanneemt van twee miljoen euro en je gaat die klus  
elektrisch doen, dan kan het zo maar zijn dat de prijs oploopt 
naar drie of soms zelfs vier miljoen euro. Waar leg je dan  
de rekening neer?”, vraagt Mekking zich af. Van Gelder vindt 
dat elektrisch materieel rendabel moet zijn. Daarin mag het 
krijgen van subsidie geen rol spelen. “Het mag nooit een af-
weging zijn om het te kopen”, vindt Mekking. Daarom heeft 
Van Gelder de stelling ‘iets moet van zichzelf levens vatbaar 
zijn, zonder subsidie’.

Nieuw materieel
Mekking merkte dat in 2020 de focus meer is komen te liggen 
op grote boringen. Om die reden investeerde Van Gelder in een 
grote haspelwagen en een 20-ton en 45-ton boormachine.  
“We hebben een 45-ton boor machine versneld afgeschreven 
om een nieuwe te kunnen kopen met een schonere motor. Dat 
doet het voor de uitstoot natuurlijk ook goed. Ook investeer-
den we in 2020 in een grote asfalt afwerkmachine, de 2100. 
Het is een duurzame variant omdat er een andere motor in zit. 
Hierdoor gaat de machine efficiënter met brandstof om en 
heeft die een betere energiehuishouding. Verder kochten we 
vier elektrische heftrucks en klein elektrisch gereedschap als 
trilplaten en bandenzagen.
 

Als een elektrische variant van een kleiner  
materieelstuk beschikbaar is, kiezen we daar-
voor. In juni 2021 verwachten we een elektri-
sche mobiele graafmachine in de klasse van 6,5 
ton. Ook lieten we een asfaltafwerkmachine aan-
passen door een gerenommeerde partij, waar-
door de uitstoot nu fors minder is dan voorheen.”

Levertijd
De levertijd van nieuw elektrisch materieel is 
zo’n twee tot drie jaar. “Dat betekent niet al-
leen dat we lang moeten wachten, het kan er 
ook voor zorgen dat de techniek alweer wat 
verouderd is op het moment dat je het mate-
rieel krijgt. Het is net als met het kopen van 
een nieuwe telefoon. Er komen steeds weer 
nieuwe modellen op de markt. Zo gaat dat ook 
met elektrisch materieel”, legt Mekking uit.  
Om de lange levertijden te omzeilen zoekt Van 
Gelder soms bewust de samenwerking op met 
andere partijen die al in het bezit zijn van  
bepaald materieel. “Op die manier blijven we 
vooroplopen qua beschikbare techniek.”

Op steeds meer projecten werkt Van Gelder met elektrisch materieel. Niet alleen omdat 
er meer vraag is vanuit opdrachtgevers, ook de publieke opinie, Natura 2000gebieden 
en aspecten als stikstof en PFAS spelen mee. En natuurlijk onze eigen doelstelling om in 
2030 niets meer uit te stoten op de bouwplaats. Emissieloos werken kent wel een aantal 
uitdagingen. Elektrisch materieel is prijzig, kent een lange levertijd en accu’s zijn beperkt 
voorradig. Hoe gaat hoofd materieeldienst Evert Mekking daar mee om?

ELEKTRISCH MATERIEEL MOET 
LEVENSVATBAAR ZIJN ZONDER SUBSIDIE



23 | duurzaamheidsverslag 2020

Beperkt aanbod
Zo’n samenwerking heeft volgens Mekking meer 
voordelen. “Het aanbod van groot elektrisch materi-
eel is nog best beperkt. Van de grote elektrische 
graaf machines (16-ton klasse) die we op bepaalde 
projecten in gebruik hebben, zijn er slechts negen 
over de hele wereld beschikbaar en daarvan maar 
een paar in Nederland. We hebben nu een aantal 
partners die bepaald materieel hebben. Als het dan 
bijvoorbeeld uit Brabant moet komen, dan is dat zo. 
Vooralsnog zijn er niet voldoende machines beschik-
baar om al het reguliere materieel te vervangen. Ver-
der zijn ook de accu’s heel beperkt voorradig. Zonder 
accu, geen machine natuurlijk. Ik denk dat we auto’s 
en machines tot bepaalde klassen elektrisch kunnen 
maken, maar voor grotere machines wordt dat lasti-
ger omdat je daar veel accu’s voor nodig hebt. Daar 
zal ongetwijfeld een oplossing voor gevonden worden”, 
aldus Mekking.

Resultaten
Naast deze uitdagingen ziet Mekking vooral kansen. 
“Door de inzet van elektrisch materieel kunnen we 
zorgen voor een gezonde leefomgeving zonder ver-
vuiling voor onze kinderen. En daarnaast creëren we 
voor ons als aannemingsmaatschappij een voor-
sprong, omdat wij als een van de weinigen projecten 
geheel of deels emissieloos uitvoeren. Bijkomend 
voordeel is dat de financiële resultaten van de inves-
teringen die we op dit gebied doen ook veelbelovend
zijn. Zo zien we dat onze vrachtwagens, maar ook de 
in 2019 aangeschafte graafmachines ongeveer 33% 
minder brandstof verbruiken. Bij de elektrische graaf-
machines zien we ook een gigantische verbetering 
terwijl ze hetzelfde werk doen. Het verdient zich zeker 
terug want het scheelt aanzienlijk in verbruikskosten en 
bovendien belasten we het milieu hier fors minder mee. 
En daar doen we het uiteindelijk voor”, besluit Mekking.

Evert Mekking
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Afstudeeronderzoek
“Een actueler afstudeeronderzoek kan ik mij 
niet wensen”, begint stagiaire Hugo Ekkel. De 
23- jarige Amersfoorter studeert land- en water-
management en voert sinds februari zijn af-
studeeropdracht uit bij Van Gelder KLM. “Ik 
ben voornamelijk bezig met het inrichten van 
het Living Lab. Hierbij ondersteun ik de werk-
voorbereiders en uitvoerders bij het regelen 
van de benodigde extra voorzieningen. Wanneer 
nodig verhelp ik zo snel mogelijk problemen die 
zich voordoen tijdens het testen van nieuw  
materieel. Daarnaast verzamel ik informatie en 
data om de onderzoeksvragen te beantwoorden. 
Deze onderzoeksvragen zijn opgesteld voor het 
Living Lab en mijn afstudeeronderzoek”, al- 
dus Ekkel. 
Het onderzoek van Ekkel is opgedeeld in vier 
onderdelen. Hij kijkt naar de eigenschappen 
van het elektrisch materieel en de uitstoot die 
vrijkomt. Daarnaast onderzoekt hij de  
energievoorziening. Welke oplaadmogelijkheden 
zijn er? Hierbij maakt Ekkel onderscheid tussen 
vaste stroompunten en mobiele stroomvoor-
zieningen. Ook neemt hij de praktijk ervaringen 
mee in zijn onderzoek en zet hij de kosten van 
elektrisch werken tegenover de kosten van de 
conventionele werkwijze.

Living Lab
Het Living Lab is onderdeel van het samenwerkingsverband 
Combi Infra Amsterdam. Een samenwerking tussen CIAMS, 
gemeente Amsterdam, vier netbeheerders en twee aan nemers, 
waaronder Van Gelder. “Het doel van dit samenwerkingsver-
band is om zoveel mogelijk de aanleg van kabels en leidingen 
te combineren om de overlast voor de omgeving te beperken”, 
legt Ekkel uit. Van Gelder is de uitvoerende partij voor de regio 
Amsterdam West. Bij dit project zijn we samen met gemeente 
Amsterdam en CIAMS een Living Lab gestart. Gedurende één 
jaar worden de combiwerkzaamheden van één ploeg van Van 
Gelder binnen de gemeente Amsterdam geheel elektrisch uit-
gevoerd. Zowel voor kabels, leidingen als riolering. Daarbij gaat 
het niet alleen om de aanleg, maar ook het ontgraven, de be-
strating en bemaling. 

Leren door te doen
Ekkel omschrijft het Living Lab als ‘Leren door te doen’. “We 
doen in de periode van één jaar ervaringen op met zowel groot 
als klein elektrisch materieel. We maken kleine stappen voor-
uit. Het werken met groot elektrisch materieel is complex. Het 
materieel vraagt om een groot energievermogen om op te  
laden. Dit energievermogen is niet overal beschikbaar. Daarbij 
speelt ook het transport een belangrijke rol. Omdat Van Gelder 
de machines beschikbaar stelt, moeten wij ook goed nadenken 
over het transport van de machines, van project naar project.”

Samen met CIAMS en gemeente Amsterdam werkt Van Gelder Kabel, Leiding, en Montage
werken (KLM) aan de aanleg van kabels en leidingen in regio Amsterdam West. Bij het  
samenwerkingsverband zijn ook vier netbeheerders betrokken. Een unieke samenwerking 
waarbij de verschillende partijen de aanleg van kabels en leidingen combineren om zo  
de overlast voor de omgeving te beperken. Maar dat is niet het enige unieke aan de samen
werking. Binnen het project voert Van Gelder werkzaamheden emissieloos uit. Daarvoor is 
het Living Lab opgericht. In dit Living Lab krijgt Van Gelder de kans om te ontdekken wat 
wel en niet werkt op het gebied van elektrisch werken. Een bijzondere kans voor Van Gelder 
en een perfect afstudeeronderzoek voor stagiaire Hugo Ekkel.

OP ONDERZOEK UIT IN HET 
LIVING LAB
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Ervaringen
“In het Living Lab ontdekken we wat mogelijk is, maar 
ook wat niet. Een nadeel ten opzichte van conven tioneel 
materieel is bijvoorbeeld dat onze eigen monteurs een 
storing niet kunnen repareren. Ook ondervonden we 
tijdens ons eerste project problemen met het opladen. 
De elektrische 16-ton graafmachine bleek niet ge-
schikt te zijn om via een hybride aggregaat opgeladen 
te worden. Door in de instellingen van de graafmachine 
iets aan te passen, zodat deze op een laag ampère zou 
opladen, hebben wij dit probleem weten te omzeilen. 
Echter leverde dit de volgende dag een accustand op 
van 30%. Dit maakte deze combinatie niet werkbaar”, 
legt Ekkel uit.

Materieel
“De 16-ton rupsgraafmachine en een hybride aggre-
gaat werden ingezet bij het verwijderen van oude  
riolering ten behoeve van nieuwbouw. Verder maakt 
Van Gelder ook gebruik van een elektrische trilstam-
per binnen het Living Lab. Deze kan ongeveer 1,5 uur 
draaien op één accu. Het opladen van de accu duurde 
tussen de drie en vier uur. De elektrische trilstamper 
heeft echter wel een mindere slagkracht.”
 
Steentje bijdragen
Ekkel vindt het mooi om te bedenken dat we bijdragen 
aan het klimaatbeleid. “Wat zo bijzonder is aan het 
Living Lab is dat wij stappen maken om emissies te 
reduceren. Dit leidt straks tot een schonere lucht in 
Amsterdam. Hiermee dragen wij een steentje bij aan 
het Nederlandse klimaatbeleid. Ik vind emissieloos 
werken noodzakelijk als wij een leefbare wereld willen 
doorgeven aan de volgende generaties. Daarom is het 
goed dat er al veel partijen mee bezig zijn, want we 
kunnen er niet omheen. Emissieloos werken zal denk 
ik steeds vaker de eis worden. Al verwacht ik niet dat 
al het grote materieel elektrisch zal zijn in de toe-
komst. Dat vraagt enorm veel stroom en het stroom-
net komt al steeds meer onder druk te staan. Om die 
reden heb ik hoge verwachtingen van materieel ge-
dreven op waterstof.” Dat is misschien voer voor een 
volgend onderzoek. 

Hugo Ekkel
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In wat voor auto rijd je?
“Ik rijd in een Hyundai KONA Electric. Ik heb hiermee 
de overstap gemaakt van diesel naar elektrisch.”

Waarom rijd je elektrisch?
“Ik wil mijn steentje bijdragen aan het beperken van 
de opwarming van de aarde en de CO2-uitstoot. Toen 
Van Gelder mij de kans gaf om elektrisch te rijden, 
hoefde ik daar niet lang over na te denken. Het is een 
makkelijke manier om bij te dragen aan een duur-
zame toekomst. Uiteindelijk moeten we van de diesel- 
en benzineauto’s af.”

Heeft Van Gelder je gestimuleerd om elektrisch 
te rijden?
“Het aanbod was in feite al de stimulering voor mij. Ze 
hebben het mogelijk gemaakt en dat is mooi. Al is er 
nog wel een slag te maken, want binnen Van Gelder 
zijn er nu slechts dertig elektrische auto’s. Met name 
voor kortere routes lijkt het mij goed om het verplicht 
te stellen. Als iedereen die binnen 75 kilometer rijdt, 
overgaat op elektrisch, dan kunnen we al de helft van 
alle auto’s elektrificeren.”

Hoe bevalt het elektrisch rijden?
“Fantastisch. Het rijdt veel rustiger en relaxter. De auto 
is wat luxer door alle noodzakelijke systemen en biedt 
daardoor meer comfort. Hij remt bijvoorbeeld op de 
accu om extra elektriciteit op te wekken. Rijden in de 
file en afstand houden is nu ook een stuk fijner. Ik rijd 
minder gehaast en kom daardoor meer uitgerust op 
mijn bestemming aan.”

 

WAAROM 
RIJDT BOUKE 
ELEKTRISCH?

Bouke Winsemius
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Zijn er ook nadelen?
“Als ik een langere afstand ga rijden, moet ik mij even 
voorbereiden. Red ik het om daar te komen of moet ik 
ergens bijladen? Dan kijk ik van tevoren waar een 
laadpaal is en of ik daar gebruik van kan maken. Je 
zult vooraf even iets meer moeten plannen, maar dat 
hoort er ook gewoon bij. Ik zie het niet als een nadeel. 
Op een lange rit moet je vaak een pitstop inlassen.”

Hoe zie jij een duurzame en elektrische 
toekomst voor je?
“De overheid zal denk ik steeds strengere milieueisen 
gaan stellen aan bedrijven ten aanzien van aanbe-
stedingen. Van Gelder zal daardoor steeds duurzamer 
moeten worden. Mijn verwachting voor de komende 
jaren is dat de prijs van benzine blijft oplopen en dat 
accu’s juist voordeliger worden door de verbetering 
van de technologie. Ook verwacht ik dat de overheid 
steeds meer belasting gaat heffen op verbrandings-
motoren. Dat maakt elektrisch rijden steeds aantrek-
kelijker. Al zie ik niet alleen een elektrische toekomst 
voor me. Voor de lange termijn geloof ik meer in water-
stof. We zijn nu zoveel zonnepanelen en windparken 
aan het installeren waardoor we meer produceren dan 
nodig is. Dit overschot kunnen we omzetten in water-
stof. Dit zal eerst worden ingezet in de industrie en 
zwaar transport, maar daarna waarschijnlijk ook voor 
personenauto’s.”

Wie is Bouke?
Bouke Winsemius is business controller bij Van Gelder. 
Hij houdt zich bezig met finance, data en ICT en heeft 
een rol in de duurzaamheidswerkgroep. Binnen het 
OutSystems ontwikkelteam bouwt hij applicaties zoals 
een app voor de urenregistratie, maar hij is ook de 
maker van de app voor het duurzaamheidsdashboard.
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