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Hoewel de bouw- en infrasector het in 2021 lastig had, 
groeide Van Gelder door. De omzet kwam uit op € 566 miljoen  

ten opzichte van € 535 miljoen in 2020. Ook het netto rendement 
ontwikkelde positief en steeg organisatiebreed naar 5,0%. We kijken 

bedrijfsmatig terug op een goed jaar, alle coronaperikelen ten spijt.

Op het gebied van verduurzaming hebben we in 2021 flinke stappen ge-

zet. En dat is nodig omdat de gevolgen van klimaatverandering een on-

miskenbaar grote impact hebben op de wereld. We bevinden ons op een 

tweesprong: of we gaan daadwerkelijk investeren in duurzaamheid en 

kunnen de wereld een beetje mooier achterlaten. Of we doen dat niet en 

zadelen toekomstige generaties op met een zware last. 

Van Gelder kiest bewust voor het eerste scenario. Wij maken ons sterk 

voor een duurzaam, veiliger en beter bereikbaar Nederland. Dat doen we 

onder andere door onze opdrachtgevers te inspireren om te kiezen voor 

de duurzame optie. Van Gelder investeerde bovendien fors in elektrisch 

materieel, waaronder elektrische vrachtwagens en een elektrische asfalt-

spreidmachine. En we gaan verder. Zo bouwen we in Nijkerk een nieuwe 

asfaltcentrale. Deze centrale moet de meest duurzame centrale van  

Nederland worden. Dit project moet in 2023 afgerond zijn.     

Bewust veilig
Binnen Van Gelder hebben we in 2021 leidende principes opgesteld. Bewust 

veilig werken staat met stip bovenaan. Iedereen die op of in de buurt van 

een van onze bouwplaatsen komt, moet dat veilig kunnen doen. Ik zie dat 

de inspanningen die we hebben geleverd om het veiligheidsbewustzijn te 

vergroten, ook hun vruchten afwerpen. Vrijwel alle bedrijfsonderdelen  

stegen een trede op de veiligheidsladder. Een mooie prestatie, maar we 

zijn er nog niet. Daarom starten we in 2022 met een nieuwe, meer persoon-

lijke veiligheidscampagne en blijven we het thema veiligheid bespreken. 

Met onze eigen collega’s, maar ook met al die vakmensen die zich als  

onderaannemer of leverancier aan Van Gelder verbonden hebben.  

Integriteitscode
Integriteit was een ander belangrijk gespreksonderwerp van het afge-

lopen jaar. Onze klanten moeten weten dat wij oprecht hun belangen 

proberen te dienen en niet alleen voor de snelle winst gaan. Collega’s 

moeten er op hun beurt op kunnen vertrouwen dat zij in een gezonde, 

respectvolle en veilige werkomgeving opereren, waar zij met plezier hun 

werk kunnen doen. De nieuwe integriteitscode die tot stand is gekomen 

op basis van gesprekken met meer dan 100 collega’s, helpt daarbij. De 

code staat er, maar we gaan de komende jaren nog met enige regelmaat 

het bed opschudden om de code ook echt levend te houden. 

105 jaar jong
2021 was voor Van Gelder een feestelijk jaar. Niet alleen bestond het  

familiebedrijf 105 jaar. Ook vierde Evert van de Poll, eigenaar van Van  

Gelder, zijn 50-jarige jubileum. Ondanks de beperkingen die corona ons 

opleverde, hebben we deze jubilea met onze collega’s kunnen vieren. 

2021 was ook het jaar waarin we onze eigen missie en visie herijkt heb-

ben. Centraal daarin staat onze ambitie om de regisseur van de slimme 

en duurzame openbare ruimte te worden. Integraal en datagedreven 

werken gaan ons daarbij helpen. In 2022 gaan we met collega’s en klanten 

in gesprek om hier verder invulling aan te geven. Bij dit proces hoort ook 

een nieuwe slogan. De periode van Vertrouwd Verder sluiten wij af. Van 

Gelder ontwikkelt zich snel en met vertrouwen door naar De Infrapartner 

voor Nederland, onze nieuwe slogan.  

Overname
De overname van aannemingsbedrijf Stam & Co die we in december be-

kend maakten,  gaat ons ook helpen bij het realiseren van onze ambities. 

Dit 70-jarige oude familiebedrijf biedt ons de schaalgrootte die nodig is 

om bij te kunnen blijven dragen aan de uitbreiding van de energienet-

werken van onder andere Liander.

Mooie projecten
Ik vind dat we met voldoening terug kunnen kijken op een breed scala 

aan projecten die we in 2021 opgepakt of afgerond hebben. Ik denk daar-

bij aan het project Windplan Groen waarmee Van Gelder Kabel-, Leiding- 

en Montagewerken gaat bijdragen aan de energietransitie. Maar ook aan 

de vele tienduizenden huizen die Van Gelder Telecom aangesloten heeft 

op het glasvezelnetwerk, de Openbaar Vervoer Terminal op de Zuidas die 

Aannemingsmaatschappij Van Gelder gaat helpen bouwen en het raam-

contract RODS dat Van Gelder Verkeerstechniek in de wacht sleepte. 

Van Gelder Rail kreeg tot slot een prachtige opdracht voor beveiligings-

werkzaamheden aan het traject Zutphen-Deventer. Daardoor kunnen we 

als Van Gelder de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.  

Henri van der Kamp

Algemeen directeur Van Gelder Groep 

Voorwoord HENRI VAN DER KAMP
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Van Gelder Groep heeft een succesvol jaar achter de rug. 
Een jaar dat, als we er over een aantal jaren op terugkijken, 

misschien wel een brugjaar naar een nieuw tijdperk blijkt te zijn 
geweest. Want er komt de komende decennia veel af op Nederland, 

de infrasector en Van Gelder. Dit biedt kansen maar vraagt ook 
om scherpte en slimmer werken, zo stellen de bedrijfsdirecteuren 

van Aannemingsmaatschappij Van Gelder, Van Gelder Infra en 
Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken eensgezind. 

“Het lijkt wel een perfecte storm waarbij drie majeure ontwikkelingen  

tegelijk op ons afkomen, vat Leendert Ripping, bedrijfsdirecteur van Aan - 

nemingsmaatschappij Van Gelder, de situatie samen. “Allereerst het ge-

geven dat veel elementen in de openbare ruimte aan het eind van hun 

levenscyclus zijn. Kijk alleen maar naar de riolering die kort na de Tweede 

Wereldoorlog aangelegd is en die hoognodig vervangen moet worden.  

En wat dacht je van bruggen zoals de Zeelandbrug en de kademuren in 

Amsterdam. Deze moeten echt fors aangepakt worden om de levens-

duur te verlengen. 

Daarnaast ligt er een enorme opgave om infrastructuren toekomst-

bestendig te maken. Ik denk daarbij vooral aan de verglazing die we nu 

doormaken. En tot slot is er de klimaatverandering. Die heeft misschien 

wel de meeste invloed op de infrastructuur. Hoewel de binnenstedelijke 

infrastructuur sterker zal veranderen dan de buitenstedelijke, zal ook 

daar de impact groot zijn.” 

Verslimmen 
om te kunnen 
versnellen 

PIETER VELLINGA, JESPER POTTUIT EN LEENDERT RIPPING

“Veel grote infrastructuren 
zijn inmiddels verouderd 
en aan vervanging toe.”
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Van het gas af
Wat de klimaatverandering aan extra werk met zich meebrengt weet 

Jesper Pottuit, bedrijfsdirecteur van Van Gelder Kabel-, Leiding- en  

Montagewerken, als geen ander. “In 2050 moeten zeven miljoen huis-

houdens afgekoppeld zijn van het gasnetwerk én worden aangesloten op 

een alternatief, vaak een nog aan te leggen energienetwerk. Ook moeten 

bestaande netwerken aangepast worden. Denk je eens in wat dat aan 

extra werk betekent”, zegt Pottuit. De huidige situatie in Noord-Holland 

wordt daarbij door hem aangehaald als voorbeeld. “In die provincie moeten 

alle bestaande elektrische leidingen en kabels worden verzwaard van-

wege de toename van het aantal zonnepanelen en laadpalen. De huidige 

netten zijn gebaseerd op eenzijdige distributie. Straks flitst energie alle 

kanten op. Dat kunnen die netten helemaal niet aan. Maar het moet wel 

worden opgelost, anders zitten we straks in het donker.” 

De door Ripping aangehaalde verglazing is de core business van Van  

Gelder Telecom, onderdeel van Van Gelder Infra. Bedrijfsdirecteur Pieter 

Vellinga: “Het is nu heel druk op de glasvezelmarkt. De aanbieders van 

glasvezel maken vaart en de productiviteit ligt hoog. Wij bereiden ons nu 

al voor op de tijd waarin heel Nederland verglaasd is en we vooral ons 

geld gaan verdienen met beheer en onderhoud van deze netwerken. Dat 

vereist namelijk echt een andere aanpak.” 

Eenzelfde voorsortering op de toekomst gebeurt bij twee andere Van 

Gelder-bedrijven: Van Gelder Rail en Van Gelder Verkeerstechniek. Vellinga: 

“We zijn volop in gesprek met ProRail over de grote werkzaamheden die 

nog moeten plaatsvinden aan de railinfrastructuur. Er moeten forse bud-

getten beschikbaar komen om het werk uit te kunnen voeren. En dat is 

sowieso al lastig omdat er te weinig capaciteit is om dat te doen. De 

vraag die in deze sector voorligt is: hoe gaan we dat samen oppakken? 

Hier liggen wel mooie kansen voor Van Gelder Rail en komt de term partner 

echt tot z’n recht. 

Voor Van Gelder Verkeerstechniek voorzien we een groei in het aantal  

complexe vraagstukken rondom verkeersstromen. Hier draait het vooral om 

een integrale aanpak en het op ons nemen van de noodzakelijke regierol.” 

Capaciteitsprobleem
Wat alle Van Gelder-bedrijven de komende jaren gemeen hebben is het 

tekort aan collega’s die de komende jaren kunnen helpen bij het oplossen 

van de grote infravraagstukken. Het aan de organisatie binden van  

collega’s is daarmee nog belangrijker dan voorgaande jaren. En precies 

dat bleek in 2021 toch weer lastig, zo erkennen de bedrijfsdirecteuren.  

“Branchebreed is er veel verloop”, vertelt Vellinga, “en wij vormen daar- 

op helaas geen uitzondering. Dat komt door gebrek aan oprechte aan-

dacht, doorgroeimogelijkheid en flexibiliteit. Daar moeten we echt mee 

aan de slag.” 

Pottuit beaamt dit, maar vindt dat we ons vooral niet alleen op jongeren 

moeten richten: “Ook onze huidige collega’s verdienen aandacht en moge-

lijkheden om door te groeien. Dat hoeft echt niet binnen de eigen werk-

maatschappij, maar gewoon Van Gelder breed. Die doorstroom moeten 

we makkelijker maken, want we raken nu waardevolle dertigers, veer-

tigers en vijftigers kwijt.”

Het tekort aan ter zake kundige collega’s dreigt niet alleen bij Van Gelder, 

ziet Ripping, maar ook bij de opdrachtgevers. “Er is overal een tekort aan 

branche-specialisten. Dat betekent dat we als opdrachtgever en aan-

nemers echt op elkaar aangewezen zijn om de klus samen te klaren. En 

omdat het aantal technisch opgeleide professionals de komende jaren 

niet groter zal worden, betekent dit dat we slimmer moeten gaan werken. 

De levensduur van infrastructuren moet bovendien omhoog om het werk 

in de toekomst uitvoerbaar te houden. We moeten met andere woorden 

verslimmen om te kunnen versnellen.” Vellinga vult aan: “We hebben een 

inventarisatie gedaan naar waar, op de korte en middellange termijn, 

winst te behalen is. Aan de hand van de uitkomsten een duidelijke visie  

op onze ICT-strategie bepaald. Om de werkdruk te verlagen en ons  

rendement te verhogen, wordt veel gevraagd van onze ICT-omgeving.  

Standaardisering wordt de norm en de weg naar verbetering wordt in 

2022 voortgezet.” 

Hoger rendement
De omzet van Van Gelder Groep steeg opnieuw. 

Een mooie ontwik keling, maar meer omzet was 

ook in 2021 geen doel op zich. “Het rendement 

moet verder omhoog. Dat is nodig om te kunnen 

investeren in nieuw materieel, in het opleiden 

van medewerkers en het verduurzamen van de 

organisatie”, aldus Ripping. “Daarvoor moeten 

de kosten omlaag”, vult Pottuit aan. “Door 

meer processen te standaardiseren en te auto-

matiseren, brengen we faalkosten omlaag en 

blijft er meer tijd over om toegevoegde waarde 

te leveren aan onze klanten.”  

Meedenken en partnerschap. Het zijn twee  

zaken die dit jaar in een stroomversnelling zijn 

gekomen. Ripping: “Waar we vroeger vooral 

produceerden en bouwden, denken we nu ook 

mee in bouwteams. Het draait steeds vaker 

iets minder om de technische oplossing en 

meer om de eindgebruiker.” En dat geldt niet 

alleen voor Aannemingsmaatschappij Van  

Gelder. Ook Van Gelder Kabel-, Leiding en  

Montagewerken werkt steeds vaker in bouw-

teams en in aanbestedingen draait het niet 

meer om prijs alleen. Pottuit: “We hebben 

daarom de organisatie verbreed met engineers, 

omgevingsmanagers en adviseurs die slimmere 

oplossingen bedenken waarmee we onze op-

drachtgevers ontzorgen.” 

Saamhorigheid
En dan moeten we het toch nog even hebben 

over corona. Want dit onderwerp was helaas 

ook in 2021 actueel en van grote invloed op de 

organisatie. “Collega’s hebben heel hard ge-

werkt. Ook toen dat vanwege alle corona-

maatregelen minder makkelijk was. Dat is  

zeker een compliment waard”, aldus Vellinga. 

“Wat ons wel zorgen baart is de verharding in 

het coronadebat. Ook bij Van Gelder lijken  

collega’s soms niet meer open te staan voor 

de mening van de ander. Dat is jammer en 

heeft ook invloed op de saamhorigheid die 

hoort bij het familiebedrijf”, vindt Pottuit. “We 

missen allemaal de vrijdagmiddagborrel of het 

praatje bij de koffie. Ik hoop van harte dat we die 

samenhorigheid in 2022 weer hervinden.”

“We moeten 
de interne 
doorstroom 
makkelijker 
maken”
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Hoe zag het jaar 2021 er volgens de Raad van Commissarissen uit?  
Wij vroegen het de commissarissen Jan Franssen, Ludo van Halderen en 
Gert Veenhof. Zij hebben als taak toezicht te houden op het beleid van 

de directie en op de algemene gang van zaken in de organisatie. 

Bij de tien vergaderingen, vijf algemene en vijf specifieke, zijn alle commis-

sarissen aanwezig geweest. De Raad van Commissarissen (RvC) laat zich 

uitgebreid informeren over de financiële resultaten en prognoses van de 

Van Gelder Groep. En de uitkomsten stemden hen meer dan tevreden. 

“Van Gelder is gegroeid. Niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk. En dat 

geldt voor de hele organisatie”, zo meent voorzitter Jan Franssen. De 

eerste resultaten van de professionaliseringsslag zijn zichtbaar. Mede door 

corona zijn veel zaken gedigitaliseerd en dat is een hele goede ontwikkeling. 

Ook in de top van Van Gelder hebben zich positieve veranderingen voor-

gedaan. De onderlinge sfeer is goed en de spirit in betrokkenheid, ge-

zamenlijkheid en drive werkt heel aanstekelijk. De organisatie commu-

niceert transparant en wij ervaren geen argwaan naar elkaar of richting 

de directie.” 

Sparringpartner
De RvC kent geen commissies. Alle aspecten van het toezicht worden 

vanuit de gezamenlijke rol opgepakt. Franssen: “Het leuke is dat ieder-

een een andere maatschappelijke loopbaan heeft en vanuit een andere 

achterliggende ervaring vragen stelt. Zo kunnen wij onze rol als sparring-

partner voor de directie goed vormgeven. We verstaan elkaar heel goed 

en de samenwerking is buitengewoon leerzaam en plezierig. Wat dat be-

treft lijkt de RvC wel een beetje op de Van Gelder-organisatie.”

Ludo van Halderen deelt die mening en voegt eraan toe dat binnen Van 

Gelder in 2021 veel jongeren kansen hebben gekregen en hun rol hebben 

gepakt. “Zij hebben de organisatie geholpen nog beter en relevanter te 

worden. Nu en in de toekomst. Van Gelder is een familiebedrijf en het 

getuigt van grote kwaliteit dat dit wordt vastgehouden, ondanks de 

groei. Leiderschap en je kwetsbaar op durven te stellen zijn positieve 

elementen, de club is heel hecht.” 

Gert Veenhof knikt instemmend. “Door de groei die de organisatie door-

maakt ontstond er behoefte aan een andere manier van besturen. Ik ben 

blij dat er nu veel meer samenwerking is in de divisies. En de nieuw opge-

stelde visie en missie passen beter bij de organisatie dan de vorige.” 

Terugblik Raad 
van Commissarissen

LUDO VAN HALDEREN, GERT VEENHOF EN JAN FRANSSEN
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Verantwoordelijk
Het gaat goed met Van Gelder, zo concluderen de heren in gezamenlijk-

heid. De orderportefeuille is voldoende gevuld, de liquiditeitspositie is goed 

en er wordt volop geïnvesteerd in elektrisch materieel om zo de conti-

nuïteit voor een duurzame toekomst te creëren. Ook wanneer Van Gelder 

onverhoopt door zou moeten zonder de aandeelhouder. Van Halderen: 

“Evert van de Poll voelt zich uitermate verantwoordelijk voor de mensen 

binnen Van Gelder, en dat blijft ook zo. Het tekent het familie karakter 

van de onderneming. Ooit ontstaan uit Veluws DNA, maar nu in alle delen 

van het land aan het werk. Het is toch geweldig om door Nederland te 

rijden en te zien op hoeveel plekken Van Gelder aanwezig is? Dat Van  

Gelder steeds duurzamer wil opereren is niet alleen een opgelegd iets, 

maar ook iets waar we duidelijk passie voor hebben.” 

Uitdagingen
Uitdagingen zijn er ook binnen Van Gelder, dat wordt niet ontkend door 

de commissarissen. Vooral de afweging van de kansen en risico’s van 

tenders valt daaronder. Van Halderen: “We moeten niet op alles ‘ja’ zeggen 

wat voorbijkomt. Gelukkig wordt dat goed opgepakt in de organisatie.” 

Franssen vult aan: “Met de groei van het bedrijf moeten we goed kijken 

of projecten daadwerkelijk toegevoegde waarde hebben en de risico’s 

beoordelen. Dat doen we nu heel goed binnen Van Gelder.”

Corona heeft ook voor een wijziging in het aanbestedingslandschap ge-

zorgd. Lagere overheden hebben minder te besteden, ICT-projecten vragen 

om gigantische operaties en dus investeringen. En de energietransitie zit 

in een fase van ‘wat, hoe en met wie’.” Veenhof: “Die energie transitie 

verschaft ons heel veel werk. Maar onze kracht is dat we zo divers zijn. 

We zijn op alle fronten actief en zo blijven wij aan onze werkvoorraad  

komen. Bij het ene onderdeel gaat het wat minder, maar bij het andere 

juist weer geweldig. Feit is dat we in de kopgroep zitten van Nederland.”   

Toekomst
De positieve lijn van 2021 wordt volgens de commissarissen doorgezet 

naar 2022. Van Halderen: “We groeien verder in kwaliteit en omzet, dus 

we verwachten een voortzetting van het vorige jaar. Wel blijft corona een 

onzekere factor. Er is uitzicht op een gevulde orderportefeuille.” Veenhof 

is het daarmee eens. “De Nederlandse markt biedt volop kansen, daar 

hebben we onze handen straks vol aan. We moeten er ook geen andere 

zaken bij gaan doen, bij Van Gelder geldt: Schoenmaker blijf bij je leest.” 

Franssen sluit af met een voorspelling. “De ontwikkelingen die in gang zijn 

gezet, worden verder voortgezet om de professionele basis nog sterker 

te maken. De geleidelijke groei gaat gewoon door. De verduurzamingsop-

gave zal een steeds zwaarder onderdeel van de bedrijfsvoering uitmaken. 

Wij willen daarin tot de top behoren en ons beste beentje voorzetten.”

Raad van Commissarissen

Jan Franssen, voorzitter 

Ludo van Halderen

Gert Veenhof
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Het jaar 2021 gaat bij Van Gelder de boeken in als een uitstekend jaar. 
De omzet steeg van € 535 miljoen in 2020 naar € 566 miljoen in 2021. 

Dat was weliswaar iets lager dan de begrote € 575 miljoen, 
maar het stemt ons niet minder tevreden. De nettowinst bedroeg 

€ 28,1 miljoen, een forse stijging ten opzichte van de winst in 2020. 
Mooie cijfers, waar de totale organisatie van Van Gelder een 

positieve bijdrage aan heeft geleverd. 

Het bruto rendement steeg van € 21,1 miljoen (3,9%) naar € 37,3 miljoen 

(6,6%). Het netto rendement ging van € 16,7 miljoen (3,1%) naar € 28,1  

miljoen (5,0%). Dit is gerealiseerd door in te zetten op procesoptimali-

satie, automatisering en het beperken van de faalkosten. Mede daardoor 

werd vooral op de projecten een hogere productiviteit per werknemer 

gerealiseerd. We zijn niet per se harder, maar wel heel veel slimmer en 

efficiënter gaan werken binnen Van Gelder. 

Financieel gezond
Van Gelder is niet omzet gedreven. Door risicovolle projecten beter te 

beoordelen en soms ook te vermijden of de risico’s voldoende in te prijzen, 

is het rendement vergroot. We zijn selectiever geworden in wat we wel en 

niet doen en dat werpt zijn vruchten af. Daardoor is Van Gelder financieel 

uitermate gezond. Het eigen vermogen nam toe van € 73,1 miljoen in 2020 

naar € 92,9 miljoen eind 2021. Het balanstotaal steeg in 2021 van € 158 

naar € 185 miljoen, een stijging van € 27 miljoen. En de liquiditeitspositie 

bleef ook in 2021 meer dan uitstekend. Het banksaldo maakte een sprong 

van € 61,4 miljoen naar € 98,2 miljoen. Er zijn geen openstaande leningen 

of langlopende schulden. De solvabiliteit bedroeg ultimo 2021 50,2%. De 

EBITDA steeg met 70% naar € 45,3 miljoen, van 4,8% in 2020 naar 8,0% 

in 2021.

 

Topjaar door 
slimmer te werken, 
risico’s te mijden en 
faalkosten te beperken

Van Gelder Infra
Het resultaat van Van Gelder Infra verbeterde sterk in 2021 ten opzichte 

van 2020. Van Gelder Verkeerstechniek wist de stijging in omzet ook om 

te zetten in de stijging van het resultaat. Van Gelder Rail boekte een  

beperkte winst, mede omdat het aantal aanbestedingen door corona op 

een laag niveau lag. Van Gelder Telecom is in staat gebleken om de faal-

kosten verder te reduceren en draagt sinds drie jaar weer substantieel 

bij aan het resultaat. 

Van Gelder Civiel
Van Gelder Civiel heeft in 2021 een hogere bijdrage aan de winst geleverd 

dan in 2020 en is daarmee weer op hetzelfde winstniveau als twee jaar 

geleden. Dit ondanks het beperkte aantal grote aanbestedingen in de 

markt. De samenstelling van het resultaat over de verschillende divisies 

binnen Civiel is stabiel. Alle regio’s droegen bij aan het succes. 

Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken
2021 was voor Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken financieel 

gezien een uitstekend jaar. Het rendement komt met name door toename 

in het werkpakket; het verder doorvoeren van procesoptimalisaties en 

prijsverbeteringen in bestaande contracten. De energietransitie zorgt 

ervoor dat de vooruitzichten voor de komende jaren goed zijn. Om aan de 

vraag van de klant te kunnen voldoen, is in december 2021 met succes de 

acquisitie van het bedrijf Stam & Co afgerond. De daadwerkelijke over-

name vond plaats op 10 januari 2022. Hiermee krijgt Van Gelder Kabel-, 

Leiding- en Montagewerken met name in Noord-Holland meer voet aan 

grond en staan we gesteld voor de toenemende vraag vanuit de energie-

transitie. 

HENK JAN VAN DER VEER
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Orderportefeuille
De orderportefeuille was eind 2021 voor alle bedrijfsonderdelen op het 

vereiste niveau. Deze bedroeg € 735 miljoen eind 2020 en steeg naar  

€ 973 miljoen ultimo 2021. De stijging is met name tot stand gekomen 

door het toenemende volume in de raamcontracten in het kader van de 

energietransitie. Ook in de glasvezelmarkt is voldoende werk voorhanden. 

De civiele markt blijft op hetzelfde niveau als eind 2020, ondanks dat er 

in 2021 geen grote Rijkswaterstaat projecten op de markt zijn gekomen. 

In 2022 komen er veel langdurige contracten op de markt in het kader 

van de energietransitie. Contracten worden groter in omvang en langer 

in looptijd. 

Groei
Het personeelsbestand binnen Van Gelder is licht gestegen. Eind 2021 

werkten er bijna 1.200 medewerkers bij ons. Ondanks de lichte groei is het 

verloop - door krapte op de arbeidsmarkt - relatief hoog. Mensen wisse-

len relatief gemakkelijk van baan en het binden en boeien van mensen 

staat in dat kader hoog op de agenda van de directie. Het vergt veel van 

de organisatie om de juiste mensen binnen te halen. Maar we houden ook 

aandacht voor het ziekteverzuim. Dit daalde in 2021 ten opzichte van 

2020 met 0,2% naar 4,6%. De impact van corona op het ziekteverzuim 

percentage bedroeg een kleine 1%. 

Investeringen
In 2021 werd ruim € 5 miljoen geïnvesteerd in materieel. Daarnaast zal in 

2022 wederom fors worden geïnvesteerd in elektrisch materieel. Deze 

investeringen hadden deels al in 2021 moeten plaatsvinden, maar door 

leveringsproblemen zijn deze uitgesteld naar 2022. Tevens is gestart met 

de verduurzaming van onze panden, door bijvoorbeeld zonnepanelen te 

plaatsen op het dak van de materieeldienst in Elburg. 

Uitdagingen
Van Gelder staat (financieel) gesteld voor de toekomst, maar de uit-

dagingen voor 2022 zijn fors te noemen. Zo blijft het aanbod van grote 

werken in de civiele markt beperkt door de stikstofcrisis. Ook kent de 

markt in zijn geheel ongunstige loon- en prijsontwikkelingen; de index-

aties zijn erg hoog. De loonkosten stijgen en materialen en grondstoffen 

(waaronder gas) worden duurder. Het is de vraag of die prijsstijgingen 

voldoende worden gecompenseerd in de lopende contracten. Een andere 

uitdaging is het goed inbedden van Stam & Co, een bedrijf met ruim 130 

werknemers. Datzelfde geldt voor het beperken van het verloop in het 

personeelsbestand. Gelukkig gaat Gelderpoort ons daarbij ondersteunen, 

onder meer door het aanbieden van ook niet-vaktechnische opleidingen. 

Vooruitblik
De vooruitzichten zijn in de basis goed. Onze orderportefeuille is, net als in 

2020, voor 80% gevuld. Daarmee zal Van Gelder de omzetgrens van € 600 

miljoen overschrijden. Een rendementsdoelstelling van 4% netto blijft 

daarbij het uitgangspunt. Om zo als Infrapartner voor Nederland conti-

nuïteit te bieden aan onze collega’s, opdrachtgevers en de maatschappij. 

Henk Jan van der Veer

Financieel directeur Van Gelder Groep
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BALANS PER 31 DECEMBER 
VAN GELDER GROEP B.V. (X € 1.000)

 31 december 2021 31 december 2020
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Immatëriele vaste activa 3.904 7.746
Materiële vaste activa 15.694 14.368
Financiële vaste activa 6.829 6.270
 
 26.427 28.384

VLOTTENDE ACTIVA    

Voorraden 2.827 2.649 
Onderhanden projecten 1.082 5.053 
Vorderingen 56.474 60.265 
Liquide middelen 98.217 61.443
 
 158.600 129.410

 185.027 157.794 

 31 december 2021 31 december 2020  

PASSIVA    
Groepsvermogen 92.917 73.137
Voorzieningen 14.376 5.202
Langlopende schulden 0 0
Kortlopende schulden 77.734 79.455

 185.027 157.794

Jaarcijfers 2021
WINST- EN VERLIESREKENING 
VAN GELDER GROEP B.V. (X € 1.000)  

 2021 2020 
  
Bedrijfsopbrengsten 566.102 535.187 
Kosten 528.420 513.838 
Bedrijfsresultaat 37.682 21.349 
Financiële baten en lasten -347 -271 
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting 37.335 21.078 
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -10.502 -5.593 
  
 26.833 15.485 
Aandeel in het resultaat van deelnemingen 1.309 1.239 
Resultaat na belasting 28.142 16.724 
  

KENGETALLEN 
VAN GELDER GROEP afgelopen drie jaar (x € MLN) 

Omzet

2021

€ 566 

2020

€ 535

2019

€ 461

Operationeel resultaat (EBITDA)

2021

€ 45,3

2020

€ 25,6

2019

€ 19,0

Eigen vermogen (x € MLN)

2021

€ 92,9

2020

€ 73,1

2019

€ 56,4  

Balanstotaal (x € MLN)

2021

€ 185

2020

€ 158

2019

€ 149  € 5,3 3,1

Investeringen (x € MLN)

2021 2020 2019

4,7

Solvabiliteit (in procenten)

2021

50,2%

2020

46,3%

2019

37,9%  
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Ga er maar aan staan: tramsporen vervangen, bovenleidingmasten 
plaatsen, een brug vernieuwen, riolering aanleggen, asfalteren en 

dat in een politiek gevoelige omgeving. Het gebeurde dit jaar in 
de binnenstad van Den Haag, de plek waar vele ambassades 

gehuisvest zijn: de Alexanderstraat, Javastraat en Parkstraat. 

De trams kregen nieuwe rails en de haltes zijn vernieuwd. Er zijn digitale 

borden met vertrektijden geplaatst en de perrons werden aangepast, 

zodat de trams ook bereikbaar zijn voor mensen met een rolstoel of 

scootmobiel.

Aannemingsmaatschappij Van Gelder werkte in dit project samen met 

Van Gelder Verkeerstechniek, Van den Heuvel Infra en Gebr. De Koning. 

Daarnaast werd onder andere SPL betrokken voor de bovenleidingen, 

masten en boorbuizen en Omexom voor het kabelwerk en het aansluiten 

van de wisselaansturing en seinen. 

Werkzaamheden Tramlijn 16 ambassadewijk Den Haag 

Juist omdat het werkgebied een beperkte ruimte had met veel werk-

zaamheden in een korte periode, was goede onderlinge afstemming on-

ontbeerlijk. Integraal werken was hier de oplossing om zowel de voort-

gang, de veiligheid en de bereikbaarheid te borgen. Zowel vanuit de 

aannemer als de gemeente Den Haag en HTM.

Integraal 
werken op 
een postzegel

DEN HAAG
VAN GELDER VERKEERSTECHNIEK | AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ VAN GELDER | VAN DEN HEUVEL
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De overstap van aardgas naar meer duurzame energiebronnen levert 
veel werk op. Zo ging onlangs Windplan Groen van start in de Noord-

oostpolder, waar Van Gelder de aanleg van het distributienet en 
onderhoudswegen verzorgt voor wat ‘s lands grootste windpark op 

land gaat worden. De innovatieve werkwijze die daarbij wordt toege-
past, zorgt voor zo min mogelijk hinder voor de omgeving.

Waar elders vaak veel weerstand is tegen windmolens, lijken ze er in  

Flevoland niet zo’n probleem mee te hebben. Veel boeren laten er wind-

turbines op hun percelen plaatsen, in ruil voor een vergoeding. Dat ze 

hiervoor betaald worden, is niet zo vreemd, vindt Eelco Wevers, project-

manager bij Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken. “Want de 

aanleg van zo’n windpark levert veel hinder op, waardoor boeren vaak 

maanden hun land niet kunnen gebruiken.” Al het graafwerk, nodig om 

ondergrondse kabels te trekken, heeft daarnaast ingrijpende gevolgen 

voor het landschap, vervolgt hij. “Het verstoort de samenstelling van de 

bodem, en daarmee de kwaliteit van de landbouwgrond.”

1.000 meter per dag
Maar hiervoor past  Van Gelder, binnen het Windplan Groen onder andere 

verantwoordelijk voor in totaal ruim veertig kilometer tracé met hierin 

ondergrondse stroom- en datakabels, een innovatieve werkwijze toe: de 

zogenoemde ‘ploegmethode’. Wevers: “Het voordeel van deze methode 

is dat het vijf keer sneller gaat en goedkoper is dan open ontgraving. Het 

in ploegen van de kabels duurt slechts twee maanden. Per dag gaat zo’n 

1000 meter tracé met hierin 3000 meter aan stroomkabels de grond in.” 

Dankzij deze kortere bouwtijd kan het project met minder mate rieel en 

daarmee brandstof worden gerealiseerd. “Hiermee beperken we de 

CO2- en stikstofuitstoot.”

Ook fijn voor de boeren is dat bemalen niet nodig is. “Er hoeft dus geen 

grondwater aan het gebied te worden onttrokken. Daarbij is de werkstrook 

dankzij de ploegmethode gereduceerd tot zo’n 15 meter, wat minder ge-

wasschade betekent”, aldus Wevers. Maar het grootste voordeel van al: 

‘tijdens het ploegen blijven de grondlagen op dezelfde plek, waardoor de 

structuur van de landbouwgrond intact blijft’. “Zo beperken we de hinder 

voor de omgeving tot een minimum.”

Naast het aanleggen van de kabels, verzorgt Van Gelder ook het ont-

werp van het kabeltracé die in samenspraak met de opdrachtgevers en 

stakeholders, waaronder de boeren, optimaal wordt ingepast in de om-

geving. Wevers: “Hierin vergelijken we de inve ste ringskosten, levensduur 

en het rendement van de kabel. Dit doen we om voor het project een 

kabel met het meeste rendement te selecteren.”

Naar verwachting wekken de negentig windturbines na oplevering samen 

circa 1,9 miljard kWh per jaar op. “Dat is grofweg evenveel elektriciteit als 

jaarlijks in de ge hele provincie Flevoland wordt gebruikt.” 

Betonwegen in plaats van asfaltwegen
Om ervoor te zorgen dat niet alleen de energie maar ook het werk- en 

onderhoudsverkeer soepeltjes doorstroomt, legt Aannemingsmaatschap-

pij Van Gelder de nodige verhardingen van het windpark aan. De wegen 

worden niet van asfalt, maar van beton gemaakt, aldus Berend Jan 

Haaijer, verantwoordelijk voor dit wegennetwerk. 

“Boeren zijn als de dood voor het fundatiemateriaal wat gebruikt wordt 

onder de asfaltverharding. Want als het granulaat van de fundatie op 

hun akkers komt, kan er schade ontstaan aan de machines van de boer. 

Het voordeel is dat een weg van beton geen fundering nodig heeft. Je 

stort ‘m gewoon op het maaiveld.” Haaijer vertelt dat de onderhouds-

wegen een dubbel functie hebben. “De boeren gebruiken ze ook om van 

en naar hun land te komen. Tijdens de keukentafel gesprekken proberen 

we de werkzaamheden zo veel mogelijk in lijn met hun bedrijfsvoering uit 

te voeren.”

Noem het een goedmakertje naar de agrariërs toe, aldus Haaijer. “Zo’n 

windpark op hun land heeft al de nodige impact. Maar wij van Van Gelder 

proberen de hinder bewust tot een absoluut minimum te beperken en hen 

ook nog wat terug te geven. Veel van de boerenweggetjes die er al lagen, 

waren van slechte kwaliteit of aan vervanging toe.”  

Windplan Groen: 
Genoeg energie 
voor de provincie 
Flevoland

WINDPLAN GROEN
VAN GELDER KABEL-, LEIDING- EN MONTAGEWERKEN 
AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ VAN GELDER 
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Om stil te staan bij het 105-jarige jubileumfeest van Van Gelder ontvingen 

medewerkers in het voorjaar een bakpakket waarmee zij hun eigen taart 

konden bakken. In de zomer kreeg iedereen een Limited Edition legpuzzel. 

In het najaar vierde aandeelhouder Evert van de Poll zijn 75ste verjaardag 

en zijn 50-jarige werkjubileum met een concert. De jubilea van Evert van 

de Poll hadden eigenlijk in 2020 plaats moeten vinden, maar door corona 

werd daar gewoon een jaartje bij aangeplakt… 

Personeelsvereniging
De PV verzorgde in 2021 twee evenementen. Gelukkig kon op 11 september 

weer een normale familiedag worden gehouden op Watergoed Valburg. 

Zo’n 350 mensen bezochten dit event, waar kon worden deelgenomen 

aan allerlei activiteiten zoals quad rijden, lasergamen, kruisboogschieten 

en rib boat varen. Maar de klapper was natuurlijk de jubileumavond in de 

Music Club in Kampen. Met als thema ‘I love the 80’s’ genoten de aanwe-

zigen van een snoepcorner, gadgetbar, pubquiz en gamecorner. Danny 

de Munk en de band Hot Town zorgden voor de muziek. 

Iedereen bij Van 
Gelder klaar? 
Feesten maar! 
Het jaar 2021 was een 
feestelijk jubileumjaar. 
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Opleidingscentrum Gelderpoort kende een uitstekend jaar. 
Het team zette een nieuw opleidingsaanbod in de markt én 

investeerde fors in e-learning. Daar profiteerden niet alleen Van 
Gelder-medewerkers van, maar ook andere infraprofessionals. 

Gelderpoort is dé opleider voor iedereen die in de Nederlandse infra-

sector werkt, of dat van plan is. De in Hattem gevestigde organisatie 

leidt op voor branche-erkende diploma’s en certificaten. Dat gebeurt 

met een team van topdocenten en een aanpak die past bij de manier 

waarop professionals graag leren.  

In 2021 is het bestaande aanbod kritisch bekeken. Op basis van nieuwe 

ontwikkelingen en wensen van cursisten en bedrijven zoals Van Gelder, is 

een aantal nieuwe cursussen en trainingen ontwikkeld op het gebied van 

soft skills, contractvormen, system engineering en de omgevingswet. 

Gelderpoort heeft namelijk de ambitie om een breed en professioneel 

opleidingscentrum te zijn en (nieuwe) medewerkers te enthousiasmeren 

en op te leiden voor een duurzame toekomst in de infratechniek. 

Grip op uitvoering
Een van de nieuwe trainingen is Grip op uitvoering. Ontstaan vanuit de be-

hoefte van uitvoerders en projectcoördinatoren om zich verder te ontwik-

kelen op het gebied van communicatie, veiligheid, en project-, contract- 

en financieel management. De vier modules van Grip op uitvoering zijn  

voor en door Van Gelder-collega’s ontwikkeld, waarmee de ‘Van Gelder 

way of working’ echt vorm kreeg. De pilot startte eind 2021 met een  

eerste groep uitvoerders en projectcoördinatoren van Van Gelder Kabel-, 

Leiding- en Montagewerken. In 2022 volgen nog zo’n honderd collega’s 

van deze sector en daarna wordt de training uitgerold over andere be-

drijven binnen de Van Gelder Groep. 

E-learning
In 2021 is ook de eerste e-learning voor de KIAD-opleiding in huis ontwik-

keld en uitgerold. Deze Kwaliteit Instructie Aanleg Drinkwater is een  

persoonscertificering voor werk aan het drinkwaterdistributienet. Er is 

veel waardering voor deze e-learning als aanvulling op het bestaande 

lesprogramma. Het grote voordeel van e-learning is dat medewerkers in 

hun eigen omgeving in hun eigen tempo kunnen leren en lesstof kunnen 

herhalen. In 2022 worden meer e-learning programma’s ontwikkeld waar-

onder Asbestherkenning en Werken met Asbestcementleidingen. Zo 

wordt binnen Gelderpoort meer en meer gewerkt aan nieuwe, blended 

werkvormen, zodat leren leuk en uitdagend blijft. Ook het gebruik van 

ondersteunende technieken zoals Go Pro, VR en AR zal in 2022 verder 

ontwikkeld worden. 

Jeugd
De infrasector is nog redelijk onbekend bij jongeren. En dat terwijl de  

sector dringend behoefte heeft aan instroom van nieuwe talenten. In 

2021 ontving Gelderpoort meerdere groepen jongeren vanuit onder andere  

Talentstad voor een inspirerende sessie. Ook is Gelderpoort aangesloten 

bij het programma Switch Naar Techniek van de Regio Zwolle. Dit is een 

voortraject voor mensen die zich willen omscholen naar techniek. 

GELDERPOORT 
WERKT TOE 
NAAR EEN BREED 
OPLEIDINGS-
AANBOD
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Kort na de bouwvak is de basis gelegd voor 
een integriteitscode voor Van Gelder. Een document waarin 

staat hoe Van Gelder zich in- en extern wil gedragen. 
 

“Als relaties ergens van belang zijn, dan is het wel in de bouwsector”, 

aldus Henri van der Kamp, algemeen directeur Van Gelder Groep. “Klanten 

moeten weten dat jij een betrouwbare partner bent, die oprecht hun 

belangen probeert te dienen en niet alleen voor de snelle winst gaat. 

Collega’s moeten er op hun beurt op kunnen vertrouwen dat zij in een 

gezonde, respectvolle en veilige werkomgeving opereren, waar zij met 

plezier hun werk kunnen doen. Dat is immers ons bestaansrecht. Het is 

de basis voor een succesvol bedrijf.”

 

Om dit voor elkaar te krijgen, moet je allereerst bepalen wat je als be- 

drijf belangrijk en goed vindt. Muel Kaptein, hoogleraar Bedrijfsethiek en 

Integriteitsmanagement aan de Erasmus Universiteit, hielp Van Gelder bij 

het vinden van antwoorden. “Het opstellen van een integriteitscode is 

daarbij een handig hulpmiddel. Je maakt hierin afspraken over wat we 

wel en wat we ook niet vinden passen bij Van Gelder. Zoiets biedt houvast 

en geeft duidelijkheid over hoe er met bepaalde situaties wordt omge-

gaan,” aldus Kaptein. 

Geen Wetboek van Strafrecht
Van der Kamp vult aan: “Onze integriteitscode wordt nadrukkelijk geen 

Wetboek van Strafrecht. We handelen vanuit vertrouwen. Maar soms is 

het wel fijn als je, bijvoorbeeld als leidinggevende, terug kunt vallen op 

een aantal Van Gelder brede afspraken. Zeker als er een situatie  

ontstaat waarbij je moet kiezen uit twee kwaden. De input voor deze 

afspraken, de dilemma’s van alle dag, hebben we de afgelopen maanden 

opgehaald binnen de organisatie.”  

Bouwstenen
“Het ophalen van dergelijke vraagstukken is belangrijk”, aldus Kaptein. 

“Deze dilemma’s, en het wenselijke antwoord daarop, zijn de bouwstenen 

van je uiteindelijke gedragscode. Zij bepalen straks hoe Van Gelder  

zich naar binnen en buiten toe profileert, hoe lang of kort mensen er ook 

werken.”

 

Aan het begin van 2022 moet de nieuwe gedragscode een feit zijn. Eentje 

die niet te belerend of beknellend is, maar juist naadloos aansluit bij het 

DNA van Van Gelder. Een code die zegt: dit zijn wij en hier staan wij voor. 

En dan is het werk nog niet af. Dan moeten we de code ook echt in gaan 

voeren, tot leven brengen en onderhouden. Zo zorgen we ervoor dat niet 

alleen de huidige collega’s en klanten weten waar we voor staan, maar 

ook toekomstige. 

Integriteitscode 
Van Gelder: 
Dit zijn wij 
en hier staan 
we voor

“Waar ligt de 
grens? Bij een 
kruiwagen, een 
kuub of een 
paardenbak vol 
zand meenemen 
naar huis?”
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“Dit is straks jullie bedrijf” is een veelgehoorde uitspraak van algemeen 
directeur Henri van der Kamp als hij in gesprek is met leden van 

Jong Van Gelder. Niet zo gek dus dat hij enthousiast reageerde op 
hun visiedocument over de toekomst van Van Gelder. Tijd voor een 

goed gesprek met een aantal jonge ‘out-of-the-box denkers’. 

Het is maar de vraag of Van Gelder over een aantal jaren nog wel een 

infrabouwer is. Die kans is klein, volgens de negen leden van Jong Van 

Gelder die zich in 2021 bezighielden met het opstellen van een visiedocu-

ment. “Wij denken dat de core business van Van Gelder straks dienst-

verlening is en niet langer productie”, stelt Marijn Smit (31), projectcoör-

dinator. “Wij verwachten ook dat we in de toekomst pro actiever gaan 

werken. We nemen meer de regie in handen en stappen met concrete 

plannen naar een potentiële opdrachtgever. We kunnen dan zeggen: “U 

wilt hier een weg aanleggen, maar wij hebben een klimaattoets gedaan 

en vinden dat een slecht plan. En wel hierom.”  

Recyclen en verkopen
Collega-opsteller en duurzaamheidscoördinator Niels van der Goot (27) 

twijfelt overigens of er over twintig jaar nog nieuwe wegen aangelegd 

worden: “Dat is maar de vraag. We werken steeds vaker thuis en de  

digitale communicatiemogelijkheden zijn legio. Gaan mensen zich over 

een aantal jaar überhaupt nog buitenshuis verplaatsen?” “De asfalt-

productie is de afgelopen vijf jaar al met de helft verminderd en we ver-

wachten dat die trend zich voort zal zetten”, vult HR-adviseur Sara van 

den Bronk (31) aan. “Misschien moeten we ons wel richten op het op-

ruimen van alles wat we de afgelopen decennia onder- en bovengronds 

aangelegd hebben”. “Ja! En dan gaan we die materialen recyclen, zelf 

gebruiken of verkopen”, vult Van der Goot aan.      

Energiebron van de toekomst
De Nederlandse overheid zet in op een halvering van de CO2-emissie in 

2030 ten opzichte van 1990. In 2050 moet Nederland klimaatneutraal zijn. 

Eén van de grote vraagstukken van dit moment gaat over energie. Wat 

wordt de energiebron van de toekomst? “Wie dat weet, werkt waar-

schijnlijk niet lang bij Van Gelder”, lacht Van der Goot. “Wat we wel zeker 

weten is dat we stoppen met fossiele brandstoffen. Aan alle alterna-

tieven, hernieuwbaar of niet, zitten voor- en nadelen. Ook het opslaan 

van opgewekte energie is een belangrijk vraagstuk.” 

Opleiden en samenwerken
Lang niet alles in het visiedocument draait om techniek. De opstellers 

hebben ook aandacht besteed aan collega’s en de manier waarop hun 

baan verandert, hoe zij leren en samenwerken met elkaar en met concul-

lega’s. Een thema dat Van den Bronk aan het hart ligt. “Wij verwachten 

dat de functies straks heel anders zijn, veelzijdiger. Het is daarom goed 

om alvast na te denken over de functieprofielen van de toekomst. Ook 

moeten we gaan investeren in het makkelijker en toegankelijker maken 

van opleidingen.”

Wat we volgens Smit ook moeten doen is investeren in data en databe-

veiliging. Smit: “Wij geloven echt in datagedreven werken. Dat betekent 

dat we versneld systemen moeten gaan koppelen en makkelijk toeganke-

lijk moeten maken voor collega’s.” “Bedenk ook eens hoeveel data we 

dankzij sensortechniek in en langs de wegen kunnen gaan verzamelen. 

Wij zijn ervan overtuigd dat alle objecten in de openbare ruimte straks 

voorzien zijn van sensoren en daarmee een schat aan informatie opleve-

ren. Door een samenwerking aan te gaan met leveranciers van sensoren-

techniek kunnen we een flinke slag maken”, zegt Van den Bronk. 

Snel oppakken
En zo zijn er nog veel meer zaken die we snel 

moeten oppakken om de benodigde transitie te 

kunnen maken. Maar niet te snel, vindt Smit: 

“Soms is het goed om langer na te denken over 

dit soort belangrijke thema’s. Niet leven in de 

waan van de dag, maar de tijd nemen om ver-

schillende scenario’s met elkaar te bespreken. 

Dat kost misschien tijd aan de voorkant, maar 

zo ga je wel echte stappen maken.” 

Eigen toekomst?
Hebben de vier de afgelopen maanden ook na-

gedacht over hun eigen toekomstige rol binnen 

Van Gelder? Het blijft even stil. Maar dan komen 

de antwoorden. Smit voelt wel wat voor een 

baan waarbij hij het gebruik van data en projec-

ten aan elkaar kan koppelen. Van den Bronk wil 

nu en in de toekomst een bijdrage leveren aan 

het helpen van collega’s bij het maken van de 

transitie. “Daarbij vind ik het belangrijk om te 

behouden wat goed is, maar te veranderen 

waar dat nodig is.” 

Visiedocument Jong Van Gelder:
Waar een wil is, kan een weg weg
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Iedereen die voor en namens Van Gelder werkt moet veilig en gezond 
oud kunnen worden. Daarom wil de organisatie een proactieve 

veiligheids cultuur, waarbij medewerkers de juiste stappen zetten en 
keuzes maken voordat ze aan de slag gaan. Binnen Van Gelder doen we 
dat aan de hand van de Veiligheidsladder. Dat we op de goede weg zijn, 

blijkt uit het feit dat de verschillende bedrijfsonderdelen inmiddels 
allemaal trede 3 of hoger op de ladder bereikt hebben. 

In 2021 heeft de focus gelegen op het vergroten van het veiligheids-

bewustzijn bij medewerkers. Dit blijft ook in 2022 belangrijk, maar er 

wordt ook een volgende stap gezet. Het is belangrijk dat medewerkers 

zich bewust zijn van (on)veiligheid en ook in afwijkende situaties de veilige 

keuzes kunnen maken. De veiligheidscampagne gaat daarom na vijf jaar 

op de schop. Het veiligheidsbeleid en de vijf pijlers blijven bestaan, maar 

gaan meer persoonlijke betekenis krijgen. Veiligheid doe je niet alleen 

voor jezelf, maar ook voor je familie, vrienden en collega’s.  

Partners
Veiligheid is niet alleen een thema voor de Van Gelder-medewerkers, 

maar ook voor onderaannemers, partners, inleners en leveranciers. Het 

onderwerp stond daarom regelmatig op de agenda. Het werken met 

vaste partijen en vaste ploegen biedt veel voordelen op het gebied van 

veiligheid. Iedereen weet wat ze aan elkaar hebben en kent de risico’s 

van een project en de locatie. Vroeger betrof veilig werken soms alleen 

een krabbel op een V&G-plan, maar tegenwoordig wordt het belang  

ervan door alle partijen onderkend en tot prioriteit gemaakt. Het is be-

seffen en doen in plaats van moeten. 

Incidenten
Gelukkig hebben er in 2021 relatief weinig ernstige incidenten plaats-

gevonden op de bouwplaatsen van Van Gelder. Naast wat struikel- en 

zwikongelukjes, waren er drie ernstige ongevallen met letsel tot gevolg. 

Van de incidenten zijn veiligheidsjournaals gemaakt, waarmee zowel Van 

Gelder-medewerkers als de branche werden geïnformeerd over wat er 

was gebeurd en hoe dit in het vervolg voorkomen kon worden. 

Een zorgwekkende trend op het gebied van sociale veiligheid 

is de toenemende agressie richting medewerkers op de  

projecten. Het lijkt dat in de coronatijd mensen een korter 

lontje hebben gekregen, wat zich uit in incidenten van ver-

bale agressie tot aanrijdingen met verkeersregelaars en mede-

werkers. Het onderwerp is inmiddels geagendeerd binnen 

branchevereniging Bouwend Nederland. 

Activiteiten
Om veiligheid zowel in- als extern tussen de oren te krijgen 

zijn in 2021 meerdere middelen, zoals het Bewust Veilig-spel, 

ingezet. Er zijn Veiligheids Relatiedagen georganiseerd voor 

partners. In juni is binnen Van Gelder een veiligheidscultuur-

meting afgenomen. De uitkomst hiervan is gebruikt om de 

bestaande veiligheidsplannen verder aan te scherpen en  

gerichte acties uit te zetten. De praatplaat veiligheid, een  

visualisatie van het thema veiligheid, is gelanceerd en helpt 

om iedereen inzicht te geven in de eigen verantwoordelijk-

heden en mogelijkheden.

Grip op Uitvoering
De verwachtingen en verplichtingen rondom veiligheid stijgen. 

In het opleidingsprogramma ‘Grip op uitvoering’ is er uitge-

breid aandacht voor het onderwerp. De nadruk ligt daarbij op 

het aanleren van vaardigheden die nodig zijn om het thema 

veiligheid bespreekbaar te maken tijdens bijvoorbeeld een  

instructie of een toolboxmeeting. De ingeslagen weg wordt 

in 2022 vervolgd. De nieuwe veiligheidscampagne maakt col-

lega’s bewust van de reden waarom ze veilig willen werken.  

Samen met de afdeling HR wordt een ge varieerd aanbod aan 

trainingen en workshops opengesteld voor collega’s.

In 2021 werd het KAM-dashboard verder uitgebreid. Door data-

gericht te werken, ontwikkelt de KAM-afdeling stuur middelen 

en handvatten om aan de juiste knoppen te draaien. 

Veiligheid anno 2021:
Beseffen en willen 
in plaats van moeten

                CAREL DEN HARTOG FRANK FABER

BEELD UIT DE NIEUWE VEILIGHEIDSCAMPAGNE
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De RijnlandRoute is de nieuwe verbindingsroute van Katwijk  
naar Zoetermeer. De RijnlandRoute maakt de regio straks beter  

bereikbaar en ontlast de gemeente Leiden. Van Gelder bouwt binnen  
de combinatie Comol5 mee, onder andere aan de aanleg van  

een tijdelijke Diverging Diamond Interchange (DDI). Dit is een type 
aansluiting waarbij het verkeer kort naar de andere weghelft wordt 

geleid. Dit vermindert het aantal passages door verkeerslichten  
bij aansluitingen naar autosnelwegen tot één in plaats van twee.  
Op het kruispunt wordt links gereden. Dit zorgt voor een betere  

verkeersafwikkeling. De aansluitingsvorm is afkomstig uit de  
Verenigde Staten en is in Nederland nog maar zelden toegepast.  

Aannemingsmaatschappij Van Gelder nam daarnaast een deel van de 

wegeninfra voor haar rekening en Van Gelder Verkeerstechniek is ver-

antwoordelijk voor alle verkeerstechnische installaties en de openbare 

verlichting. 

Diamanten 
oplossing op 
RijnlandRoute

RIJNLAND ROUTE
AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ VAN GELDER | VAN GELDER VERKEERSTECHNIEK
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De deklaag van de Uithoflijn, de gecombineerde rijbaan 
voor bussen en de trams op het Utrechtse Science Park, is in 

de zomer van 2021 volledig vernieuwd. Tussen de Padualaan 
en het Prinses Máxima Centrum is over een lengte van 
anderhalf kilometer de complete deklaag vervangen. 

Van Gelder ging aan de slag in een bouwteamconstructie. Dit deed ze 

samen met Van den Heuvel, onze eigen lightrail specialist, en de provincie 

Utrecht als opdrachtgever. De uitvraag betrof een vervanging van de 

deklaag, die al kort na de ingebruikname van de lijn in 2019 begon af  

te brokkelen. 

Afbrokkelen
“Deze combinatiedeklaag zou niet goed hechten aan de spoorisolatie”, 

vertelt bouwteammanager Aart van Steenbergen. “Maar we wilden weten 

waarom die laag niet goed hechtte. Omdat we in een bouwteam werk-

ten, konden we daar tijd en aandacht aan besteden. Dat is een stuk 

lastiger als je met een vaste opdracht werkt. We konden de provincie 

Utrecht overtuigen van de noodzaak van deze stap. Zo ontdekten we dat 

niet alleen de combinatiedeklaag, maar de totale constructie van spoor-

isolatie met combinatiedeklaag aangepakt moest worden. 

Klaar voor het studiejaar
“Dat is echt het voordeel van het werken in een bouwteam”, meent Van 

Steenbergen. “We hebben als een partij opgetrokken. Voor de opdracht-

gever was dat ook prettig. Het voorkomt ruis op de lijn en miscommuni-

catie. We hebben in goed overleg naar alle randvoorwaarden gekeken en 

zijn stap voor stap met elkaar opgetrokken. Zo wisten we een goed product 

af te leveren binnen acceptabele kaders. We waren precies voor start 

van het studiejaar klaar met het werk, de kosten werden beheerst en de 

opdrachtgever wist steeds waar hij aan toe was.” 

Succesvolle 
vervanging 
Uithoflijn 

AART VAN STEENBERGEN UITHOF
AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ VAN GELDER | VAN DEN HEUVEL INFRA
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Van Gelder verzorgt inmiddels al vier jaar op rij het Variabel Onderhoud 
aan de Rijkswegen van areaal West-Nederland Zuid. In 2018 werd voor 
het eerst de tender van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid (WNZ) 

gewonnen en dat lukte daarna ieder jaar weer, zo ook in 2020 én 2021.   

Het onderhoud in WZN is verdeeld over twee percelen, namelijk onder-

houd aan het hoofdwegennet en de kunstwerken binnen de regio. De 

twee percelen zijn daarnaast over twee aannemers onderverdeeld. Voor 

het perceel van Van Gelder gaat het hierbij om 11 wegvakken en 59  

kunstwerken. Naast de Aannemingsmaatschappij werken ook Van Gelder  

Verkeerstechniek en Van Gelder Rail mee aan dit project. Samen zorgen 

ze ervoor dat het verkeer veilig en vlot blijft rijden.

VASTE WAARDE 
IN WEST-
NEDERLAND 
ZUID

AREAAL WEST-NEDERLAND ZUID
AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ VAN GELDER | VAN GELDER RAIL | VAN GELDER VERKEERSTECHNIEK
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Van Gelder Verkeerstechniek is in 2021 gestart met het vervangen  
van de Openbare Verlichting en Dynamische Verkeersmanagement-

systemen (RODS). Dit gebeurt in de regio’s West-Nederland Zuid en Zee 
en Delta. Het betreft een raamcontract met Rijkswaterstaat met een 
looptijd van twee jaar en mogelijke verlenging van twee keer één jaar. 

Duurzame ledverlichting vervangt de huidige openbare verlichting. Daar-

naast bevat de overeenkomst het vervangen van wegkantsystemen,  

inclusief alle bijbehorende installaties en veiligheidsmaatregelen. Ook de 

vervanging van camera’s, portalen, matrixsignaalgevers en verkeers-

regelinstallaties kunnen onder dit raamcontract in opdracht worden ge-

geven. Hiermee wordt het wegareaal in de regio’s verbeterd en verduur-

zaamd. Van Gelder Verkeerstechniek bundelt alle losse technieken tot 

een krachtige totaaloplossing, waarin alle onderdelen feilloos op elkaar 

aansluiten.

Bewust veilig werken is een van de leidende principes van 
de Van Gelder-organisatie. Dat gaat niet alleen op voor onze 

eigen collega’s, maar ook voor de grote groep onderaannemers 
en partners waarmee we dagelijks samenwerken. Niet zo gek dus, 

dat het thema Meedenken centraal stond tijdens de Veiligheids 
Relatiedag die we in het najaar van 2021 organiseerden. 

Vragen als “Hoe versterken wij onze veilige samenwerking?”, “Welke  

informatie is belangrijk?” en “Wat kan er in het voortraject beter?” zijn 

met elkaar besproken. Daarmee wordt de onderlinge samenwerking beter 

en veiliger en inspireren we elkaar met goede voorbeelden. Leren van  

elkaar is belangrijk. 

De Relatiedag vond plaats op het Rijvaardigheidscentrum in Lelystad. 

Alle deelnemers volgden een rijvaardigheidstraining om hen bewuster te 

maken van de risico’s in het verkeer.

‘VERLEDDEN’
VOOR 
RIJKSWATER-
STAAT

Veiligheids 
Relatiedag 2021:
Meedenken en 
van elkaar leren

VERLEDDEN
VAN GELDER VERKEERSTECHNIEK
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Die interne doorstroming is belangrijk. “We hebben de deuren intern 

opengezet om carrière maken binnen de brede Van Gelder-organisatie te 

faciliteren. Zowel horizontaal als verticaal. Oftewel: collega’s die zich 

verder willen ontwikkelen, op hun eigen vakgebied of in richting een  

coördinerende of leidinggevende positie, worden daarbij ondersteund. En 

voor wie daar interesse in heeft, is er de kans om over te stappen naar 

een andere werkmaatschappij binnen Van Gelder. De gedachte daar-

achter is simpel: goede medewerkers zo lang mogelijk behouden voor 

Van Gelder. “Zonder hen zijn we nergens. En nu we ons steeds meer profi-

leren als één bedrijf, waarbij de muurtjes tussen verschillende disciplines 

steeds meer wegvallen, ís die ruimte er ook gewoon. Sterker, het is beleid 

geworden”, stelt De Jonge. 

En tot slot is er een nieuwe vertrouwenscommissie ingesteld, is de samen-

werking met Opleidingscentrum Gelderpoort verder geïntensiveerd en is 

samen met de afdeling Communicatie gewerkt aan een steviger werkge-

versmerk. “We laten zien dat het bij Van Gelder draait om collega’s en de 

bijdrage die collega’s leveren aan het succes van Van Gelder.” 

De tijd dat een leidinggevende alles bepaalt voor zijn of haar mede-
werkers hebben we inmiddels achter ons gelaten. Maar hoe zorg je er 

als afdeling HR voor dat leidinggevende noch medewerker tussen de wal 
en het schip raakt? De afdeling HR van Van Gelder herijkte haar eigen 

beleid uit en staat klaar om de organisatie hierbij te ondersteunen. 

“De medewerker zelf aan het stuur. Dat vraagt gek genoeg misschien 

meer van de leidinggevende dan van de medewerker.” Aan het woord is 

Marriët de Jonge, HR-manager van Van Gelder. “Zeker jonge collega’s zijn 

gewend hun eigen boontjes te doppen en zelf te bepalen hoe ze zich  

verder willen ontwikkelen. Niet alleen in hun vak, maar ook in hun carrière. 

Zij zitten meestal helemaal niet te wachten op een leidinggevende die 

hen vertelt wat goed voor hen is. Hoe goed de bedoelingen van die  

leidinggevende misschien ook zijn. Meer flexibiliteit en regelruimte sluiten 

aan bij de tijdsgeest. De afdeling HR staat letterlijk naast de leiding-

gevende om hen te helpen de transitie te maken richting meer dienend 

leiderschap. Ook de gerealiseerde flexibilisering van de arbeidsvoorwaar-

den past hier prima bij.”  

Verloop 
Maar de afdeling HR deed veel meer in 2021. Net als bij branchegenoten 

is het verloop bij Van Gelder hoog. Te hoog zelfs, oordeelt De Jonge. “Om 

dat verloop terug te dringen investeerden we in 2021 in een nieuw intro-

ductieprogramma. Ook introduceerden we zogenaamde drie maanden 

gesprekken. We gaan in gesprek met collega’s om te kijken hoe het met 

hen gaat. Hoe zijn ze geland bij Van Gelder? Dat is een belangrijke manier 

om vinger aan de pols te houden.”  

Vitaliteit en doorstroom 

Zijn collega’s het eerste, vaak lastige jaar door, dan zakt het verloop-

cijfer snel. “We hebben een flink aantal collega’s dat al heel lang bij ons 

werkt. Onze jubilarissenavond is goed bezocht”, constateert De Jonge 

lachend. “In 2021 hebben we daarom fors veel tijd gestopt in vitaliteits-

programma’s en initiatieven als Ommetje en Stoptober. Ook hebben we 

een speciaal programma ontwikkeld om collega’s te helpen met afvallen. 

Alles om collega’s zolang mogelijk gezond en vitaal te houden. Verder 

stond de uitrol van het langverwachte functiehuis op het programma. 

“Daarmee hebben we goed inzicht gekregen en gegeven in de verschil-

lende functies binnen de grote Van Gelder Groep en maken we door-

stroom tussen de verschillende Van Gelder-bedrijven makkelijker.” 

HR-beleid 2021:
Medewerker aan het stuur, 
leidinggevende ondersteunt

MARRIËT DE JONGE
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Personeelsontwikkeling 
2021 

Gemiddelde leeftijd

Man/vrouw verdeling personeel

2021 2020 2019

Uitstroom personeel

Instroom personeel

2021

17,0%

2021

15,7%

1013

2020

13,3%

176

2019

13,7%

21

14

3

Aantal jubilarissen 2021

12,5

25

40 jaar

jaar

jaar

In Memoriam 
In 2021 bereikte ons het 

verdrietige bericht dat Maurice 

van Driel (52) is overleden. 

Na een tijd tussen hoop en 

vrees te hebben geleefd, 

kwam het afscheid toch nog 

onverwacht. Ons medeleven 

gaat uit naar zijn naasten. 

Maurice was een fijne collega, 

waar we mooie herinneringen 

aan bewaren.

Ook Jan Hartman ontviel ons 

in 2021. Na een kort ziekbed 

overleed hij op 55-jarige 

leeftijd. Jan was een man van 

weinig woorden die, als je hem 

leerde kennen, enorm veel 

humor bleek te hebben. 

Een man van weinig woorden, 

maar met enorm veel kennis. 

2020

14,1%

2019

21,1%
2021

2021

2021

2021

8

17

1189

4,6%

2020

2020

2020

2020

8

15

1167

4,8%

2019

2019

2019

2019

8

8

1071

4,3%

Gemiddeld aantal jaren dienstverband op 31-12

Aantal (pre)pensioengerechtigden

Gemiddeld aantal FTE

Ziekteverzuim
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Duurzaamheid 2021
Van Gelder Groep

De titel Zuinigste rijder is een beetje een vreemde titel. Het is namelijk 

een prijs waar je minder voor moet doen. Minder diep je gaspedaal intrap-

pen, minder toeren maken, minder fel optrekken en bovenal, minder CO2 
uitstoten. Danny Laarman (30), projectcoördinator en Michel Jordaan 

(47), vakman, deden dat in 2021 als beste en verdienden daarmee de titel 

van Zuinigste Rijders van Van Gelder.

 

Leuk om te weten: de bus van Michel rijdt sinds kort op de duurzame  

biodiesel HVO100. Daarmee besparen Michel en de andere collega’s die  

onderhoud plegen in de Rotterdamse haven op jaarbasis meer dan 700.000 

kilo CO2. Kijk! Dat zet zoden aan de dijk.

ZUINIGE RIJDERS

DANNY LAARMAN EN MICHEL JORDAAN
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Minder afval produceren en minder CO2 uitstoten. Het zijn belangrijke 
speerpunten van Van Gelder. Zo duurzaam en circulair ondernemen staat 
hoog op de agenda. Directeur Rolf Mars van Van Gelder Grote & Integrale 

Projecten over het hoe en waarom van deze ambitieuze doelstellingen.

Rolf Mars kon thuis geen boterhamzakje of melkpak meer weggooien of 

zijn drie kinderen, millennials van in de twintig inmiddels, hielden hem 

scherp in de gaten. De vraag was steevast: gooit pa de troep wel in de 

juiste afvalscheidingsbak? Want, inderdaad: lange tijd gooide hij alles 

gewoon op dezelfde hoop. Plastic, karton en afgekloven kipkluifjes. Maar 

het vaderschap heeft hem milieubewuster gemaakt. Dat komt mooi uit 

voor thuis, maar is ook belangrijk in de zakelijke omgeving. 

“Steeds vaker popt de vraag op: Hoe laten we deze wereld achter voor 

volgende generaties? Die vraag stellen wij ons niet alleen zelf, ook meer 

en meer opdrachtgevers denken daar over na. Zij zoeken een aannemer 

die hen helpt bij het realiseren van hun ambities op het gebied van duur-

zaamheid. En dat gebeurt niet alleen bij grote, integrale projecten. Ook 

bij de wat kleinschaligere projecten worden wij uitgedaagd om kritisch na 

te denken hoe het duurzamer kan”, aldus Rolf Mars die sinds maart 2021 

bij Van Gelder werkt. 

Duurzaamheid was bijzaak
Toen hij dertig jaar geleden de wegenbouw inrolde, was ‘duurzaamheid’ 

slechts bijzaak. “Wanneer er een weg moest worden aangelegd door een 

natuurgebied, dan deed je dat gewoon. Het idee was toen dat je gewoon 

twee bossen maakte waar er eerst slechts een was. Geen vuiltje aan de 

lucht.” Inmiddels waait er gelukkig een andere wind door infraland.  

Zomaar wat graafmachines of spades in de grond steken om een nieuwe 

weg te bouwen, is er niet meer bij, zegt hij. “Zeker niet bij een familie-

bedrijf als Van Gelder dat koplopers van natuur inclusief bouwen wil zijn”, 

stelt Mars. “Voorheen wilden bouwers die weg gewoon zo snel mogelijk 

uit de grond stampen. Kort voor oplevering hadden ze misschien nog een 

paar jonge boompjes geplant op de plek van eerder gekapte bomen, 

maar dat was het dan ook wel.”

Natuur als stakeholder
Heel anders dan hoe Van Gelder het project momenteel benadert. Mars: 

“De weg zelf is zo goed als bijzaak geworden. Dat stukje duurzame asfalt 

komt er wel, linksom of rechtsom. In plaats daarvan zijn we, als regisseur 

van de buitenruimte, vooral bezig de omgeving zo min mogelijk te ver-

storen en tegelijk te verbeteren. Daar waar we gedurende een project 

kunnen bijdragen aan het verbeteren van bijvoorbeeld de biodiversiteit, 

doen we dat. Vaak worden we daarbij ondersteund door bijvoorbeeld een 

ecoloog die ons helpt vooraf te bepalen wat we kunnen doen om de  

negatieve impact van ons werk te verkleinen en de positieve impact te 

vergroten. Je kunt met een gerust hart stellen dat de natuur een net zo 

grote stakeholder is geworden als omwonenden, bedrijven en gebruikers.

Parklaan Ede
Mooi voorbeeld daarvan is het project Parklaan in Ede, waar Van Gelder 

een nieuwe weg toevoegt aan een bestaand, historisch tracé. Mars: 

“Duurzaamheid, ecologie en groen staan hier centraal. Bomen en struiken 

planten we al tijdens het werk. Vegetatie kan zo eerder groeien, de  

eerste CO2 wordt al opgenomen terwijl we nog aan het werk zijn en om-

wonenden zitten niet maandenlang in een kale, desolate omgeving. Het 

kappen van bomen is ook hier helaas onontkoombaar, maar door goed na 

te denken wanneer we kappen en overal nestkasten te hangen, ver-

storen we de aanwezige natuur zo min mogelijk. We compenseren als het 

ware aan de voorkant al de negatieve effecten van de aanleg van een 

weg of een herinrichting.

Daarnaast probeert het bedrijf tevens zo veel mogelijk circulair en emissie-

vrij te werken. Een en ander is niet goedkoop en niet iedere opdracht-

gever wil hier nog aan bijdragen. Maar bij Van Gelder, net als bij Mars’ 

kinderen en nieuwe collega’s in dezelfde leeftijd, groeit het bewustzijn 

dat elk mens slechts voor een korte tijd te gast is op deze aarde en dat 

duurzaam handelen gewoonweg moet.   

Verfrissende inzichten
Mars: “Voor veel jonge collega’s weegt bijdragen aan een betere wereld 

inmiddels zwaarder dan een mooi salaris plus knappe leaseauto. Zij zijn 

dan ook de eerste die ik vraag hoe Van Gelder een nog grotere, duur-

zame impact om de maatschappij om ons heen kan hebben. Hun verfris-

sende antwoorden en inzichten, gecombineerd met de kennis en kunde 

oudgedienden, zorgen voor een dynamische werkomgeving, waarin duur-

zaam werken centraal staat.”  

Belangrijke rol bij de verduurzaming van projecten is weggelegd voor de 

afdeling Data & Informatie. De afdeling levert dashboards die real time 

laten zien wat de impact van bepaalde keuzes is op gebied van duur-

zaamheid. Mars: “Het inzicht dat dit oplevert, zorgt voor onderbouwing 

van de keuzes die we maken en bewijst wat duurzaam werken oplevert. 

Dit creëert draagvlak bij onze collega’s en bij onze opdrachtgevers.  

Belangrijk, want wij willen dat duurzaamheid verankerd wordt in het DNA 

van ons bedrijf. Dat gaat echt niet vanzelf. We organiseren daarom bij-

voorbeeld ook speciale masterclasses rondom het thema duurzaamheid. 

Die zitten vol met jonge en minder jonge collega’s die meer willen weten 

over zaken als circulair bouwen en emissievrij werken. Mooi, want zij  

maken straks echt het verschil. 

Tweede en derde leven
“Materialen hergebruiken doen we al heel lang. Zo recyclen we asfalt, van 

bouwsloopmateriaal maken we funderingen en verwijderde klinkers krijgen 

elders een tweede leven. Het voorkomen van afval door zoveel mogelijk 

materialen te gebruiken, hebben we een aantal jaar geleden al ingevoerd. 

De volgende stap is echt circulair werken. Dat betekent dat we al in het 

begin van een project nadenken hoe we, dat wat we gaan maken, een 

tweede of zelfs derde leven gaan geven. Zo voorkomen we pas echt afval.” 

Elektrificeren
“Een andere duurzaamheidsknop waaraan we draaien is die van het elek-

trificeren van ons materieel. We hebben de afgelopen jaren al fors ge-

ïnvesteerd in elektrisch materieel zoals bijvoorbeeld een elektrische  

asfaltspreidmachine en zullen dat ook blijven doen. Daarnaast hebben 

we grote ambities met betrekking tot een nieuwe asfaltcentrale in  

Nijkerk. Dit moet de meest duurzame, emissiearme centrale van Neder-

land worden die gedeeltelijk op waterstof gaat draaien. We gaan daar op 

een zo laag mogelijke temperatuur met zoveel mogelijk gerecycled  

materieel en weinig toevoegingen het beste asfalt maken”, vertelt Mars. 

Zo zie je maar, aldus Mars: Van Gelder is druk bezig zijn CO2-voetafdruk 

flink te verkleinen. “Uiteindelijk willen we emissiebeperkend sturen op alle 

activiteiten. Voorlopig zijn we nog lang niet klaar met ontwikkelen.”

Natuur als belangrijke stakeholder ROLF MARS
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Het materieel van Van Gelder wordt alsmaar duurzamer. Zo 
investeerden we de afgelopen jaren miljoenen in een elektrisch 

wagenpark en gereedschappen. Goed voor het milieu én de 
portemonnee. Want elektrisch rijden is nu al goedkoper dan diesel 
en benzine. “Al zit de grootste besparing ‘m juist in de kilometers 

die je níet rijdt.” Wagenparkbeheerder Ron Leusink, verantwoordelijk 
voor de inzet van een vloot van ruim duizend voertuigen, vertelt.

Zelf gaat hij altijd op de fiets naar het werk. Vijf minuutjes op de pedalen 

en hij zit op zijn kantoor in Elburg. Ron Leusink, sinds 2019 in dienst bij Van 

Gelder, heeft maar weinig profijt van zijn eigen functie. Maar hij woont 

dan ook zo’n beetje om de hoek van het infrabedrijf en hoeft voor zijn 

werk zelden op een werklocatie in het midden van niemandsland  

te zijn. Iets wat voor de meeste collega’s dagelijkse kost is, weet ook 

Leusink. “Zij kunnen niet zonder auto en zijn over het algemeen echte  

kilometervreters. Afstanden van gemiddeld boven de 40.000 kilometer 

per jaar zijn eerder regel dan uitzondering.”

Duurzame alternatieven
Een niet geringe kostenpost die, zou Van Gelder hiervoor enkel brand-

stofauto’s blijven gebruiken, ook nog eens een flinke deuk slaat in de 

ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen rondom onder andere CO2- 

reductie, aldus de wagenparkbeheerder. Vandaar dat Van Gelder op 

zoek is gegaan naar meer duurzame alternatieven. “Waar mogelijk kiezen 

we nu voor hybride oplossingen of volledig elektrische leaseauto’s versus 

benzine of diesel”, aldus Leusink.

Voor regulier gebruik zijn zij, mede vanwege het bijtellingsverhaal, de 

schoonste en goedkoopste optie. Maar voor de mensen die veel op pad 

zijn en die niet altijd de gelegenheid hebben om onderweg te laden,  

is elektrisch rijden nog niet ideaal. “De actieradius van met name elektri-

sche bestelbusjes of vrachtwagens is vooralsnog een uitdaging”, zegt 

hij. “Neem een Peugeot e-Expert. Een middelmaat bedrijfswagen, die 

zonder bijladen zo’n 200-240 kilometer aflegt. Dat is prima voor een  

volledige werkdag in stedelijke omgeving, maar niet wanneer je echt  

grotere afstanden aflegt.” 

Laadpunten
De opkomst van supersnelle laadpalen langs de snelweg biedt hierin een 

uitkomst. Op zulke plekken laad je de accu in twintig minuten tot 85 pro-

cent weer op, waardoor de actieradius vrijwel verdubbelt. Maar voorals-

nog loopt het aanbod daarvan achter op de vraag. Desondanks gaat Van 

Gelder waar zij kan onderzoeken waar verduurzaming echt mogelijk is. Al is 

de keuze voor dergelijke leaseauto’s wel aan een paar regels gebonden.

Leusink: “Binnen de autoregeling mag je een elektrische auto kiezen als 

je thuis of in de buurt kunt laden en als het kilometrage erbij past. Dan 

faciliteren wij eventueel een laadpunt, dit is niet altijd eenvoudig, omdat 

de aanvraag voor een laadpaal in sommige gemeenten tot wel negen 

maanden kan duren.”

Spagaat
“Zo zie je maar”, zegt hij. “De techniek blijft soms achter op de ambities. 

De overheid mag dan aansturen om vanaf 2030 de verkoop van nieuwe 

auto’s met een verbrandingsmotor te verbieden; de infrastructuur om 

dit alles voor elkaar te krijgen, ligt er vaak nog niet. Dat maakt het volle-

dig verduurzamen een behoorlijke uitdaging.”

Leusink vervolgt: “Het klinkt een beetje tegenstrijdig, maar diesels hebben 

in de praktijk een vrij lage CO2-uitstoot. Overheidsmaatregelen duwen 

juist deze auto’s uit de markt, terwijl ze voor de CO2-prestatie ladder niet 

ongunstig zijn.  

Duurzame overtuiging
Dat Van Gelder desondanks fors investeert om hun wagen- en materieel-

park te verduurzamen, komt voort uit onze overtuiging dat wij de wereld 

niet slechter willen achterlaten dan zij deze hebben aangetroffen. Ofte-

wel: ‘beter nu handelen in plaats van afwachten’. 

“Een van onze directieleden zei ooit gekscherend tegen mij: als je van-

daag een raket naar Mars schiet, zal deze over een jaar later worden in-

gehaald door een nieuwe, goedkopere en meer duurzame variant. Maar 

als iedereen daarop gaat wachten, verandert er nooit iets. Beter nemen 

we daarom nu al een plek in de kopgroep”, aldus Leusink. Maar we zijn er 

nog niet. Een gedegen aanpak voor de verduurzaming van ons wagen-

park is nodig. We moeten ook slim kijken hoe we het aantal vervoers-

bewegingen kunnen verminderen. Want minder rijden is uiteindelijk het 

meest duurzaam.”

Zelf zal Leusink daar overigens het minste voordeel uit behalen. Hij gaat 

immers al op de fiets naar het werk. Hooguit houdt hij er, net als andere 

dichtbij het werk wonende collega’s, een betere conditie aan over. Voor 

alle kilometervreters binnen de gelederen: de kans is groot dat zij op ter-

mijn in steeds grotere aantallen van A naar B op pad gaan met een stille 

en zeer zuinige auto. Een nieuwe tijd breekt aan.

“Grootste besparing zit ‘m 
in minder kilometers maken”

RON LEUSINK
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Utrecht kleurt de komende jaren Van Gelder-geel. Van Gelder 
Aan nemingsmaatschappij heeft een project aangenomen voor 

het onderhoud van ál het asfalt in het oostelijke gedeelte van de stad. 
Dit betekent dat de herkenbare geel gekleurde wagens en materiaal 

de komende jaren veelvuldig in het straatbeeld te zien zijn. 
Maar dankzij allerlei innovaties zal de overlast voor mens en milieu 

tot een absoluut minimum beperkt blijven, aldus senior projectleider 
Wouter van Litsenburg.

Na een openbare aanbesteding met EMVI-component erin, is het werk 

gegund. De gemeente Utrecht besloot het werk te verdelen onder twee 

van ’s lands bekendste infrabedrijven. Van Litsenburg: “KWS mag de wes-

telijke helft van de stad voor hun rekening nemen. Van Gelder tekent voor 

het oostelijke deel. Dit betekent het uitvoeren van kleine reparaties van 

amper een vierkante meter, maar bijvoorbeeld ook het opknappen van 

de Bastionweg: ruim een kilometer lang en zo goed als volledig versleten.”

Van beproefd naar duurzaam recept
Lange tijd verliepen dergelijke raamwerkcontracten voor asfaltonder-

houd volgens een beproefd recept, vervolgt hij. “We sloopten eerst de 

oude toplaag eraf om er daarna een nieuwe deklaag op aan te brengen. 

Het vrijkomend asfalt dat overbleef, verdween vervolgens linea recta 

naar de stort, zowel de teerhoudende als nog bruikbare materialen.’

Erg duurzaam is deze methode echter niet, geeft hij toe. Daarom pakt 

Van Gelder het tegenwoordig anders aan. “Bijvoorbeeld door gescheiden 

te frezen, zodat je teerhoudend asfalt kunt scheiden van nog te herge-

bruiken materialen en te mengen met schuimbitumen. Je hebt per saldo 

dus minder afval, wat het milieu en CO2-reductie ten goede komt.”

Inzet scanauto
“Door vooraf een goed beeld te krijgen van de huidige ligging van het 

asfalt, kunnen we optimaal frezen”, stelt Van Litsenburg. “Dit leverde 

voor een werk in Park Oog in Al een halvering van de hoeveelheid frees-

afval op; van zo’n 200 naar 100 ton. Gevolg van deze werkwijze is wel dat 

je vooraf elk stukje weg moet inscannen om zo een nieuw profiel te be-

palen. Maar dat is onze technische meetdienst wel toevertrouwd. Hun 

speciale meetwagen geeft iedere keer een perfecte analyse van de be-

staande versus de gewenste situatie.”

CO2-neutrale ambities
Al met al is deze aanpak vele malen duurzamer dan hoe asfaltvernieu-

wing en belijning er voorheen uitzag. Maar CO2-neutraal is het nog niet. 

Van Litsenburg: “Om die ambitie waar te maken, of zo dicht mogelijk bij in 

de buurt te komen, moet je onder andere ook kijken naar de inzet van je 

materieel.” Gebruikmaken van elektrisch materieel levert daarbij de 

meeste CO2-besparing op, zegt hij. “Zo maken we in Utrecht gebruik van 

een elektrische vrachtwagen, waarvoor we bij ons kantoor in Nieuwegein 

een speciaal laadpunt hebben aangebracht, geschikt voor de grootste 

machines.” 

Elektrische asfaltspreidmachine
Geen overbodige luxe, want zodra onze reeds bestelde elektrische asfalt-

spreidmachine geleverd wordt, zal ook deze in Utrecht worden ingezet. 

Met een besparing van zo’n 150 liter diesel per dag in zijn eentje alleen al 

een belangrijk hulpmiddel in de race naar emissieloos werken. Daarnaast 

rijden alle materieelstukken die niet elektrisch zijn op biobased diesel.

Van Litsenburg: “Tel daarbij op dat het gebruikte materieel behalve 

‘schoon’ ook grotendeels geluidsarm is en het moge duidelijk zijn dat de 

inwoners van Utrecht Oost over een paar jaar kunnen genieten van een 

gloednieuwe infrastructuur in ruil voor zo min mogelijk overlast en schade 

aan het milieu. Iets om zonder meer trots op te zijn.” 

Nieuwe wegen in ruil voor 
zo min mogelijk overlast 
voor mens en milieu
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Het aanleggen van een fietspad klinkt zo eenvoudig. Maar als het 
fietspad middenin een beschermd Natura 2000-gebied ligt, wordt het al 
snel een stuk minder simpel. Want dan kan het noodzakelijke werk alleen 

uitgevoerd worden wanneer het geen noemenswaardige stikstofneer-
slag veroorzaakt. Van Gelder pakte de uitdaging met beide handen aan.

Stikstofberekening
Aan het eind van het ontwerptraject voor het fietspad in buurtschap 

Speuld, constateerde de gemeente Ermelo waarin het dorpje ligt, een 

veel te hoge uitkomst van de stikstofberekening. “Een paar vrachtbe-

wegingen en daarna zou de gemiddelde aannemer al gauw ver boven de 

hier geldende stikstofnorm komen te zitten”,  vat ontwerpleider Erwin van 

Boven de problematiek samen. De gemeente besloot om het werk aan te 

besteden in een bouwteam en samen op zoek te gaan naar een oplos-

sing. Want dat het fietspad in de populair, bosrijke toeristische omgeving 

aan vernieuwing toe was, dat stond vast. “Van Gelder zag kansen om het 

werk uit te kunnen voeren binnen de gestelde normen. We hebben het 

winnende plan geschreven en konden aan de slag.” 

Het bouwteam moest veel uitzoeken voordat er ook maar een meter 

asfalt gelegd kon worden. Van Boven: “We zijn begonnen met te bepalen 

welke handelingen we niet uit hoefden te voeren. Zo hebben we bijvoor-

beeld minder asfalt gefreesd dan dat we normaal zouden doen en is de 

nieuwe rijbaan hoger aangelegd. Daarna hebben we gekeken welke werk-

zaamheden we met elektrisch materieel konden uitvoeren, bijvoorbeeld 

met de elektrische vrachtwagens waarover Van Gelder beschikt. Deze 

waren precies op tijd beschikbaar.”

Elektrische vrachtwagen
“De elektrische vrachtwagens zijn gebruikt in de fase van het werk waar-

in we het dichtst in de buurt van het natuurgebied aan het werk waren”, 

vertelt Van Boven verder. “Het laatste stuk van het transport van het 

asfalt vanuit Nijkerk gebeurde met de elektrische vrachtwagen. Het 

daadwerkelijke asfalteren gebeurde met behulp van een nieuwe asfalt-

set die voorzien is van een Stage V motor.”

Niet de makkelijkste weg
Bij de aanleg van het fietspad koos Van Gelder niet voor de makkelijkste 

weg, aldus Van Boven. “Toen we begonnen met de werkzaamheden werd 

op 1 juli 2021 een aanpassing in de wet gemaakt,  wat een vrijstelling voor 

bouw-, sloop- en eenmalige aanlegactiviteiten inhield. Dit gold ook voor 

ons project. Toch hebben we besloten ons aan het oorspronkelijke plan 

te houden. We wilden met dit project ervaring opdoen met duurzamer 

werken. En dat is gelukt. We hebben namelijk niet alleen stikstof be-

spaard, maar ook CO2. En dat past prima bij de ambitie van Van Gelder 

om duurzamer te werken.”

Niet alleen Van Gelder koos voor de moeilijkere route. Dat deden ook de 

bewoners van Speuld. Zij konden namelijk al in een vroeg stadium mee-

denken over een aantal projectelementen zoals de print op het asfalt. 

“De bewoners hebben gekozen voor een print van stenen (streetprint)  

op het volledige oppervlakte van de rijbaan binnen de bebouwde kom. 

Dat kostte niet alleen meer geld, maar het aanbrengen van de print had 

ook een nadelige invloed op de stikstofnorm omdat het dieselverbruik bij 

de aanleg ervan hoog is”, vertelt Van Boven. Van Gelder ging in gesprek 

met de gemeente en samen kwamen zij tot een oplossing. “We hebben 

het ontwerp aan gepast en we zijn aan tafel gegaan met het bedrijf dat 

de print aan zou brengen op het asfalt. Samen zijn we in staat gebleken 

om de print volledig stikstofvrij aan te brengen.”

Mooie voorbeeldcasus
Al met al was het een ingewikkelde klus. Maar de hierin opgedane ervaring 

had Van Boven niet willen missen. “In Speuld hebben we het ogenschijnlijk 

on mogelijke alsnog voor elkaar gekregen. Met elektrisch materieel, aan-

passingen in het ontwerp en het beperken van het aantal handelingen 

hebben we de uitvoering van dit project onder de stikstofnorm gehouden. 

Bovendien ligt er nu een mooie fietspad waar de bewoners en toeristen 

nog lang plezier van zullen hebben. De CO2-uitstoot van dit werk is uit-

eindelijk fors gereduceerd. Dit maakt van het project in Speuld een mooie 

voorbeeldcasus voor andere opdrachtgevers die met soortgelijke vraag-

stukken worstelen.”

 

Stikstofvrij 
fietspad in Natura 
2000-gebied

De bewoners kozen 
voor een streetprint 

op de rijbaan. 
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Ieder jaar spant Van Gelder zich in om duurzaamheid en het belang van 
duurzaam handelen binnen Van Gelder én in de keten ‘tussen de oren te krijgen’. 

Zo ook in 2021. Hieronder geven we een impressie van een aantal activiteiten 
en initiatieven, naast praktische investeringen die we hebben gedaan in 

emissievrij materiaal en duurzame energiewinning. 

Elektrisch transport
Dankzij een goede samenwerking met onze transporteurs, konden we vanaf het 

derde kwartaal van 2021 beschikken over vier volledig elektrische vrachtwagen met 

geïntegreerde laadkraan. De collega’s in de verschillende regio’s hebben ervaring 

opgedaan met gerichte inzet en laadtijden. De emissievrije vrachtwagens zijn inge-

zet op diverse projecten in binnenstad en buitengebied. 

Emissievrij materieel 
In december is de eerste elektrische 6.5 ton mobiele kraan van Nederland door ons 

in gebruik genomen. Maar we investeerden ook in kleiner elektrisch materieel zoals 

bandzagen en trilstampers. Beschikken we zelf niet over het benodigde elektrische 

materieel? Dan huren we dat. Zo ook 2 tons shovels en minikranen. Inmiddels heb-

ben we daarmee ongeveer twintig projecten emissievrij kunnen uitvoeren. 

Volledig elektrische asfaltset 
Er is een volledig elektrische asfaltset aangeschaft die we in oktober 2022 in ge-

bruik kunnen nemen.  

Zonnepanelen in Elburg
De loods in Elburg is voorzien van maar liefst 800 zonnepanelen. Het dak van de 

loods is verzwaard om het gewicht van de panelen te kunnen dragen. De panelen 

wekken straks 160.000 kW energie per jaar op. Voor die tijd moet het lokale energie-

netwerk nog wel versterkt worden. 

Schafwagens
We gaan de schafwagens de komende jaren zelfvoorzienend maken. De eerste wagens 

bouwen we in 2023 om.

Biobased fuel
Van Gelder en partner idverde zijn gestopt met diesel als brandstof voor het  

materieel dat wij gebruiken bij onze werkzaamheden in de haven van Rotterdam. In 

plaats van diesel vullen wij de tanks voortaan met het duurzame GoodFuels HVO100. 

Hiermee realiseren we een flinke emissiereductie van fijnstof en stikstof, maar 

vooral van CO2 (tot 89%). Het totale brandstofvolume vervangen voor GoodFuels 

HVO100 betekent een uitstootbesparing van 736.500 kilo CO2 per jaar. 

The Embassy of Circular and Biobased Building
In het kader van ‘alleen ga je sneller, samen kom je verder’ zijn we partner geworden 

van de Embassy Biobased & Circular Building. Dit platform zet zich in om de transitie 

naar een circulaire en biobased bouw en infra te versnellen, en wie zien kansen om 

hieraan een belangrijke bijdrage te leveren. 

Partnerschap met C-Beta 
Ook in 2021 zijn we partner gebleven van C-Beta, de circulaire hotspot in de Haar-

lemmermeer. Hiermee dragen we regionaal bij aan de opschaling naar een circulaire 

economie, en maakten we dat bijvoorbeeld heel tastbaar door een circulair parkeer-

terrein voor C-Beta te ontwikkelen. 

Platform Klimaatbestendige steden en dorpen
In samenwerking met Tauw, Wavin, Mijn Waterfabriek en Donker Groep, heeft Van 

Gelder een kennisplatform opgezet. Doel van het platform is het delen van kennis 

over het bestendig maken van dorpen en steden met betrekking tot wateroverlast, 

verdroging, hittestress en overstromingen.

Lopende en aankomende duurzame projecten
We hebben ook in 2021 een aantal prachtige duurzame projecten kunnen realiseren, 

zoals de volledig emissieloze natuurboulevard in Westvoorne en het bedrijventerrein 

Kerkdennen in Ermelo. Daarnaast hebben we ook een aantal zeer duurzame projec-

ten aangenomen, zoals de Parklaan in Ede waar we in 2022 tot uitvoering over gaan.

Duurzaamheidsinitiatieven 2021
Visie, strategie en organisatie 
Voor het thema CO2 streeft Van Gelder Groep al bedrijfs-

brede doelstellingen na. Daarnaast zien we dat we ook voor 

de andere duurzaamheidsthema’s integraal stappen willen 

maken, en daarvoor hebben we begin 2021 een visie opge-

steld en doelstellingen aan gekoppeld. We hebben een focus 

aangebracht op de thema’s Energie & Emissies, Materialen, 

Klimaat & Natuur en Beleving. De ambities zijn gevisualiseerd 

in een aantal inforgraphics. 

Om integraliteit intern te stimuleren hebben we een stuurgroep 

opgericht waarin alle werkmaatschappijen van Van Gelder  

vertegenwoordigd zijn. Op deze manier kunnen we nieuwe 

kennis gemakkelijk delen en door de organisatie verspreiden. 

Daarnaast creëren we draagvlak in de gehele organisatie. 

We hebben collega’s uitgedaagd om mee te denken over vier 

thema’s. Dit resulteerde in een advies aan de directie. In het 

najaar zijn de werkgroepen aan de slag gegaan met het  

implementeren van het advies, waarvan we de eerste resul-

taten al zichtbaar zijn in de organisatie. 

Aantrekken van nieuwe kennis (hydrologie en ecologie)
Steeds meer opdrachtgevers vragen om de omgeving klimaat- 

adaptief en natuur-inclusief in te richten. Sterker nog, we 

verwachten dat ‘groen’ de komende jaren minstens net zo 

belangrijk zal worden in ons werkgebied als ‘grijs’. Om hierop 

in te spelen hebben we jong talent aangetrokken dat ons  

in deze transitie zal helpen op advies van de werkgroep  

Klimaat & Natuur. 

Dankzij de duurzaam 
opgewekte energie 

stoot Van Gelder 
jaarlijks ruim 103.000 

kilo minder CO2 uit.
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CO2-doelstellingen 
en -resultaten

De eerste stap in CO2-reductie is beter inzicht krijgen in de CO2-  
footprint van Van Gelder in 2021. Wat zijn de verschillende met 2020? 
Waar komen deze verschillen vandaan? Deze resultaten zijn naast de 

vastgelegde CO2-doelstellingen gelegd om te kijken of Van Gelder op 
koers ligt van de hoofddoelstelling en in hoeverre bijsturing nodig is. 

Wat betekent Scope 1, 2 en 3?
CO2-uitstoot wordt door de hele keten uitgestoten, daarom wordt er 

gesproken over een aantal ‘scopes’ of ‘invloedniveaus’ waarbinnen Van 

Gelder CO2-uitstoot veroorzaakt. 

Scope 1
CO2-uitstoot direct veroorzaakt door activiteiten van Van Gelder, zoals 

het verbranden van diesel bij het draaien van onze machines. 

Scope 2
CO2-uitstoot indirect veroorzaakt door activiteiten van Van Gelder, bij-

voorbeeld elektriciteitscentrales die onze kantoren van stroom voorzien. 

Scope 3
CO2-uitstoot niet direct veroorzaakt door activiteiten van Van Gelder, 

maar wel onder invloed van ons bedrijf. Een onderaannemer in opdracht 

van Van Gelder, bijvoorbeeld, die werkt met eigen materieel.

CO2 equivalent
Naast de grootschalige uitstoot van CO2, dragen andere broeikas gassen 

ook bij aan klimaatverandering. Het gezamenlijk effect van alle broeikas-

gassen wordt uitgedrukt in CO2-equivalent, ook wel CO2e. In onze sector 

is CO2-uitstoot dominant.

DOELSTELLINGEN
Scope 1 & 2
De hoofddoelstelling luidt als volgt: 

49% CO2-reductie is gerealiseerd in 2030 ten opzichte van 2010 
gere lateerd aan de omzet en FTE.      

  

Deze hoofddoelstelling wordt ondersteund door onderliggende doelstel-

lingen. Zo heeft Van Gelder de doelstelling om in 2027 een emissievrij  

wagenpark van personenwagens en lichte bedrijfswagens gerealiseerd 

te hebben. De bouwplaats wordt in 2023 emissieneutraal.

Scope 3
De ketenreductie op Grondverzet is komen te vervallen. Er wordt gewerkt 

aan een nieuwe ketenanalyse op PVC. De doelstelling in de keten Asfalt 

van 5% CO2-reductie in 2022 ten opzichte van 2016 blijft behouden. 

CO2-footprint 
De CO2-uitstoot in 2021 bedroeg 20,17 ton per miljoen euro aan omzet.  

Dit is een afname ten opzichte van de 20,83 ton in 2020. Het effect van 

de coronacrisis op de CO2-uitstoot lijkt af te nemen. De asfalt productie 

neemt weer toe. Het is merkwaardig dat bij toenemende asfaltproductie 

(van circa 20%) de CO2-uitstoot per ton asfalt (circa 1%) toeneemt.  

Vanwege de hogere productie en minder start-stopmomenten, wordt 

verwacht dat de CO2 uitstoot per ton asfalt afneemt. 

Inmiddels werken er weer meer medewerkers op kantoor, aangezien hier-

voor passende maatregelen zijn getroffen. Dit is terug te zien aan het 

toenemende elektriciteitsverbruik op de kantoren en de gereden kilo-

meters van het wagenpark. 

De omzet in 2021 bedraagt ongeveer € 566 miljoen en dat is € 31 miljoen 

hoger dan vorig jaar. Het aantal FTE’s is licht toegenomen (van 1167 in 

2020 naar 1189 in 2021). Dit verklaart de stabilisatie van de CO2-footprint 

per FTE. Wanneer de gehele productieketen uit de dip komt en verder 

aantrekt, is het zaak om de dalende trend in CO2-uitstoot van de af - 

ge lopen jaren weer op te pakken. Op dit moment blijven we, ondanks de 

stabilisatie, nog ver onder de doelstellingslijn. Van Gelder ligt op koers om 

de hoofddoelstelling te realiseren.
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CO2-uitstoot per KPI
Onderstaande KPI’s worden gebruikt om de doelstellingen te evalueren en bij te sturen waar nodig:

• CO2-gas(kantoor)/FTE   

• CO2-brandstof/km

• CO2-gas ACN/ton asfalt

• CO2-materieel/FTE Aannemingsmaatschappij Van Gelder

• kWh/FTE

• CO2-privé-auto’s/km privé-auto’s

Op de KPI’s over het energieverbruik van de kantoren, de zakelijke kilometers van privé-auto’s en het brandstofverbruik van het materieel 

zijn geen grote veranderingen waargenomen. De gegevens over het brandstofverbruik van het wagenpark en het gasverbruik van de asfalt-

centrale moeten verder worden  geanalyseerd voordat daar definitieve conclusies uitgetrokken kunnen worden. 

REDUCTIEMAATREGELEN 2021

Scope 1 & 2
• HVO brandstoffen 1,1%

• Materieel elektrificeren 3,8%

• Voertuigen elektrificeren 4,0%

• Slim laden 0% (Start 2022)

• Asfaltcentrale 0.6% (verdere reductie vanaf 2023 verwacht)

Scope 3
In de keten Asfalt is in 2021 de volgende reductiemaatregel toegepast: 

• Overkappingen met zonnepanelen (minder vocht in grondstoffen): 1%

In de keten Grondverzet zijn de volgende reductiemaatregelen toegepast: 

• Aankoop zuinig materieel 0.3%

• Cursus/toolbox het nieuwe draaien voor onderaannemers 0.6%

Uit de grafiek valt op te maken dat de reductiemaatregelen op de keten Grondverzet minder effectief worden. 

In 2022 wordt daarom aan een nieuwe ketenanalyse gewerkt.
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