
Uitgesproken aankondiging ter gelegenheid van de 

Uitreiking Gouden Flipje 2019 

op woensdag 11 december 2019, Skybar Van der Valk, Tiel 

Dames en heren, 

Hier staat hij de Gouden Flipje.  Wie is dit jaar de gelukkige, de persoon die het verdient om 
dit prachtige exemplaar op het bureau te zetten. 

Het bestuur van Bouwsociëteit Rivierenland heeft het volgende gevonden. 

Wij geven Flipje altijd aan een persoon, ofschoon diens verdiensten vaak niet los gezien 
kunnen worden van het bedrijf met wie hij of zij verbonden is. Het doel is om hierna de 
naam zou lang mogelijk te verhullen, dat zal dit jaar lastig zijn. Ik zal proberen zolang 
mogelijk over zij of hij te spreken. Ik doe daarom het eerste stukje in de hij-vorm en daarna 
ga ik verder in de zij-vorm. 

Laat ik met een dwaalspoor beginnen: In leeftijd behoort hij al tot de oude van dagen. 

Hij heeft zijn werkplek in het Rivierengebied, sponsort de Kromhouters, een Corsowagen, en 
is enorm actief in de regio, toch vertelt hij op zijn website dat eenvoud een van zijn 
kernwaarden is.  

Dat eenvoud niet simpel is, blijkt wel uit zijn enorme maatschappelijke betrokkenheid bij het 
Rivierenland. 

Hij werkt heel hard aan duurzaamheid, en dáár komen wij tot de kern van onze eer en 
waardering, want: 

Duurzaamheid, CO2- en stikstofreductie zijn haar belangrijkste speerpunten. 

Dan nu toch maar wat concreter .. en ga ik nu verder in de zij-vorm 

Die CO2 reductie daarin loopt zij zelfs aantoonbaar voorop, in de huidige tijd is dat een 
prestatie van formaat. 

Een groot deel van haar varend materieel, werkt niet meer op diesel maar inmiddels op 
groene stroom en continu is zij bezig om haar ‘footprint’ te verkleinen. Bedrijfsprocessen zijn 
zo veel mogelijk gericht – we hebben het dan over circulariteit – op hergebruik van 
grondstoffen. Het is allemaal volop in het nieuws en zij laat zien (toont aan) haar 
verantwoordelijkheid serieus te nemen. 



Die gesponsorde corsowagen, waar ik mee begon, werd door leerlingen van het Technasium 
Lingecollege in Tiel ontwerpen. Doel: nog meer leerlingen in deze regio geïnteresseerd te 
krijgen voor techniek. Precies waar onze maatschappij een grote behoefte aan heeft. 

Zij is betrokken bij de realisatie van vele projecten in binnen- en buitenland als  het gaat om 
het creëren van nieuw natuurlijk kapitaal, hoogwaterveiligheid, landschapsverbetering en 
recreatie.  

Heel recent won zij de Europese Sustainable Award, een lovende jury kende haar zelfs het 
predicaat ‘excellence’ toe. 

Tsja, het zal u inmiddels duidelijk zijn, maar eerst nog dit … 

… het bestuur heeft haar besluit in haar vergadering op 13 november jl. al genomen. In 
vrijheid en onafhankelijk wel te verstaan. Het bestuur laat zich namelijk niet door de 
aanwezigheid van dreigende betonwagens voor de deur beïnvloeden. Die aanwezigheid 
berust op louter toeval… 

De Gouden Flipje gaat naar een duurzaamheidsadept die tegelijkertijd er niet voor 
terugdeinst om op het Malieveld te demonstreren tegen het op slot gooien van de bouw 
door Stikstof en PFAS. Hij is een van de MVO ambassadeurs van de 101 jaar jonge Dekker 
Groep,  

Andre van den Broek 
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