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Infrabedrijven zoals Van Gelder staan middenin de samenleving. 
Is de samenleving in beweging (of zoals in 2022: in beroering) 

dan raakt dat Van Gelder direct. Het jaar 2022 gaat de boeken in 
als een van de meest roerige jaren van de afgelopen decennia. 

Net bekomen van de gevolgen van de Coronacrisis, brak de oorlog in 
Oekraïne uit en kregen we te maken met schaarste aan grondstoffen, 

stijgende (brandstof)prijzen en een enorme inflatie. Ondanks dat steeg 
de omzet van € 566 naar € 724 miljoen. Wel kwam ons netto- 

rendement onder druk komen te staan. Maar met een nettowinst 
van 4,1% nog altijd een resultaat dat tot tevredenheid stemt.

Arbeidsvoorwaarden
Niet alleen Van Gelder, maar ook al onze collega’s voelden in 2022 de  

gevolgen van de stijgende prijzen in de portemonnee. Met een eenmalige 

schenking van € 1.000 netto probeerden we onze collega’s een steun in 

de rug te geven. Dat deden we ook met de optie om het vakantiegeld 

maandelijks uit te laten keren. Daarnaast kwamen we in 2022 met een 

nieuw pakket aan arbeidsvoorwaarden, de mogelijkheid tot thuiswerken 

en het kopen en verkopen van vakantiedagen. 

Stikstofuitspraak 
Begin november deed de Raad van State uitspraak in de Porthoszaak. De 

uitspraak heeft grote gevolgen voor de bouwsector. Door de verplichting 

voor elk bouwproject aan te moeten tonen dat de realisatie niet bij-

draagt aan een vergroting van de stikstofuitstoot nemen kosten toe en 

zal de vergunningverlening vertragen. Bouwend Nederland schat in dat 

de gemiddelde vertraging drie tot zes maanden zal bedragen. Van Gelder 

onderzoekt wat dit betekent voor de voortgang van de projecten die we 

in 2023 zouden starten. 

Vinden van collega’s
Het vinden van nieuwe collega’s blijft voor de hele branche een uitdaging. 

Met de lancering van een nieuwe Werken Bij website en eigen recruitment 

lukt het ons steeds beter om, zonder tussenkomst van detacheerders, 

vacatures in te vullen en daarmee gemotiveerde professionals aan ons 

te binden. Het profiel van de collega’s die wij zoeken verandert als gevolg 

van de veranderende vraag aan klantzijde. Van Gelder werkt steeds  

vaker aan grote, complexe projecten. Projecten waarin wij de rol van  

regisseur op ons moeten nemen en meer en meer verantwoordelijk zijn 

voor werkzaamheden die voorheen op het bordje van de opdrachtgever 

lagen. Iedere dag zijn er duizenden medewerkers van onderaannemers 

voor Van Gelder aan het werk. Het aansturen en coördineren van deze 

flexibele schil vraagt ook om andere competenties. 

Procesharmonisatie    
Hoewel de Van Gelder-bedrijven onderling allemaal verschillend zijn, hebben 

ze ook veel met elkaar gemeen. Ze delen vaak dezelfde (type) klanten, 

hebben allemaal te maken met tenders en aanbestedingen, aannemen 

en inhuren van personeel, ontwerp, inkoop, uitvoering en oplevering.  

Tegelijkertijd heeft ieder bedrijf de eigen processen anders vormgegeven, 

maken ze gebruik van andere formulieren en hebben ze hun eigen IT- 

systemen. Het beheren van deze systemen alleen al vraagt om een enor-

me tijds- en capaciteitsinspanning van de IT-afdeling. Uitzonderingen zijn 

vaak de regel binnen Van Gelder. Met het verlies van tijd, geld en werk-

plezier als gevolg. Binnen Van Gelder wordt voor collega’s steeds merk-

baarder dat er verschillende werkwijzen zijn en is er behoefte aan duide-

lijkheid over rollen en verantwoordelijkheden. Uniforme en waar mogelijk 

geautomatiseerde Van Gelder-brede bedrijfsprocessen stellen onze  

collega’s in staat zich te focussen op het tijdig en goed uitvoeren van 

projecten, het optimaliseren van klant- en omgevingscontact, persoon-

lijke ontwikkeling en innovatie. Daarmee verminderen we bovendien faal-

kosten en maken we samenwerken en doorgroeien binnen de brede Van 

Gelder organisatie mogelijk. Uitgangspunt is: eenvoudige processen  

dragen bij aan het werkplezier van iedereen.

Duurzaam en sociaal ondernemen
In 2022 hebben we opnieuw stappen gezet om onze bedrijfsvoering en  

projecten verder te verduurzamen. Verduurzamen kan Van Gelder overigens 

niet alleen. Dit moet gebeuren in en door de keten. Om onze opdrachtge-

vers verder te inspireren, organiseerden we in 2022 een relatiedag die in het 

teken stond van duurzaamheid in de keten. Samen met een groep klanten 

bezochten wij de indrukwekkende voorstelling Het Huis van Sarah. 

Van Gelder investeerde opnieuw fors in elektrisch materieel, waaronder 

een door waterstof aangedreven vrachtwagen en een elektrische asfalt-

spreidmachine. En we gaan verder. Zo starten we zodra de vergunning rond 

is, in Nijkerk met de bouw van een nieuwe asfaltcentrale. Deze centrale zal 

de meest duurzame centrale van Nederland worden. 

Van Gelder besteeg trede 2 van de PSO-ladder. Dit is een onafhankelijk 

keurmerk dat inzicht geeft in de mate waarin organisaties meer dan ge-

middeld sociaal ondernemen. Dit richt zich vooral op de arbeidsparti - 

cipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Van Gelder wil zich 

minimaal op dit niveau handhaven, maar een trede stijgen op de PSO- 

ladder past beter bij de ambities van ons familiebedrijf.

 

Overname en deelneming
In januari van dit jaar namen we het Alkmaarse bedrijf Stam & Co over. De 

overname van dit 70-jaar oude familiebedrijf biedt ons de schaalgrootte 

die nodig is om aan de stijgende marktvraag als gevolg van de energie-

transitie te voldoen. Daarnaast namen we een belang in ADUCO Neder-

land B.V., specialist in het bieden van duurzame oplossingen op het ge-

bied van frees- en stabilisatietechnieken.  Daarmee werkten we gestaag 

verder aan ons full-service portfolio. 

Fysieke en sociale veiligheid
Bewust veilig werken. Het blijft dé opdracht voor iedereen die voor of 

met Van Gelder werkt. En dat zijn er steeds meer. Iedere dag werken er 

duizenden vaklieden van onderaannemers mee aan onze projecten. Ook 

hen overtuigen van de noodzaak om bewust veilig te werken is de grote 

uitdaging waar wij ons voor gesteld zien. In 2022 zijn we een voorlich-

tingscampagne gestart. Met de vraag: “Voor wie werk jij bewust veilig”, 

maakten we bewust veilig werken persoonlijk. We maakten mooie stappen 

op de veiligheidsladder: Van Gelder Rail staat op trede 5, Van Gelder  

Kabel-, Leiding- en Montagewerken op trede 4 en de overige bedrijven 

handhaafden zich op trede 3. 

Er moet binnen de organisatie niet alleen aandacht zijn voor fysieke  

veiligheid. Sociale veiligheid is net zo belangrijk. Want iedereen die voor 

of met een Van Gelder-bedrijf werkt, verdient een veilige en integere om-

geving waarin het fijn werken is. We organiseerden in 2022 onder andere 

een webinar waarin we de spelregels rondom mededingingsrecht met  

elkaar bespraken en voor 2023 staat een prikkelende voorlichtingscam-

pagne op het gebied van sociale veiligheid op de planning. 

Dankzij een orderportefeuille die zeer goed gevuld is, kijken we met ver-

trouwen uit naar 2023 en gaan we met veel energie bijdragen aan het 

oplossen van de grote infrastructurele uitdagingen die Nederland kent. 

Henri van der Kamp

Algemeen directeur Van Gelder Groep

HENRI VAN DER KAMP Voorwoord
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Wie de drie divisiedirecteuren van de Van Gelder Groep spreekt, 
krijgt een boeiende verscheidenheid aan verhalen over het uiteen-

lopende werkaanbod, het jaar 2022 en de nabije toekomst. 
Er is ook een rode draad. Van Gelder is een ondernemend bedrijf 

dat in alle geledingen met de tijd meegaat. Leendert Ripping, 
Pieter Vellinga en Jesper Pottuit raken dan ook bijna niet uitgepraat.  

“We zitten met Van Gelder in een bevoorrechte positie. Er is veel werk te 

doen, alleen we moeten die hoeveelheid werk wel goed in de gaten  

houden”, trapt Jesper Pottuit, divisiedirecteur Van Gelder Kabel-,  

Leiding- en Montagewerken (KLM) af. Hij somt op: “Nederland moet van 

het gas af, de opkomst van andere warmtebronnen, de bouw van heel 

veel woningen en de verduurzamingsopgave. Daarnaast is er ook nog het 

elektriciteitsnetwerk dat op meerdere fronten enorm wordt belast.  

Dat moet allemaal aangepast en verzwaard worden met extra kabels en 

nieuwe netwerken.”

“En wat misschien wel een onderschat probleem is, is verdroging. Het 

grondwaterpeil zakt steeds verder. Dat heeft gevolgen voor de huidige 

waterleidingnetten. Hoe zorgen wij ervoor dat we ook straks voldoende 

water hebben? Nu voeren we het vaak af, maar we moeten echt een slag 

slaan als het gaat om de opslag van water”, aldus Jesper.

Meer met minder
Andere voorbeelden van ontwikkelingen die in 2022 in gang zijn gezet, 

benoemt Leendert Ripping. Hij is directeur van de divisie Van Gelder  

Civiel, oftewel het werk in de grond- en wegenbouw. “Als je kijkt naar alle 

infrastructuur in de openbare ruimte, dan wordt het allemaal meer met 

minder. Meer circulariteit en hergebruik, minder transport en juist veel groen 

en blauw. De tijd van drie auto’s voor de deur is voorbij, onder andere door 

de komst van de elektrische fiets. Minder auto’s betekent ook dat je an-

ders kijkt naar de weginrichting, dat we wellicht uit kunnen met een ver-

smalling van wegen of dat we soms een gedeelte van het asfalt terug 

kunnen geven aan de natuur.”

“Het is allemaal ingegeven door vragen als ‘wat kunnen wij terugdoen 

voor de natuur’ en ‘hoe brengen we de natuur terug in balans?’ Dat was 

in 2022 al zo en duurt de komende jaren nog voort. Allemaal het gevolg 

van de klimaatverandering. De bewustwording met elkaar dat het zo niet 

meer langer kan, is bij Van Gelder al volop aanwezig.”

Erkenningen 
Een hele andere ontwikkeling die ook het afgelopen jaar werd ingezet, is 

het verkrijgen van de zogenaamde baanerkenning. Pieter Vellinga divisie-

directeur Van Gelder Infra, legt uit: “Er staat voor Van Gelder Rail de  

komende jaren heel wat te gebeuren op het spoor, waaronder het ERMTS- 

systeem. Dat staat voor European Rail Traffic Management System en is 

de Europese standaard voor treinbeveiliging en verkeersmanagement.”

“Daarnaast wil ProRail in 2030 dertig procent meer reizigers en vijftig 

procent meer goederenvervoer. ProRail sluit het liefst grote contracten 

af met partijen zoals Van Gelder, om op die manier zoveel mogelijk speci-

alismen in huis te hebben. Dat noemen we erkenningen. Wij hebben als 

Van Gelder al de erkenningen kabel, sein en energie. Het grote voordeel is 

minder afhankelijkheid van andere partijen en dat je zelf juist meer in de 

lead bent. Nu mogen wij ook bezig met baanerkenning. Dat is een traject 

van een half jaar en in die periode moeten we twee proefprojecten maken. 

Als we dat als Van Gelder goed doen, worden we voorgedragen voor 

certi ficering. Dan moeten we alleen nog de bovenleiding erkenning. Dat 

maakt ons voor Prorail een enorm interessante partij. Sterker nog: op die 

manier is Van Gelder dé infrapartner voor ProRail.”

Pieter is bij Van Gelder ook verantwoordelijk voor Van Gelder Telecom en 

Van Gelder Verkeerstechniek. Bij Telecom ligt de aandacht vooral op glas-

vezel. “Komend jaar beginnen we ook in België, want als we zo doorgaan 

in Nederland, dan duurt het nog twee, drie jaar en dan is de ver glazing in 

ons land grotendeels afgerond. Bij Verkeerstechniek zet het vervangen 

van gewone lampen door led-verlichting door. Ook de overheid kiest voor 

nieuwe, slimme en meer duurzame systemen om de sociale veiligheid en 

vlotte doorstroming te borgen.” 

Dienend leiderschap
Om al dat werk te kunnen en te mogen doen, is de zorg voor collega’s 

enorm belangrijk, aldus de drie divisiedirecteuren. “Naast het werven van 

vakmensen, zetten we nadrukkelijk in op het behoud van onze collega’s. Ik 

vind het belangrijk dat onze mensen het bij Van Gelder goed naar hun zin 

hebben. Dat vraagt ook wat van ons als directeuren, namelijk dienend 

leiderschap”, aldus Pieter. 

Als het gaat om de personeelssterkte, blikken Jesper en Leendert terug 

op twee gebeurtenissen in 2022. “We kochten begin januari Stam & Co uit 

Alkmaar van netbeheerder Alliander. Die overgang verliep heel positief. 

We hebben alle 137 medewerkers overgenomen. Het jaar 2022 was een 

gewenningsjaar, maar de overname biedt ons kansen om een sterke  

positie in Noord-Holland te krijgen en eventueel ons takenpakket uit  

te breiden.”

In 2022 nam Van Gelder een belang van 20 procent in ADUCO. Een speci-

alist in asfaltfrezen en stabilisatie. Volgens Leendert waren daar drie  

redenen voor. “We willen graag de full-service infrapartner zijn voor Neder-

land. Dan is het goed om mee te beslissen over bijvoorbeeld de verduur-

zaming van machines. Verder geeft het ons de mogelijkheid voor meer 

circulariteit van asfalt en reden drie is het voorkomen dat we een tekort 

aan fundatiemateriaal hebben, dat gebruikt wordt voor de fundering  

onder de weg.”

Door collega’s gedragen
Tot slot. Het jaar 2022 was voor Van Gelder een enorm enerverend jaar. 

De nasleep van corona, de oorlog in Oekraïne, de stikstofproblematiek 

en de stijgende prijzen. Dat had niemand voorzien en het brengt nog 

steeds onzekerheid met zich mee. Daarom zette het bedrijf het afge_ 

lopen jaar in op procesharmonisatie. Leendert: “Wat je bij ons vaak ziet 

is dat mensen die bij ons komen werken, dat op hun eigen manier doen. 

Dat komt omdat wij de werkprocessen niet goed uitleggen, terwijl we 

juist eenduidiger en efficiënter willen werken.”

“Dat betekent meer automatiseren, gebruik van slimmere data en  

soms terug naar de basis. Procesharmonisatie, het woord zegt het al. 

Harmonisatie, dus geen standaardisatie. En het mooie is, onze mede-

werkers willen dat zelf ook heel graag”, voegt Pieter toe. “Zij en wij zijn er 

van overtuigd dat we zo het werken leuker maken, beter voor de klant en 

voor onze collega’s.”

Jesper: “Het is wel een proces van jaren, ook omdat we een groeiende 

organisatie zijn. En wat betekent dat voor onze mensen? Zij zijn ons  

kapitaal. Hoe ontwikkelen ze zich of moeten we ze omscholing aan-

bieden? Tegelijkertijd merk ik ook dat onze collega’s best trots zijn om te 

werken bij Van Gelder.”

LEENDERT RIPPING, PIETER VELLINGA EN JESPER POTTUIT

Richting bepalen 
en voorsorteren 
op wat mogelijk 
komen gaat
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“We zijn goed op weg”, aldus Jan Franssen op de vraag, 
wat 2022 voor een jaar was voor Van Gelder Groep. Hij is voorzitter 

van de Raad van Commissarissen (RvC). Ook de andere twee 
commissarissen Gert Veenhof en Ludo van Halderen zijn positief 

over het afgelopen jaar. Van Gelder is een robuuste onderneming, 
groeit nog steeds en de orderportefeuille is zeker de komende tijd 

goed gevuld. Tegelijkertijd ziet de RvC ook dat Van Gelder bezig 
is met allerlei scenario’s voor mogelijk mindere tijden. 

Het jaar 2022 was het jaar van vele grote gebeurtenissen met een enorme 

invloed. De nasleep van corona, de oorlog in de Oekraïne en de energie-

transitie. Het kleurt het werk van de drie commissarissen, die in 2022 acht 

keer samen overlegden met de directie van Van Gelder. “Onze rol is primair 

het houden van toezicht, maar ook om advies te geven. Dat doen we door 

kritische vragen te stellen als het gaat om bijvoorbeeld grote projecten. Is 

het wel verstandig om in te schrijven? En als we een opdracht niet gegund 

krijgen, wat is dan de reden? Dan is onze rol weer analytisch. Om ervan te 

leren en samen beter te worden”, legt Franssen uit. 

Goed gevuld
De RvC concludeert dat de orderportefeuille zeker de komende periode, 

nog goed gevuld is. Vooral bij Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montage-

werken (KLM). Dat heeft te maken met de energietransitie en de aanleg 

van nieuwe woonwijken. Daardoor is er veel vraag naar het aanleggen van 

nieuwe distributienetwerken en het realiseren van huisaansluitingen. 

Toch zijn er ook de nodige zorgen. De grote projecten zijn er wel, maar 

opdrachtgevers gunnen die vaak niet meer aan één partij, maar willen 

dat het samen gebeurt. Meerdere partijen dus en dat betekent onder de 

streep weer minder opbrengsten. “Ook worden hogere kosten berekend 

aan de uitvoerenden. En dat vertaalt zich weer in beperkingen van be-

paalde investeringen”, voegt Van Halderen daaraan toe. 

Van Gelder Groep is in de ogen van de drie commissarissen een kernge-

zond familiebedrijf. De koers van geen vreemd geld in Van Gelder is er een-

tje die de RvC ondersteunt. “Nu zie je in de markt en door allerlei grote 

ontwikkelingen, dat het werkaanbod binnen sommige bedrijfsonderdelen 

onder druk staat. Dat heeft Van Gelder in 2022 adequaat onderkend door 

steeds goed naar de kosten te kijken en zich af te vragen van ‘wat is ons 

rendement?’ Ook durfde de directie het aan om te blijven investeren. Dat 

kun je alleen als je financieel sterk bent, er een gezond ondernemers-

klimaat heerst en je realistisch bent én blijft”, zegt Veenhof.

Eigen leiderschap
In totaal werken er ruim 1.400 mensen bij Van Gelder plus nog een grote 

flexibele schil. De onderneming groeit, maar ook Van Gelder moet alle 

zeilen bijzetten om goede vakmensen binnen te halen én te houden. De 

rol van de medewerker is immers cruciaal. “Door de groei die we door-

maken is het belangrijk dat de werkprocessen uniform gestandaardiseerd 

plaatsvinden”, vervolgt Franssen. “Die procesharmonisatie is in 2022 in 

gang gezet en duurt de komende jaren nog voort. Dat is een goede ont-

wikkeling. Net als de zorg voor medewerkers. Van Gelder compenseerde 

een deel van de eigen collega’s voor de stijgende energielasten. Daar is 

geen ruchtbaarheid aan gegeven, maar zoiets kan een trigger zijn om 

medewerkers te behouden. Tot nu toe lukt het nog om de goede mensen 

aan te trekken.”

Terugblik 
Raad van 
Commissarissen

             LUDO VAN HALDEREN, GERT VEENHOF EN JAN FRANSSEN

“Verder spreekt ons het onderdeel Jong Van Gelder zeer aan. Jonge colle-

ga’s tot 35 jaar die heel goed doordrongen zijn van de huidige problema-

tiek, hun betrokkenheid tonen en ook aandragen wat er beter kan. Ik was 

in 2022 een keer bij zo’n bijeenkomst en ging daar blij weg. Ook Gelder-

poort, de eigen opleider waar collega’s veel opleidingen en trainingen 

kunnen volgen, die ook bedoeld zijn voor niet-medewerkers van Van  

Gelder, vinden wij een goede zaak.  Voor ons als RvC het zoveelste bewijs 

dat de arbeidsomstandigheden en de sfeer prima zijn bij Van Gelder.”

Kwaliteit groei
Dat laatste vormt de rode draad in de terugblik op 2022. De RvC is positief 

over de zorg voor medewerkers, het huidige aanbod van werk en ook over 

het tijdig voorsorteren op allerlei ontwikkelingen. “In deze turbulente tijd 

groeit Van Gelder nog steeds, alleen gaat het ons wel om de kwaliteit van 

die groei”, aldus Van Halderen. “Zeker als de energietransitie straks echt 

op volle toeren gaat draaien, kunnen we dan wel bijblijven? En een aantal 

beslissingen die de directie moet nemen, is sterk afhankelijk van wat er 

in politiek Den Haag gebeurt”, vult Franssen aan. “De zorg om de order-

portefeuille van de divisie Civiel is er. Net als de nodige onzekerheid, 

vooral door de ontwikkelingen in de laatste maanden. Toch kunnen we 

concluderen dat 2022 voor Van Gelder een bijzonder, maar wel een goed 

jaar is geweest”, besluit Veenhof.
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HENK JAN VAN DER VEER

Het jaar 2022 gaat bij Van Gelder de boeken in als een financieel 
be wogen jaar. De omzet steeg van € 565 miljoen in 2021 naar  

€ 724 miljoen in 2022. Dat was substantieel hoger dan de begrote  
€ 675 miljoen, en stemt ons tevreden. De nettowinst bedroeg  

€ 30,0 miljoen, een lichte stijging ten opzichte van de winst in 2021. 
Mooie cijfers, waar de totale organisatie van Van Gelder  

een positieve bijdrage aan heeft geleverd.

Het brutorendement steeg absoluut van € 39,0 miljoen naar € 41,8 miljoen. 

Het nettorendement ging van € 28,1 miljoen naar € 30,0 miljoen. Procen-

tueel liet de winst een daling zien van 5,0% netto naar 4,1% netto. De 

stijgende kosten als gevolg van de hoge inflatie hebben we niet allemaal 

door kunnen rekenen aan onze opdrachtgever. Daarnaast hebben we  

forse negatieve bijstellingen moeten doen op een project bij onze divisie 

Civiel. Mede daardoor is het projectresultaat lager dan het voorgaande 

jaar. Het uiteindelijke resultaat stemt wel tot te vredenheid. 

Stijgende omzet
De energietransitie is ook bij Van Gelder te merken door een fors stijgen-

de omzet bij met name onze divisie Van Gelder Kabel- Leiding- en Montage-

werken. Naast deze marktomstandigheden is in 2022 ook meer omzet 

gegenereerd doordat Van Gelder het bedrijf Stam & Co op 10 januari heeft 

overgenomen. Daardoor is Van Gelder ook in 2022 uitermate financieel ge-

zond gebleven. Het eigen vermogen nam toe van € 92,9 miljoen in 2021 

naar € 108,9 miljoen eind 2022. Het balanstotaal steeg in 2022 van € 268 

naar € 307 miljoen, een stijging van € 39 miljoen.

Er wordt geen gebruik gemaakt van bankfinancieringen en de liquiditeits-

positie bleef ook in 2022 meer dan uitstekend. Het banksaldo bleef nage-

noeg op het niveau van eind 2021 en droeg ultimo 2022  € 94,0 miljoen. De 

solvabiliteit bedroeg ultimo 2022 35,4%. De EBITDA (het bedrijfsresultaat 

voor rente, belastingen en afschrijvingen) bedroeg € 47,0 miljoen (6,5%). 

Orderportefeuille
De orderportefeuille was eind 2022 voor alle bedrijfsonderdelen op het 

vereiste niveau. Deze bedroeg € 973 miljoen in 2021 en steeg naar € 1,25 

miljard ultimo 2022. De stijging is met name tot stand gekomen door de 

acquisitie van het bedrijf Stam & Co en het toenemende volume in de 

raamcontracten in het kader van de energietransitie. Ook in de glas-

vezelmarkt is voldoende werk voorhanden. Onze Divisie Civiel heeft ten 

opzichte van eind 2021 met een lagere orderportefeuille, omdat er in 2022 

geen grote Rijkswaterstaat projecten zijn aangenomen. In 2023 wordt 

nog uitsluitsel verwacht op een grote tender voor Rijkswaterstaat. In het 

kader van de energietransitie zal in het jaar 2023 nog een aantal projecten 

worden aanbesteed door de netwerkbedrijven. Kenmerkend voor deze 

contracten is de lange looptijd waarmee opdrachtgevers meer zekerheid 

krijgen over de uitvoerbaarheid van de uitdagingen in deze markt. 

Groei
Het personeelsbestand binnen Van Gelder is fors gestegen. Eind 2022 

werkten er meer collega’s bij Van Gelder dan ooit tevoren. Ondanks de 

lichte groei is het verloop - door krapte op de arbeidsmarkt - relatief 

hoog. Mensen wisselen 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 2022 

licht ten opzichte van 2021 met 0,1% naar 4,5%. De impact van corona op 

het ziekteverzuim was beperkt. 

Investeringen
In 2022 werd bijna € 7 miljoen geïnvesteerd in materieel. Daarnaast zal in 

2023 wederom fors worden geïnvesteerd in elektrisch materieel. Een deel 

van deze investeringen had deels al in 2022 moeten plaatsvinden, maar 

zijn door leveringsproblemen uitgesteld naar 2023. Tevens is gewerkt aan 

de verdere verduurzaming van onze panden, door bijvoorbeeld het aan-

brengen van led verlichting in een aantal panden en het aanbrengen van 

een nieuwe gevel in ons kantoor te Elburg. 

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

dagingen voor 2023 zijn fors te noemen. Zo blijft het aanbod van grote 

werken in de civiele markt beperkt door de stikstofcrisis. De markt ken-

merkt zich nog steeds door instabiele loon- en prijsontwikkelingen; de 

indexaties zijn erg hoog, maar ook wisselend. Het is de vraag of die prijs-

stijgingen voldoende worden gecompenseerd in de lopende contracten. 

Een andere uitdaging is het borgen van de kwaliteit van onze medewerkers. 

De arbeidsmarkt blijft grillig en behoud van personeel staat hoog op de 

agenda. In dat kader is ook gestart met een intern opleidingstraject op 

het gebied van Dienend Leiderschap. Van Gelder bevindt zich in de gelukkige 

omstandigheid dat ze een eigen opleidingscentrum heeft, Opleidings-

centrum Gelderpoort. Zij gaat ons daarbij ondersteunen, waarbij naast 

de vaktechnische opleidingen steeds meer niet-vaktechnische opleidingen 

aan het personeel wordt aangeboden.

Vooruitblik
De vooruitzichten zijn in de basis goed. Onze orderportefeuille voor 2023 

is voor 80% gevuld. Daarmee zal Van Gelder naar verwachting de omzet-

grens van € 750 miljoen ruimschoots overschrijden. Een rendementsdoel-

stelling van minimaal 4% netto blijft daarbij het uitgangspunt. Om zo als 

infrapartner voor Nederland continuïteit te bieden aan onze collega’s, 

opdrachtgevers en de maatschappij.

Henk Jan van der Veer

Financieel directeur Van Gelder Groep

Bewogen 
financieel jaar 
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Bij Van Gelder weten we goed waar we voor staan, wat we willen 
bereiken en hoe we dat willen doen. In 2021 herijkten we onze missie en 

visie. Centraal daarin staat onze ambitie om de regisseur van de 
slimme en duurzame openbare ruimte te worden. Integraal en datage-

dreven werken gaan ons daarbij helpen. Het doel daarvan is helder: 
financieel gezond zijn zodat we blijvend kunnen investeren in mensen en 

materieel. Daarom is procesharmonisatie volgens Henri van der Kamp 
en Henk Jan van der Veer noodzakelijk én logisch.

Om alle ambities met betrekking tot de ontwikkeling van de organisatie 

en haar medewerkers te kunnen realiseren, is geld nodig. Geld dat Van 

Gelder niet gaat lenen van de bank. “We zijn en blijven bankonafhanke-

lijk,” benadrukt Henk Jan van der Veer, financieel directeur van Van Gelder 

Groep. “Dat betekent dat we wat we doen, slimmer moeten gaan doen 

zodat het rendement op het afgesproken niveau blijft.” Henri van der 

Kamp, algemeen directeur van Van Gelder, vult aan: “Hoewel de Van  

Gelder-bedrijven onderling allemaal verschillend zijn, hebben ze ook veel 

met elkaar gemeen. Ze delen vaak dezelfde klanten, hebben allemaal te 

maken met tenders en aanbestedingen, aannemen en inhuren van  

personeel, ontwerp, inkoop, uitvoering en oplevering. Tegelijkertijd heeft 

ieder bedrijf eigen processen anders vormgegeven, maken ze gebruik 

van andere formulieren en hebben ze hun eigen inrichting van de IT- 

systemen. Het beheren van deze systemen alleen al vraagt om een  

enorme tijds- en capaciteitsinspanning van de organisatie. Uitzonde-

ringen zijn te vaak de regel binnen Van Gelder. Met het verlies van tijd, 

geld en werkplezier als gevolg. Binnen Van Gelder wordt voor collega’s 

steeds merkbaarder dat er verschillende werkwijzen zijn en is er behoef-

te aan duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden.”

Perspectief van de klant
Om al deze redenen heeft Van Gelder besloten dat alle bedrijfsonder-

delen behorend tot de Van Gelder Groep aan de slag gaan met het  

harmoniseren van processen. Henri: “Dit gaan we doen op basis van het 

perspectief van de klant. Daarbij is het primaire proces, dus de projecten 

die we uitvoeren, leidend. Uiteraard gaan we kijken wat dit betekent voor 

de ondersteunende processen en de systemen die we gebruiken. Gelijk 

waar mogelijk en verschillend waar nodig, is daarbij het uitgangspunt.” 

Henk Jan: “Het jaar 2023 staat in het teken van deze procesharmonisatie. 

Rond de zomer willen we klaar zijn met de procesbeschrijvingen en kunnen 

we de processen uitrollen. We zijn afgelopen najaar, samen met onze 

externe adviseur, begonnen met de voorbereidingen zodat we nu echt 

aan de slag kunnen gaan. Bij dit werk worden zoveel mogelijk collega’s 

vanuit de orga nisatie betrokken. Daarmee zorgen we ervoor dat wat we 

met elkaar besluiten breed gedragen wordt en ook echt bij Van Gelder en 

onze klanten past.” 

Samenwerken en doorgroeien mogelijk maken
“Het doel van die procesharmonisatie is niet het wegnemen van de autono-

mie van de bedrijven,” aldus Henri. “En processen zijn, het klinkt misschien 

gek, ook geen doel op zich. Eenvoudige processen zijn nodig om ons werk 

makkelijker en leuker te maken. We willen graag een bedrijf zijn waar  

taken en verantwoordelijkheden voor iedereen duidelijk zijn, waar af-

spraak ook echt afspraak is en er voldoende geld onder aan de streep 

overblijft om te investeren. In duurzaamheid en materieel maar ook in 

onze collega’s. Maar we doen het vooral om waarde voor onze klanten te 

blijven leveren en voor onszelf ruimte te creëren om te doen waar we 

goed in zijn en waar we plezier aan beleven. Ik ben ervan overtuigd dat  

uniforme en waar mogelijk geautomatiseerde Van Gelder-brede bedrijfs-

processen onze collega’s in staat stellen zich te focussen op wat er echt 

toe doet. Het op tijd en goed uitvoeren van projecten, het optimaliseren 

van klant- en omgevingscontact, persoonlijke ontwikkeling en innovatie. 

Daarmee verminderen we bovendien faalkosten en maken we samen-

werken en doorgroeien binnen de brede Van Gelder organisatie mogelijk. 

Procesoptimalisatie is daarom wat mij betreft het logische gevolg op 

wat we met elkaar besproken en afgesproken hebben en vast hebben 

laten leggen in missie, visie, strategische pijlers en leidende principes.”

Proces-
harmonisatie 
logische stap 
in ontwikkeling 
organisatie
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BALANS PER 31 DECEMBER 
VAN GELDER GROEP B.V. (X € 1.000)

 31 december 2022 31 december 2021
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Immatëriele vaste activa 15.195 3.904
Materiële vaste activa 19.507 15.694
Financiële vaste activa 8.767 6.829
 
 43.469 26.427

VLOTTENDE ACTIVA    

Voorraden 3.416 2.827 
Onderhanden projecten 100.720 68.121 
Vorderingen 65.730 56.474 
Liquide middelen 93.963 98.217
 
 263.829 225.639

 307.298 252.066 

 31 december 2021 31 december 2021  

PASSIVA    
Groepsvermogen 108.853 92.917
Voorzieningen 14.924 14.376
Langlopende schulden 0 0
Kortlopende schulden 183.521 144.773

 307.298 252.066

Jaarcijfers 2022
WINST- EN VERLIESREKENING 
VAN GELDER GROEP B.V. (X € 1.000)  

 2022 2021 
  
Bedrijfsopbrengsten 724.358 566.102 
Kosten 685.596 528.420 
Bedrijfsresultaat 38.762 37.682 
Financiële baten en lasten 9 -347 
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting 38.771 37.335 
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -10.830 -10.502 
  
 27.941 26.833 
Aandeel in het resultaat van deelnemingen 2.066 1.309 
Resultaat na belasting 30.007 28.142 
  

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

Omzet

2022

€ 724 

2021

€ 566

2020

€ 535

Operationeel resultaat (EBITDA)

2022

€ 47,0

2021

€ 45,3

2020

€ 25,6

Eigen vermogen (x € MLN)

2022

€ 108,9

2021

€ 92,9

Balanstotaal (x € MLN)

2021

€ 307

2021

€ 252 € 7,3 € 5,3

Investeringen (x € MLN)

2022 2021 2020

€ 3,1

Solvabiliteit (in procenten)

2022

35,4%

2021

34,6%

Nettorendement (in procenten)

2022

4,1%

2021

5,0%

2020

3,1% 
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Cijfers KAM
Bij Van Gelder nemen we veilig werken serieus. We hebben er zelfs een  
leidend principe van gemaakt. Bewust veilig werken geldt niet alleen  
voor onze eigen collega’s, ook voor iedereen die met en voor ons werkt.  
Daarmee willen we het aantal (bijna) ongevallen en incidenten tot een 
minimum beperken. Waarom? Omdat we het belangrijk vinden dat  
iedereen aan het eind van de dag weer veilig en gezond thuiskomt. En 
dat geldt ook voor iedereen die in de buurt komt van de plekken waar 
we aan het werk zijn.

Aantal KAM-meldingen
In 2022 waren er 856 KAM-meldingen, waaronder: 

• 94 ongevallen met letsel
• 298 bijna ongevallen / gevaarlijke situaties 
• 136 verbetervoorstellen 

Injury Frequency Index (IFI) 
De Injury Frequency (IF), ook wel eens ongevallenfrequentie-index ge-
noemd, is het aantal ongevallen met verzuim/werkverlet dat in een be-
paalde periode plaatsvindt, gedeeld door het aantal arbeids uren. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van het aantal ongevallen met verzuim/werkver-
let per 1.000.000 gewerkte manuren, uitgedrukt als ongevallenfrequen-
tie-index. De IFI van Van Gelder bedroeg in 2022 2,2 (inclusief inleen).

Veiligheidsladder tredes
Leren van elkaar is belangrijk. Zeker als het gaat om 

veiligheid op het werk. Randvoorwaarde daarvoor is een omgeving 
waarin ideeën delen, feedback geven en over fouten praten 

mogelijk en zelfs gestimuleerd wordt. Dat dat helaas niet 
altijd zo voor de hand liggend is, blijkt in de praktijk.

Tijdens de Veiligheids Relatiedag in oktober 2022 stond het thema psycho-

logische veiligheid centraal. Onderaannemers en samenwerkingspartners, 

kwamen bij elkaar om te luisteren naar psycholoog Agnes Schilder. Zij  

kregen achtergrondinformatie en tips over het creëren van een situatie 

waarin het geven van feedback en het bespreken van fouten makkelijk 

en logisch is. 

Daarna konden de aanwezigen deelnemen aan workshops over onder-

werpen die naar voren kwamen tijdens de vorige Veiligheids Relatiedag in 

2021. Toen was het thema meedenken om de onderlinge samenwerking 

beter en veiliger te maken.

Veiligheids 
Relatiedag 2022:

Psychologische 
veiligheid

1 2
43

5

Van Gelder 
Rail

Van Gelder 
Kabel-, Leiding- 

en Montage-
werken 

Klever 
Boor- en 

Perstechniek

Aannemings-
maatschappij 

Van Gelder 

Van Gelder 
Telecom 

Van Gelder 
Verkeers-
techniek 

Stam & Co



jaarverslag 2022 | 18 19 | jaarverslag 2022

“Hoe kleinschalig het project ook was, deze locatie gaf toch wel een 
extra dynamiek aan de werkzaamheden.” Dat herinnert projectleider 

Jeroen Docter zich meteen als hij aan Kasteel De Haar in Utrecht denkt. 

In 2022 vulde Aannemingsmaatschappij Van Gelder al een aantal scheuren 

in het asfalt van de paden rondom het kasteel. In april kwam er wat meer 

onderhoud bij. “Een aantal paden heeft de a-status, dat wil zeggen die 

moeten altijd helemaal perfect zijn. Daar hebben we in opdracht van de 

Stichting Kasteel De Haar wat asfaltreparatiebakken aangebracht en de 

scheuren gerepareerd.”

Op de zogenaamde b-status paden, paden die iets verderaf liggen, vulde 

Van Gelder ook nu weer de scheuren. “We hopen daar nog een keer terug 

te komen om ook daar op grotere schaal meer onderhoud te kunnen uit-

voeren. Nu was het was een kleine klus, maar wel een heel mooie, omdat 

het een prachtige locatie is. Dat gaf een extra dynamiek aan het werk.”

“Ik gaf onze fotograaf dan ook meteen aan van daar moet je wat foto’s 

maken. Iets dat de asfaltploeg zelf overigens ook deed. Foto’s maken en 

die delen op bijvoorbeeld LinkedIn. Hoe leuk is dat!”

“Extra 
dynamiek 
door prachtige 
locatie”

KASTEEL DE HAAR UTRECHT | AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ VAN GELDER 
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Wij blijven leren en onszelf ontwikkelen. Het is een van de vier 
leidende principes binnen Van Gelder. Daar steken we veel tijd, 

geld en energie in. Want een organisatie komt alleen verder als die-
genen die er werken zich ontwikkelen. Dat doen we onder andere 

met ons eigen opleidingsinstituut Gelderpoort, gespecialiseerd 
in vak- en veiligheidsopleidingen en individuele trainingen. 

Er zijn meerdere mogelijkheden voor onze collega’s om hun kennis en 

vaardigheden te verruimen. Dit jaar is daar een nieuw, laagdrempelig 

leerprogramma aan toegevoegd. Sinds 1 november van dit jaar kunnen 

collega’s gebruikmaken van het online leerplatform GoodHabitz. Hoe, 

waar en wanneer ze willen leren, bepalen zij daarmee zelf. 

Voor elk wat wils
GoodHabitz is een online leerplatform met meer dan 170 verschillende 

trainingen op allerlei gebieden. De onderwerpen variëren van doelgericht 

werken tot personal branding en leiderschap. Ook zijn er trainingen be-

schikbaar over de Office programma’s, taal- en softskill trainingen en 

vitaliteits- en vaardigheidstesten. Kortom, van alles wat, waardoor er 

voor iedere collega wel een interessante online training is. 

Wat het platform bijzonder maakt, is dat gebruikers zelf bepalen hoe ze 

willen leren. Ben je een lezer of heb je er liever beeld bij? Wil je de theorie 

induiken of zaken direct in de praktijk brengen met uitdagende opdracht-

en? Jij leert zoals jij dat wilt. Nog een voordeel is dat je leert op het  

moment dat het jou uitkomt. Waar en wanneer jij maar wilt. Het platform is 

altijd beschikbaar en je bent niet afhankelijk van een bepaalde dag of tijd. 

Laagdrempelig
Deze laagdrempelige manier van leren past goed bij de huidige tijd en bij 

onze vuistregel om te blijven leren en jezelf te ontwikkelen. Niet alleen 

vanuit de directie was deze nieuwe leermethode een wens. Ook uit on-

derzoek onder collega’s bleek dat er behoefte was aan een flexibele 

leeromgeving. GoodHabitz voorziet daarin en het is zo een mooie manier 

om collega’s zich verder te laten ontwikkelen.

“Van planvorming tot het uiteindelijke gebruik door de klant, 
we doen het hele traject”, legt trotse senior projectleider 

Dirk Krouwel uit. In 2022 is Van Gelder Telecom bezig geweest in 
de binnenstad van Amsterdam om glasvezel aan te leggen. 

En daar komt heel wat bij kijken. “Zo kunnen we in het centrum van 
Amsterdam alleen handmatig en niet machinaal graven, omdat je 

meteen op zoveel leidingen stuit die onder de grond liggen.”

“Het zijn mooie uitdagingen, omdat het complex is”, schetst Dirk.  

“Amsterdam bestaat uit dertien districten, dat betekent dat je te maken 

hebt met verschillende vergunningen en regelgeving. Ook zit je met veel 

meer partijen om tafel. Toezichthouders, de Vereniging van Eigenaren en 

andere stakeholders, zoals politie, brandweer, ambulance en niet te  

vergeten de nutsbedrijven. En wat te denken van het trambedrijf en al  

die bussen?”

“In Amsterdam is bijna negentig procent hoogbouw, vaak vierhoog”, 

praat Dirk verder. “In De Pijp bijvoorbeeld heb je woningen uit de 18e eeuw. 

Daar mag je niet zomaar boren. We proberen de meeste glasvezel binnen-

door aan te leggen, meestal via het trapgat en de meterkasten. Soms 

kan dat niet en moeten we buitenlangs. Dan kan je te maken krijgen met 

stadsgezicht. Of past de kleurstelling niet. Dat betekent dat je het aan 

de achterkant moet aanleggen.”

“Verder is het ontzettend uitdagend werk. Ik zeg altijd maar zo van we 

zijn hier Major League aan het spelen. Zo hebben we de duurste straat 

van Nederland, de PC Hoofdstraat helemaal van glasvezel voorzien. Hoe 

mooi is dat? Echt, glasvezel is het mooiste product dat er is.”

Leren en 
ontwikkelen met 
GoodHabitz

 “We zijn hier 
Major League 
aan het spelen”
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Klever Boor- en Perstechniek maakt sinds oktober 2020 deel 
uit van Van Gelder Groep. Het in Benschop gevestigde bedrijf is 

gespecialiseerd in horizontaal gestuurde boringen. 

Steeds meer opdrachtgevers weten Klever te vinden. Het aantal grotere 

en complexere horizontale boringen neemt toe en het specialisme van 

Klever wordt steeds vaker ingezet om langere boortracés te reali seren. In 

2022 voerde Klever voor het eerst een boring uit in opdracht van Gasunie. 

Verduurzaming
Ook Klever investeerde in 2022 in het verduurzamen van haar materieel-

park. Er is een elektrische boormachine in gebruik genomen met een 

trekkracht van 235 ton. Deze kan boringen tot twee kilometer realiseren 

en, door middel van een intersectieboring, zelfs tot een lengte van drie 

kilometer. Dankzij de aan de boorinstallatie gekoppelde recyclemachine 

kan het tijdens het boren gebruikte bentoniet opnieuw gebruikt worden. 

In 2023 zal Klever medewerkers meer dan nu nog gebeurt betrekken bij 

het verduurzamen van de organisatie. 

Veiligheid
Klever is er in geslaagd zich prima te handhaven op trede 4 van de Veilig-

heidsladder en maakt zich op om volgend jaar in aanmerking te komen 

voor trede 5. 

Klever Boor- en Perstechniek: 
Verder en complexer boren

                CAREL DEN HARTOG FRANK FABER

PETINA HOOGENDOORN VAN DOMMELEN EN CLARISSE SCHEP
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Van Gelder heeft de ambitie om de full-service infrapartner voor Neder-
land te zijn. De overname van Stam & Co, die in januari 2022 formeel rond 

kwam, was een belangrijke stap in het realiseren van die ambitie. 
Datzelfde geldt voor het belang dat Van Gelder nam in ADUCO. 

Stam & Co
Het Alkmaarse Stam & Co bestond in 2022 zeventig jaar. Het is een voor-

al op de regio Noord-Holland gericht aannemersbedrijf dat zich richt op 

ontwerp en uitvoering van de ondergrondse kabel- en leidinginfrastructuur. 

Het bedrijf waar zo’n 130 professionals werken, is partner voor opdracht-

gevers en eindgebruikers in de energie- en telecombekabeling. Het hoofd-

kantoor is gevestigd in Alkmaar. Van Gelder heeft Stam & Co overge-

nomen van Alliander. Stam & Co maakt deel uit van Van Gelder Kabel-, 

Leiding- en Montagewerken. 

ADUCO
Het in Ede gevestigde ADUCO is specialist in asfaltfrezen en stabi lisatie. 

Van Gelder nam in 2022 een belang van 20% in het bedrijf. De overige 

aandelen bleven in handen van de andere eigenaren: Boskalis, KWS, 

Schagen Infra en Strukton. 

ADUCO en de duurzame oplossingen die het bedrijf biedt op het gebied 

van frees- en stabilisatietechnieken, sluiten prima aan op de propositie 

van Van Gelder als full-service infrapartner. Leendert Ripping, bedrijfs-

directeur van Aannemingsmaatschappij Van Gelder: “De dienstverlening 

van ADUCO behoort tot de kernactiviteiten van Van Gelder. Met deze 

deel neming verzekeren we ons van de voor ons belangrijke toegang tot 

voldoende specialistisch materieel en knowhow”.

Overname 
en nieuwe deel -
neming in 2022 
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Na het formele akkoord van de ACM droeg Alliander N.V. de 
aandelen Stam & Co op 10 januari 2022 over aan Van Gelder Groep. 
De overname door Van Gelder is positief ontvangen door de mede-
werkers van het Alkmaarse bedrijf. “Het is voor het bedrijf fijn om 
weer onderdeel te zijn van een familiebedrijf”, vat Berry Krouwel, 

algemeen directeur van Stam & Co het sentiment samen. 

Berry: “In de loop van 2022 is duidelijk geworden dat we als bedrijven 

goed bij elkaar passen. Met en voor de stafafdelingen hebben we een 

plan opgesteld over hoe we de komende jaren stapsgewijs nog intensiever 

en eenduidiger kunnen gaan werken. Zoals destijds bij de overname is 

gesteld: we behouden wat we goed doen en werken samen waar we  

elkaar kunnen versterken. De Stam-familie voelt zich thuis bij Van Gelder.”

Helaas is het Stam & Co niet gelukt het perceel voor CINH (combi Noord- 

Holland) te behouden. “Wel hebben we mooie stappen gemaakt met  

Liander door mee te doen in de pilot voor laagspanningsnetten. Doordat 

meer en meer woningdaken voorzien worden van zonnepanelen en ook 

het opladen van elektrische auto’s een vlucht neemt, moet op veel plek-

ken het laagspanningsnet worden aangepast. Dit gaat Liander doen met 

een zogenaamde wijkgerichte aanpak. Door nu mee te doen met de pilot 

doen we ervaring op met dit type werk.”

 

Positieve vooruitzichten 
Het werkpakket van Stam & Co voor de komende jaren is goed gevuld. 

Stam & Co verwacht komende jaren een forse groei in omzet. “Maar ook 

ons resultaat zal verbeteren doordat we verlieslatende contracten zijn 

kwijtgeraakt. Voorsorterend op de stijgende vraag naar ons werk, heb-

ben we onze engineeringafdeling uitgebreid. Hiermee spelen we in op  

de trend dat energiebedrijven meer en meer taken uitbesteden aan 

partners. Stam & Co combineert ontwerp met praktijkervaring en kennis  

van de Noord-Hollandse grond. Daardoor worden we vaker gevraagd om 

eerder in de trajecten te participeren en zelf een stuk engineering op te 

pakken. 2023 wordt een mooi jaar voor Stam & Co als onderdeel van de 

Van Gelder-familie.”

Stam & Co: 
Nieuwste 
lid van de 
Van Gelder-
familie

HERINRICHTING A.C. DE GRAAFWEG | STAM & CO
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ERTMS is hét treinbeveiligingssysteem van de toekomst. 
In Nederland zijn de Betuweroute, de HSL, de Hanzelijn en het traject 

tussen Amsterdam en Utrecht al voorzien van ERTMS. Voor het traject 
Zutphen – Deventer laat de uitrol van de Europese standaard voor 

treinbeveiliging en –besturing nog een aantal jaar op zich wachten. De 
huidige systemen zijn echter aan vervanging toe. Van Gelder Rail ging 

aan de slag met het realiseren van een veilige tussenoplossing. 

Omvangrijk vervangingsproject
Van Gelder werkt in opdracht van ProRail. We zijn verantwoordelijk voor 

het ontwerp en de realisatie van dit omvangrijke vervangingsproject. Het 

treinbeveiligingssysteem dat we vervangen, bestaat onder meer uit  

relaiskasten, seinen, railspoelen en de bijbehorende kabels en leidingen. 

Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor het verwijderen en inbouwen van 

ES-lassen/passtukken, het leveren en aansluiten van HS-kasten en SMIK 

en de bijbehorende telecom-werkzaamheden. Kortom: een multidiscipli-

nair project dat ons op het lijf geschreven is en waarmee we de veiligheid 

op het spoor vergroten. 

Inmiddels zitten de meeste werkzaamheden erop. “We hebben een goede 

voorbereidingstijd gehad aan het begin van het project” legt Rene Buld, 

manager bedrijfsbureau, uit. “Dankzij deze goede start is het project  

eigenlijk heel voorspoedig verlopen en kunnen we dit project in 2023 succes-

vol afronden.” 

Ook op het gebied van veiligheid verliep het project soepel. “Tijdens  

de werkzaamheden zijn er weinig incidenten geweest. Uit het hele land 

kwamen ZZP’ers, onderaannemers en monteurs om te helpen op dit  

traject. Het is dus belangrijk dat iedereen dezelfde instructies krijgt en 

elkaar scherp houdt. Als iets niet goed geregeld is, dan trekken we aan 

de bel en sturen we bij. Veiligheid staat altijd voorop. Dat werd ook gezien 

door de auditors. Dat heeft mede bijgedragen aan het feit dat we met 

Van Gelder Rail trede 5 op de veiligheidsladder hebben behaald”. 

Treinbeveiliging traject 
Zutphen – Deventer 2021-2023 

TREINBEVEILIGING TRAJECT ZUTPHEN – DEVENTER
VAN GELDER RAIL
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Elektrische 
asfaltspreid-
machine

ZWOLLE
AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ VAN GELDER 

Met de komst van een volledig elektrische asfaltspreidmachine 
realiseerde Van Gelder in 2022 een lang gekoesterde wens: een volledig 

emissievrije en geluidsarme asfalttrein. Want naast deze aanwinst 
beschikt Van Gelder inmiddels ook over elektrische walsen en ver-

schillende emissievrije vrachtwagens waarmee asfalt wordt aangevoerd. 

Dankzij het bijgeleverde batterijpakket kan de asfaltmachine breed in-

gezet worden. Zo ook in Zwolle waar wethouder Arjan Spaans bij de inge-

bruikname aanwezig was: “Ik ben heel enthousiast over innovaties in de 

bouw, zoals deze asfaltspreidmachine. Ze dragen allemaal bij aan een 

duurzaam Zwolle. Als gemeente hebben we hoge ambities op het gebied 

van onder andere energie, klimaat, circulariteit en mobiliteit. En wanneer 

we opdrachten  duurzaam kunnen aanbesteden en innovaties uit de 

markt kunnen faciliteren dan doen wij dat van harte.”

Meer weten? 
Scan de code voor het filmpje over 

de elektrische asfaltspreidmachine
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De bruggen in de Amsterdamse binnenstad hebben het zwaar 
te verduren. Gebouwd in de 19e eeuw, zijn de bruggen niet berekend 

op de hoeveelheid (zware) voertuigen die er tegenwoordig iedere 
dag overheen rijdt. Ook de negen vaste bruggen van de Raadhuisstraat 

tot aan het Mercatorplein moeten grondig worden aangepakt om 
daarmee het gebied ook de komende 100 jaar veilig en bereikbaar te 

houden. In 2022 heeft Van Gelder de eerste fase succesvol afgerond. 

250 tot 300 kabels en leidingen
Oranje Loper is een omvangrijk, meerjarig project dat een grote impact 

heeft op de leefbaarheid en bereikbaarheid van de historische binnen-

stad. Voordat met de reconstructie van de bruggen gestart kan worden, 

dienen de bruggen vrijgemaakt te worden van alle kabels en leidingen. 

Het zogenaamd ‘functievrij maken’. Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montage-

werken neemt het kabel- en leidingwerk voor vijf van de negen bruggen 

voor haar rekening. Een flinke klus, want in sommige bruggen liggen wel 250 

tot 300 kabels en leidingen. Het functievrij maken van de bruggen was de 

eerste fase. De kabels en leidingen die in gebruik moeten blijven, zijn verlegd 

via een tijdelijke hulpbrug. De overige kabels en leidingen zijn verwijderd. 

Bart Zeegers, projectmanager bij Van Gelder, kijkt met een goed gevoel 

terug op deze fase: “Iedereen binnen het project is tevreden op de manier 

waarop we dit gerealiseerd hebben. De uitdaging zat vooral in het be-

reikbaar houden van woningen, bedrijven en horecazaken. Ook de 16.000 

fietsers en de 30.000 tramreizigers die dagelijks heen en weer reizen, 

moesten ongehinderd gebruik kunnen maken van de bruggen.” Dit had 

een flinke impact op de manier waarop Van Gelder haar werkzaamheden 

uitvoerde en dit vroeg om een creatieve aanpak en stevig omgevings-

management. Zo werden veel grondstoffen en materieel aan- en afge-

voerd over het water. Hier zijn tijdelijke depots voor ingericht in Amster-

dam-Noord en Zaandam, waar zowel Van Gelder als bouwpartner 

Heijmans gebruik van maakten.

“De sfeer in het team, de prachtige locatie en ook de complexiteit zorgen 

ervoor dat je het altijd nog over dit project gaat hebben. We hebben de 

wensen van de gemeente weten te vertalen in praktische uitvoerbare 

werkmethodes. Dit hebben we echt op basis van ervaring gedaan. Het 

meest trots ben ik dan ook op het team.”

De volgende fase
Wanneer de tweede fase van start gaat, is nog niet bekend. Op dit moment 

doet de gemeente Amsterdam opnieuw onderzoek naar de houten palen 

van de bruggen en naar optimalisaties in het ontwerp. Dat betekent dat 

er in 2023 niet gestart wordt met de uitvoering van de tweede fase.  

“Gelukkig hebben omwonenden weinig overlast van deze vertraging. Wij 

hebben alles netjes achtergelaten, maar niet met het idee dat het project 

twee jaar stil kwam te liggen. Hoe dan ook moeten de meeste kabels en 

leidingen teruggelegd worden voor de honderdduizenden om- en aan-

wonenden. Het is onzeker wanneer we weer verder kunnen, maar als het 

zover is dan staan we er”, sluit Bart af. 

AMSTERDAM | GELDER KABEL-, LEIDING- EN MONTAGEWERKEN 

Orde in de chaos 
in kabels onder 
Amsterdamse 
bruggen
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Personeelsontwikkeling 2022 

Gemiddelde leeftijd

2022 2021 2020

Uitstroom

Instroom

2022

32%*

2022

17%

2021

16%

2020

13%

Man/vrouw verdeling

85% 15%

21

10

3

Aantal jubilarissen 2022

12,5

25

40 jaar

jaar

jaar

2021

17%

2020

14%

2022

8

2021

8

2020

8

Gemiddeld aantal jaren dienstverband op 31-12

2022

4,5%

2021

4,6%

2020

4,8%

Ziekteverzuim

13 17

2022 2021 2020

2022 2021 2020

15

Aantal (pre)pensioengerechtigden

1360 1189 1167

Gemiddeld aantal FTE

In 2022 ontvielen ons drie collega’s. 

Begin april overleed plotseling Arjan Israël (43). Arjan heeft 18 jaar lang 

een grote bijdrage geleverd aan het professionaliseren van onze IT-af-

deling. Hij liet een vrouw en drie jonge kinderen achter. Arjan was een fijne 

en betrokken collega. 

In juli moesten wij ook afscheid nemen van Tonnie van Weeghel. Hij over-

leed geheel onverwachts op 60-jarige leeftijd. Tonnie heeft zich ruim  

dertig jaar met hart en ziel ingezet voor Van Gelder Verkeerstechniek en 

we zullen zijn betrokkenheid enorm missen. 

Collega Martijn Bloemhof (43) overleed in oktober. Ondanks zijn positieve  

instelling kon hij de strijd tegen zijn ziekte toch niet winnen. Martijn werk-

te sinds 2013 bij Van Gelder Rail en was lid van de Gemeenschappelijke 

Ondernemingsraad. We gaan zijn vakbekwaamheid en vooral zijn gezellig-

heid erg missen.  

In memoriam 

*In januari 2022 nam Van Gelder 
Stam & Co over. Dit verklaart de 
significante stijging in instroom 

medewerkers.
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In 2022 nam Van Gelder de eerste waterstoftruck in gebruik. Een mooie 
stap in de juiste richting, vindt divisiedirecteur Leendert Ripping 

desgevraagd. “Met een heel wagenpark ineens elektrisch gaan rijden, 
is onbetaalbaar en onhaalbaar. Maar stapje voor stapje komen we 

ondertussen wel een eind. We willen begrijpen wat de meest duurzame 
en geschikte ontwikkelingen zijn en hoe we die kunnen toepassen.” 

Als je met een elektrische vrachtwagen of eentje die op waterstof rijdt, 

veel minder kilometers kan maken dan eerder met een vrachtwagen, 

moet je een oplossing zoeken. Dat betekent onder andere heel slim  

plannen. Aan de andere kant moet het laadnetwerk uitgebreid worden. 

Want er waren in oktober 2022 landelijk nog maar vier laadpunten voor 

waterstof beschikbaar. In 2023 gaan Van Gelder en transportpartner 

Jan Bakker ervaring op doen met de nieuwe truck. 

Waterstoftruck

Duurzaamheid 2022
Van Gelder Groep
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William Verbij (werkgroep Beleving) 
“Als omgevingsmanager probeer ik dagelijks draagvlak te creëren voor 

onze projecten of een bepaalde manier van handelen. Onder andere op 

het gebied van duurzaamheid. Want je kunt als bedrijf wel roepen dat je 

voortaan circulair, duurzaam of waterbesparend gaat bouwen, maar als 

de klant of je collega’s niet overtuigd zijn van het nut daarvan komt zo’n 

verandering niet van de grond. Dat lukt pas wanneer mensen echt snappen 

waarom duurzaam bouwen zo belangrijk is.

Een ‘geluk’: de meeste mensen hebben inmiddels wel door dat klimaat-

verandering geen loos bericht is. Ze zien dat ons weer steeds extremer 

wordt. En ze zien dat als we nu niets doen tegen de opwarming van de 

aarde onze kinderen en kleinkinderen daar later last van krijgen. Bij Van 

Gelder hebben we besloten dat het onze plicht en ons voorrecht is om 

ook toekomstige generaties een leefbare wereld te gunnen. We willen 

onze planeet in ieder geval niet slechter achterlaten dan we deze hebben 

aangetroffen. Mijn taak is om deze boodschap bedrijfsbreed uit te dragen, 

zodat iedereen dit hogere doel omarmt en ernaar gaat handelen.”

Dennis van Duijn (werkgroep Klimaat & Natuur) 
“Het is al lang geen geheim meer dat ons klimaat verandert. Het weer 

vertoont meer extreme regenval, harde stormen en grotere periodes van 

droogte en hitte. Hoe actueel deze thema’s zijn, werd nog eens pijnlijk 

duidelijk toen grote delen van Limburg, België en Duitsland overstroomden. 

Daarnaast treft klimaatverandering steden harder dan het platteland. In 

de grootste steden kan de temperatuur met wel acht graden stijgen. 

Hoe ‘steniger’ de stad, hoe warmer het wordt. Dat zorgt voor grote  

economische schade en is funest voor de biodiversiteit. Om dit alles te-

gen te gaan, moeten we veel meer klimaatadaptief en natuurinclusief 

gaan bouwen. Minder tegels zorgen ervoor dat water beter wegloopt. En 

meer groen in de openbare ruimte, na landbouw de grootste grondver-

bruiker in ons land, biedt verkoeling en komt de biodiversiteit ten goede.”

Van Gelder investeerde de afgelopen jaren fors in nieuw elektrisch 
materieel en andere duurzame maatregelen. Het uiteindelijke doel is 

om in 2030 100 procent circulair en 100 procent klimaatneutraal te 
werken. Om dat voor elkaar te krijgen, zijn vier werkgroepen 
duurzaamheid opgericht. Daarmee maken we van duurzaam 

ondernemen niet een van bovenaf opgelegd ‘ding’ maar een door 
de organisatie en collega’s gedragen doel. 

Nick van den Berg (werkgroep Energie & Emissie) 
“Van Gelder wil een van de voorlopers zijn op gebied van duurzaam onder-

nemen. Ergens klinkt dat misschien wat vreemd. Want als je kijkt naar 

wat wij doen, is dat in de basis helemaal niet zo duurzaam. Maar juist 

daarom kunnen wij van grote betekenis zijn. Bijvoorbeeld op gebied van 

emissieloos werken. Steeds meer van onze kranen, transportmiddelen en 

handgereedschappen stoten helemaal geen CO2 of fijnstof meer uit. We 

doen dus al heel veel om onze CO2-voetafdruk zo klein mogelijk te  

maken. Maar het kan altijd nog beter. Naast investeren in duurzaam  

materieel leggen we daarom ook onze werkwijze zelf onder de loep. Om 

een voorbeeld te geven: elke vrachtwagen die je minder hoeft in te zet-

ten, is een transport waarop je niet eens hoeft te besparen. Efficiënter 

werken is daarmee net zo goed een belangrijk speerpunt. Collega’s daar 

inzicht in geven, is belangrijk. Want alleen zo creëer je bewustzijn. Dit is 

nodig om de voortrekkersrol die we hebben te vervullen en aan de vraag 

uit de markt te kunnen blijven voldoen.”

Arnoud Ursem (werkgroep Materialen) 
“Onze stip aan de horizon? Om in 2030 honderd procent circulair te  

werken. Oftewel: dan bestaat er geen afval meer. Alles wat we vanaf dat 

moment bouwen, moet met zoveel mogelijk herbruikbare grondstoffen 

gebeuren. Zodra een viaduct aan het einde van zijn levensduur is ge-

komen, moet je de betonelementen zo weer kunnen hergebruiken. Maar 

circulair bouwen betekent niet alleen het alsmaar recyclen van grond-

stoffen. Het daagt ook uit tot het gebruiken van zo min mogelijk eindige 

bronnen. Onder andere door biobased te gaan bouwen, met natuurlijk 

gegroeide materialen. Dat er geen boom groeit die asfalt produceert, 

moge duidelijk zijn. Maar je kunt de uit ruwe aardolie verwerkte bitumen 

bijvoorbeeld prima vervangen door gerecycled materiaal. En ook vlas- en 

hennepvezels of stro kunnen mooie alternatieven zijn voor meer chemisch 

gecreëerde grondstoffen.

Wat wel of niet werkt, moeten we onderzoeken. Maar ons doel is helder: 

de materialen die we in toekomstige bouwwerken gebruiken, moeten zo 

duurzaam mogelijk zijn. Daarnaast moeten ze te allen tijde gemakkelijk te 

recyclen zijn, binnen onze eigen landsgrenzen. Dat betekent dus dat we 

niet langer afvalstoffen naar het buitenland verschepen om daar, van-

wege de minder strenge wetgeving, opnieuw als grondstof te worden 

toegepast.”

“We gunnen toekomstige 
generaties ook 
een leefbare wereld”

DE DUURZAME 
DOELSTELLINGEN VAN 

VAN GELDER 

Geen duurzame woorden, maar 
duurzame daden voor Van Gelder. 

Duurzaam ondernemen is 
strategische pijler #1. 

Voor de periode 2022-2030 
hebben we de volgende 

doelstellingen geformuleerd. 

Tussenstappen in de tijd
2023 alle collega’s basiscursus ecologie

2025 alle eigen kantoren energieneutraal

2025 10% van totale grondstoffen is snel hernieuwbaar

2027 emissieloos personenvervoer

2030
100%

Klimaat-
neutraal
werken

Circulair
werken

 Op de 
natuurladder

Score
stakeholders

op het 
gebied van
beleving en

welzijn

100% TREDE 5 9+
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Op de valreep van 2022 gleed er nog een mooie opdracht in 
de orderporte feuille van Aannemingsmaatschappij Van Gelder. Een 

interessant her inrichtingsproject in het stationsgebied van Nijmegen. 
“We mogen het onderliggende wegennet en de openbare ruimte 

opnieuw inrichten. En dat is om meerdere redenen een bijzondere klus”, 
aldus ontwerpleider Harm klein Koerkamp. Hij legt uit waarom.

“Bij dit project hebben wij als Van Gelder een klein compact kernteam 

van vier medewerkers gevormd. Samen met de gemeente stellen we het 

ontwerp, bestek en het BLVC-plan - dat staat voor bereikbaarheid, leef-

baarheid, veiligheid en communicatie - op. Van Gelder is een bekende 

partij in Nijmegen. We hebben er al eerder de nodige projecten gereali-

seerd en voeren er nu ook nog werkzaamheden uit, namelijk het asfalt- 

en markeringsonderhoud in de gemeente”, aldus Harm. 

Raakvlakmanagement
De bedoeling is dat Van Gelder eind 2023 start met de nieuwe werkzaam-

heden. Het grootste gedeelte van het werk vindt in 2024 plaats. Het 

Westerkwartier wordt helemaal opnieuw ingericht. Dit project is één van 

de eerste te realiseren onderdelen in het stationsgebied. “Onze werk-

zaamheden lopen straks parallel met andere projecten. Dat betekent 

heel goed plannen, regelmatig overleggen en tijdig met elkaar afstem-

men om tot een compleet BLVC-plan te komen. Raakvlakmanagement 

dus en dat geeft een bepaalde dynamiek.”

“Dit project betreft het gedeelte Vijfknoop, waar vijf toegangswegen bij 

elkaar komen en de Krayenhofflaan. Die weg krijgt een totaal andere op-

zet, wordt meer verkeersluw gemaakt en ingericht als fietsstraat. De 

bedoeling is dat er een snelfietsroute komt richting Beuningen en Weurt 

naar de nog te realiseren westentree van het station. Het tweede en 

derde verkeerskundige doel zijn het verbeteren van verkeersstructuren 

voor de bus en de doorstroming voor het autoverkeer”, vervolgt Harm.

Circulariteit
“Naast die verkeerskundige doelen zijn er ook drie doelen als het gaat 

om de omgevingsvisie en het klimaatbeleid. Daarbij moet je denken aan 

het bijdragen aan klimaatadaptatie door bijvoorbeeld het afkoppelen 

van het regenwater van het riool in het gebied. Verder willen we de ver-

blijfskwaliteit verbeteren, komt er meer ruimte voor groen en kijken we 

ook naar circulariteit en duurzaamheid in materiaalgebruik.”

Zo’n voorbeeld van duurzaam gebruik en circulariteit van bouwmaterialen, 

is onder andere het asfalteren met hergebruikt materiaal. “De Krayen-

hofflaan bestaat nu nog uit betonstraatstenen – die weg wordt een 

fietsstraat met asfalt – maar de stenen zouden we kunnen hergebruiken 

voor bijvoorbeeld de parkeervakken. Samen met de gemeente kijken we 

naar die mogelijkheden.”

Munitie
Harm en zijn kernteamleden verheugen zich op de uitdagende klus die 

Van Gelder de komende twee jaren te klaren heeft in de oudste stad van 

Nederland. “Het mooie vind ik echt die samenwerking met de gemeente. 

Eventuele risico’s brengen we samen al in beeld. Zo heeft het gebied een 

hoge archeologische waarde en is er mogelijk nog munitie in de grond 

aanwezig. Naast die risico’s kijken we ook samen naar de raakvlakken 

met andere projecten. Dat maakt het allemaal erg uitdagend. We maken 

er echt samen werk van.” 

Van Gelder 
aan de slag 
met project 
Westerkwartier 
in Nijmegen

WESTERKWARTIER NIJMEGEN
AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ VAN GELDER 
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Met de nieuwe mobiliteitsregeling die in 2022 is voorbereid en die op 
1 januari 2023 is ingegaan, maakt Van Gelder een flinke stap richting 

het realiseren van de doelstelling van emissievrij rijden in 2027. 
De regeling heeft betrekking op al het personenvervoer binnen 

Van Gelder. Iedereen die vanaf januari een nieuwe leaseauto mag 
uitzoeken, kan alleen nog maar kiezen uit elektrische modellen. 

De nieuwe, meer duurzame mobiliteitsregeling is nodig voor de CO2- 

prestatieladder, maar ook omdat klanten van Van Gelder verwachten 

dat Van Gelder haar wagenpark verduurzaamt. Niet alleen die klanten, 

maar ook eigen collega’s stimuleerden Van Gelder om de regeling verder 

uit te werken. Uit intern onderzoek bleek dat er veel draagvlak is voor 

elektrisch rijden. Meer dan 70% van de ondervraagden zou bij de aan-

schaf van een nieuwe auto een elektrisch model serieus overwegen. 

De oude autoregeling is aangepast naar een mobiliteitsregeling. Open-

baar vervoer valt hier ook onder. Toch is het openbaar vervoer voor Van 

Gelder vaak minder interessant. We werken op plekken, waar niet altijd 

openbaar vervoer beschikbaar is. “De trein gaat weg op een plek waar  

je niet bent en komt aan op een plek waar je niet moet zijn”, aldus Ron 

Leusink, wagenparkbeheerder bij Van Gelder. “Dat maakt de mobiliteits-

regeling best een ingrijpend proces, maar we hebben er vertrouwen in 

dat daar in de toekomst oplossingen voor zullen komen. Momenteel werken 

we nog aan het mobiliteitsbudget om te kijken hoe we de regeling zo op-

timaal mogelijk kunnen inzetten.” 

Radio Kootwijk als bijzondere én inspirerende omgeving. 
Het duurzaamheidsthema dat iedereen in de keten aangaat. En het 

samen luisteren, nadenken en praten in een ontspannen sfeer. 
De eerste klantrelatiedag van Van Gelder eind september was 

meteen al voor herhaling vatbaar, aldus Rolf Mars directeur Grote 
Projecten en Pieter Vellinga divisiedirecteur Infra. “Het bedrijf stond 

die dag op de achtergrond. Duurzaamheid juist op de voorgrond.”

Ruim zestig Van Gelder-klanten waren donderdag 29 september zo  

duurzaam mogelijk naar Radio Kootwijk gereisd. Daar werd de theater-

voorstelling Huis van Sarah opgevoerd. Die gaat over de toekomst van de 

technische installatiebranche en de persoonlijke toekomst, op weg naar 

2025 en verder. De hoofdrolspeelster is de zwangere Sarah, die zich af-

vraagt hoe haar kind later goed en gezond in een duurzame wereld kan 

opgroeien. De locatie was verdeeld in zes kamers, ieder met een eigen 

invalshoek. De hele voorstelling duurde zo’n 2,5 uur.

“Het was bedoeld om de deelnemers te laten beleven van waar staan we 

nu en wat staat ons allemaal nog te wachten. Iedereen kreeg oortjes in 

met instructies, dus je kon ondertussen ook niet met elkaar discussiëren. 

Het zette je juist aan het denken, zeker ook na afloop. Dat heb ik van 

meerdere klanten teruggekregen”, aldus Pieter. 

Belangrijke rol
Overheden, provincies, gemeenten en nutsbedrijven. Ze waren er alle-

maal. “We spelen als Van Gelder in de duurzaamheidsdiscussie zeker een 

belangrijke rol. Alleen daar ging het tijdens de relatiedag niet om. Het 

draaide juist om bewustwording, het delen van informatie en hoe we in 

de keten gezamenlijk tot oplossingen komen”, vult Rolf aan, die bij Van 

Gelder ook voorzitter is van de werkgroep duurzaamheid. “Kortom, dan is 

het goed om de tijd te nemen om er samen over na te denken en te praten. 

Het bedrijf stond die dag op de achtergrond. Het thema duurzaamheid 

juist op de voorgrond.”

Alleen samen
Het was de eerste relatiedag van Van Gelder Groep met deze opzet en in 

deze vorm. Het stemde de beide directeuren erg tevreden. “Klopt, wat 

ons betreft komt er zeker een vervolg. We gaan nog nadenken over het 

hoe en wat. Misschien moeten we ook de leveranciers en/of de onder-

aannemers uitnodigen. Ook zij zijn onderdeel van de gezamenlijke keten 

en belangrijk in dit verhaal. Duurzaamheid gaat ons allemaal offers kosten, 

dat weten we. Maar we weten ook dat we alleen samen de meest duur-

zame oplossingen kunnen realiseren”, zo besluiten Rolf en Pieter. “Want 

we hebben met zijn allen dezelfde klus te klaren.

Van Gelder 
‘gaat elektrisch’

Succesvolle relatiedag 
over duurzaamheid 
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Concretisering
Er is een grote stap gezet in het concreet maken van duurzaamheid  

binnen de projecten. Vanuit Aannemingsmaatschappij Van Gelder is een 

actieplan voor 2023 opgesteld met daarin maatregelen om duurzaam-

heid proactief onder de aandacht te brengen bij onze opdrachtgevers. 

Daarnaast zijn we ook binnen de rest van de organisatie en in enkele 

langdurende projecten gestart met het ontwikkelen van roadmaps. Welke 

stappen moeten we nu zetten om klimaatneutraal te werken in 2030? 

Relatiedag 2022
Op 29 september heeft Van Gelder een relatiedag georganiseerd om 

met onze ketenpartners in gesprek te gaan over de verduurzaming van 

de infraketen. De interactieve toneelvoorstelling in het Huis van Sarah 

maakte diepe indruk op de aanwezigen. Vervolgens is het Huis van Sarah 

nogmaals opengesteld voor geïnteresseerde collega’s. 

Nieuwe ronde masterclasses duurzaamheid
Van Gelder organiseerde voor het eerst masterclasses om collega’s te 

inspireren en te leren omdenken als het gaat om duurzaamheid. En met 

succes! Er zijn afgelopen jaar twee rondes geweest waaraan in totaal 

vijftig collega’s vanuit de hele organisatie deelnamen. Gezien het animo 

binnen de organisatie is besloten om in 2023 opnieuw masterclasses aan 

te bieden. Zo raken steeds meer collega’s betrokken en kunnen ze duur-

zaamheid vertalen in hun dagelijkse werk.

Uitbreiding duurzaamheidsteam 
Het duurzaamheidsteam is versterkt met een specialist op het gebied 

van MKI en Circulariteit. 

Volledig elektrische asfaltset
Met trots namen we dit jaar de eerste volledige elektrisch asfaltspreid-

machine in gebruik. Het betreft de eerste niet-omgebouwde asfalt-

spreidmachine. Een primeur in Nederland! De eerste ervaringen zijn posi-

tief en er is volop ervaring opgedaan met de benodigde laadinfrastructuur.  

Deze machine gaat ons verder helpen in het emissievrij uitvoeren van 

onze asfaltprojecten.

Eerste ervaringen emissieloze bouwkeet
Bij een emissieloze bouwplaats hoort een emissieloze bouwkeet. De eerste 

emissieloze bouwkeet is getest op twee projecten: Lucht- en Ruimte-

vaartlaboratorium NLR Marknesse, en Integraal onderhoud Waterbuurt 

Zeewolde. De eerste ervaringen met emissievrij koffiezetten en warm 

pauzeren zijn goed. De opgedane kennis wordt meegenomen bij het ver-

der ombouwen van bestaande keten met zonnepanelen, Watsun Accu-

pakketten en elektrische buisverwarming onder de tafel.

Waterstofauto Jan Bakker
Van Gelder heeft een grote stap gezet in de richting van 100% emissievrij 

transport door samen met logistiek partner Jan Bakker haar eerste  

waterstoftruck in gebruik te nemen. Deze truck heeft een actieradius 

van circa vijfhonderd kilometer en kan tot dertig ton asfalt, stenen of 

andere zware lading vervoeren. 

Innovaties in laadinfrastructuur
Van Gelder Rail onderzoekt of het mogelijk is de bovenleiding van tramver-

bindingen te benutten voor het opladen van ons materieel. Het elektrici-

teitsnetwerk in Nederland raakt steeds ‘voller’. Dergelijke innovaties zijn 

hard nodig om ons elektrisch materieel van energie te blijven voorzien.

Embassy of Circular & Biobased Creations
De Embassy zet zich in om de transitie naar de circulaire en biobased 

bouw- en infrasector te versnellen. Vanuit de Van Gelder-werkgroep Ma-

terialen zijn gesprekken gevoerd met de start-ups OMLAB en Waterweg 

over verdere opschaling. We zien kansen om rioolwaterzuiveringsslib en 

baggerspecie in te zetten als duurzame GWW-bouwmaterialen. 

Ieder jaar blikken we terug op de acties die we, zowel binnen onze eigen organisatie als binnen de keten nemen om te verduurzamen. 
Verduurzamen doen we door te investeren in ons bedrijf, onze partners en onze werknemers. Onder het motto: Van binnenuit verduurzamen, 

verhogen we het kennisniveau met masterclasses, roadshows en inspiratiesessies. Daarnaast ontwikkelen de werkgroepen tools om 
op een praktisch manier in de tender en uitvoering invulling te geven aan verduurzaming. Zo werken we toe naar de doelstellingen voor 2030 

en pakken we onze verantwoordelijkheid als regisseurs van de openbare ruimte van de toekomst. 

Duurzaamheidsacties 2022

EMISSIELOZE BOUWKEET | AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ VAN GELDER 
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Van Gelder Verkeerstechniek plaatst jaarlijks ongeveer 
negenduizend aluminium lichtmasten en zes- tot zevenduizend 

stalen masten in onderhouds- en project contracten in Nederland. 
Deze lichtmasten vervangen vaak masten die aan het einde van hun 

levensduur zijn. Maar wat doen we met de verouderde producten? 
Daar weet Jan Croes alles van, hij is manager inkoop bij Van Gelder 

Verkeerstechniek en onder andere verantwoordelijk voor het 
recyclings- en circulaire proces van de lichtmasten. 

 

Jan Croes legt uit: “Een extern bedrijf stript de verouderde aluminium 

lichtmasten en smelt ze om tot basismateriaal. Van dit materiaal worden 

nieuwe lichtmasten gemaakt. Deze nieuwe lichtmasten gebruiken wij 

weer en zo maken we het cirkeltje rond. De stalen lichtmasten worden 

afgevoerd naar een ander extern bedrijf, waar ze in een recyclingmolen 

van oude metalen gaan. Het staal wordt daarna hergebruikt. Stalen 

lichtmasten met een lichtpunthoogte van meer dan twaalf meter worden 

compleet hergebruikt door het oude grondstuk er af te halen. Zo houd je 

een korter product over dat we opnieuw kunnen gebruiken.” 

 

Van Gelder wil als infrapartner voorop lopen op gebied van duurzaamheid 

en circulariteit. Jan Croes vertelt: “Doordat we materialen hergebruiken, 

zijn we milieuvriendelijker bezig. Daarnaast levert het ons ook inkoop-

winst op en is het zeker niet arbeidsintensiever. Dat is een mooie win- 

winsituatie.” 

Duurzame 
lichtmasten 

VATHORST | VAN GELDER VERKEERSTECHNIEK
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CO2-doelstellingen 
en -resultaten

2022 is het eerste jaar sinds de uitbraak van corona in 2020 
dat de pandemie (haast) geen invloed heeft op de manier van 

werken en de behaalde resultaten. Daarom is de CO2-footprint 2022 
van Van Gelder het beste te vergelijken met de resultaten van 2019. 

In dit jaarverslag worden de meest opvallende verschillen in de 
CO2-resultaten behandeld. Hoe liggen we op schema op weg naar 

de doelstelling om volledig emissieloos te werken in 2030?

HOOFDDOELSTELLINGEN
• 49% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 2010, gerelateerd aan 

 de omzet en het gemiddeld aantal FTE.

• 15% CO2-reductie in 2027 t.o.v. 2022 in de keten Asfalt. 

• 5% CO2-reductie in 2027 t.o.v. 2022 in de keten PVC.

Scope 1 en 2
Deze hoofddoelstellingen worden ondersteund door onderliggende duur-

zaamheidsdoelstellingen. Zo heeft Van Gelder de doelstelling om in 2027 

een emissievrij wagenpark van personenwagens gerealiseerd te hebben 

en is de bouwplaats emissie-neutraal in 2030. Dit is een aanpassing ten 

opzichte van het Jaarverslag 2022. Hierin stond 2023 genoemd als ter-

mijn voor de emissie-neutrale bouwplaats. We hebben met projecten 

voor gemeente Amsterdam (Noorderpark) en gemeente Ermelo (Kerker-

dennen & Speuld) aangetoond dat een gedeeltelijk tot volledig emissie- 

neutrale bouwplaats mogelijk is. De komende jaren ligt er de uitdaging 

om dit verder uit te bouwen totdat in 2030 alle projecten emissie- 

neutraal uitgevoerd kunnen worden. 

Scope 3
De oude doelstelling (5% CO2-reductie in 2022 ten opzichte van 2016) 

voor ketenanalyse Asfalt is behaald zoals te zien in de gelijknamige grafiek. 

Ketenanalyse Grondverzet is afgerond. Daarom hebben we twee nieuwe 

doelstellingen geformuleerd voor de komende vijf jaar. 

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 ons die werkt met eigen materieel bijvoorbeeld. 

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

ook bij aan klimaatverandering. Het gezamenlijke effect van alle broei-

kasgassen wordt uitgedrukt in CO2-equivalent, ook wel CO2e. Hoewel 

het belang van het opnemen van andere broeikasgassen toeneemt is in 

deze footprint de CO2e-uitstoot gelijk aan de CO2-uitstoot.  
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CO2 footprint 2022
Met een CO2 footprint van 9,8 ton per FTE en 18 ton per miljoen euro aan 

omzet, kunnen we spreken van een respectievelijke lichte (2%) tot sig-

nificante (14%) CO2-reductie, ten opzichte van 2021. Dit is opvallend, 

aangezien een CO2 footprint in dezelfde orde van grootte als 2019 de 

verwachting was. Het bedrijf is afgelopen jaar verder gegroeid (te zien 

aan de omzet en FTE), en het CO2 reductieprogramma blijkt nog steeds 

effectief. Kortom, een positief resultaat! 

Het wagenpark stootte 22% minder CO2 uit dan in 2019. Ook ten opzichte 

van 2021 is een 16% reductie behaald. Dit is te danken aan de verande-

rende samenstelling van het wagenpark. Het dieselverbruik is gedaald, 

tegelijkertijd nam het benzine- verbruik en elektraverbruik van het wagen-

park toe. Met een significante CO2-reductie als gevolgd, terwijl het per-

soneel meer kilometers maakte dan in 2021. Door het elektrificeren van 

het wagenpark wordt een sterke daling verwacht komende jaren. Het 

eerste teken daarvan is de 50% toename aan elektrische en hybride 

personenauto’s in één jaar tijd. 

De asfaltproductie is weer op volwaardig niveau. Asfaltcentrale Nijkerk 

produceerde 9% meer dan in 2019 en zelfs 50% meer in vergelijking met 

2021. Hierdoor nam ook het aardgasverbruik en elektriciteitsverbruik in 

relatie tot 2021 toe, respectievelijk met 43% en 23%.

Het Van Gelder-materieel heeft ook in 2022 weer zijn uren gedraaid. De 

uitstoot van materieel is door een kleine toename in het dieselverbruik 

licht gestegen met 2% in vergelijking met 2021. Ten opzicht van 2019 is dit 

nog steeds 9% CO2-reductie. In navolging van het wagenpark, gaat ook 

het materieelpark een elektrificatie en verdere verduurzaming doormaken.

Concluderend, ligt Van Gelder op schema om de gestelde doelen in relatie 

tot omzet en FTE te behalen. Zie de Van Gelder website voor een gede-

tailleerd analyse op de CO2 footprint. Hierin, wordt verder ingegaan op 

de CO2-uitstoot per KPI en de voortgang van de reductiemaatregelen. 

CO2-reductie binnen onze ketenanalyses

Keten Asfalt
Ieder jaar geven we inzicht in hoeverre we bijdragen aan de verduur-

zaming van de asfaltketen. In 2022 zijn de volgende reductiemaatregelen 

uitgevoerd. Bij Asfalt Productie Tiel en Asfalt Productie Amsterdam zijn 

overkappingen over het freesmateriaal geplaatst. Dit voorkomt onnodig 

vocht in de grondstoffen, waardoor minder energie nodig is om het  

asfaltmengsel op de juiste temperatuur te brengen. Door ook zonne-

panelen te plaatsen op dezelfde overkappingen is uiteindelijk een 

CO2-reductie van 0,75% behaald, resulterend in een reductie van 5,5% in 

een periode van zeven jaar. Hiermee is de doelstelling van 5% reductie in 

2022 t.o.v. 2016 ruimschoots gehaald. 

Bij Asfalt Productie Amsterdam is ook een indirect verwarmde parallel-

trommel geïnstalleerd. Het freesmateriaal kan zo tot hogere tempera-

turen verwarmd worden zonder dat er oververhitting in het primaire,  

virgin materiaal plaatsvindt. Het effect hiervan is echter nog niet bekend, 

de bijbehorende CO2-reductie wordt daarom in de komende update 

meegenomen.

Keten PVC
Deze ketenanalyse is gedurende 2022 opgesteld en uitgewerkt. In veel 

projecten van onze werkmaatschappijen maken we gebruik van PVC, of 

het nu gaat om grote rioleringswerken binnen Aannemingsmaatschappij 

Van Gelder of specialistischer werk door Van Gelder Kabel-, Leiding- en 

Montagewerken en Van Gelder Rail. De grafiek geeft de CO2-reductie-

doelstelling weer voor 2027. Om deze doelstelling te bereiken gaan we in 

2023 beginnen met emissievrije aanvoer van PVC naar onze projecten en 

de ‘Take-Back-Service’ van onze voornaamste leverancier, Wavin, inzet-

ten om het storten van PVC terug te dringen.
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