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Dekker Groep is een familiebedrijf, ruim
100 jaar geleden opgericht. Het bedrijf
levert grondstoffen voor de bouw
van huizen, wegen en dijken en heeft
een eigen binnenvaartvloot. Dekker
is met ruim 200 medewerkers actief
in Nederland, België, Duitsland en
Frankrijk. Het hoofdkantoor staat in
IJzendoorn, in de uiterwaarden van
de Waal. De corebusiness is natuurinclusieve en duurzame zand- en
grindwinning langs de rivieren. Dekker
transformeert hierbij agrarische
uiterwaarden in waterrijke natuur,
met kansen voor biodiversiteit,
hoogwaterveiligheid, energietransitie
en recreatie. Zo werken wij aan de
toekomst van Nederland.
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VOORWOORD

Koersvast richting de toekomst
Het mooie van een familiebedrijf is dat, hoe roerig de omstandigheden ook zijn, er altijd wordt gekeken naar de koers voor de
langere termijn. Naar wat het beste is voor de toekomst van het familiebedrijf. Voor de toekomst van de mensen die er werken,
de klanten en de omgeving. Dekker is zo’n voorbeeld.

In 2013, midden in de tumultueuze nasleep van een
financiële- en bouwcrisis, werd het besluit genomen om
volop in te zetten op de verduurzaming van het bedrijf
aan de hand van de drie P’s: people, planet, profit. Dit
vanuit de overtuiging dat het de enige manier is om een
toekomstbestendig bedrijf aan de volgende generaties
te kunnen doorgeven. Het eerste concrete doel werd het
verminderen van 80 procent CO2-uitstoot per ton gewonnen
zand en grind in 2020. Een stevige ambitie, maar haalbaar
als we het overgrote deel van de zandfabrieken zouden
elektrificeren.

“De aanpak ging op z’n Dekkers:
gewoon doen.”
Zeven jaar later, midden in de coronacrisis, hebben we
volgens planning de laatste grote stap gezet met het
elektrificeren. De Rotterdam 55 werd omgebouwd en gereed
gemaakt om aan de stekker te gaan. Helemaal op 80 procent
minder CO2 per ton product zaten we eind 2020 nog niet,
omdat nog niet op alle locaties in de uiterwaarden een 10 kV
aansluiting aanwezig was. Maar we zijn er klaar voor en we
verwachten half 2021 onze ambitie te realiseren.
Was dit op voorhand een waterdichte business case? Nee,
zeker niet. We waren ervan overtuigd dat dit de enige route
is. Achteraf zouden we het financiële resultaat wel zien.
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De aanpak ging op z’n Dekkers: gewoon doen. Een zeer
gedreven team van eigen vakmensen heeft dit door samen
te werken en creatief vakwerk voor elkaar gekregen. Vooral
daar zijn we trots op.
De elektrificatie heeft ons meer geleverd dan alleen
CO2-winst. Omdat onze belangrijkste zandfabrieken 100%
elektrisch zijn stoten zij geen gram stikstof uit. Hiermee
hebben wij de mogelijkheid behouden om in uiterwaarden,
die in of nabij Natura-2000 gebieden liggen, nu en in de
toekomst te kunnen blijven werken.
We werken inmiddels aan het behalen van de volgende
ambitie. Om de kringloop in de toekomst te kunnen
sluiten sturen we aan op het minimaliseren van afval en
zoveel mogelijk hergebruik. Daar hebben we nog wel wat
uitdagingen. Zowel in de logistiek als in de betonbedrijven
willen we onze milieuprestaties verder verbeteren.
We zien kansen in verdere verduurzaming van ons
bedrijfsproces met de focus op thema’s zoals het opwekken
van duurzame energie en de toepassing van secundaire
grondstoffen binnen de keten van beton. Wij willen werken
aan solide, échte oplossingen die bijdragen aan het
veranderen van de markt. Juist daar zit een grote uitdaging.
Een andere mindset en een gelijk, transparant speelveld zou
de bouw sneller vooruit helpen. We zien volop kansen voor
meer duurzaam leiderschap, met name vanuit de overheid

als een van de grootste opdrachtgevers in de bouw in
Nederland.
Wij kijken terug op een succesvolle elektrificatie van onze
grootste zandfabrieken. We zijn nog niet klaar met het
verbeteren, vernieuwen en verduurzamen. Maar de eerste
grote mijlpaal is behaald. En daar zijn we trots op.
Gert Pomstra
Algemeen Directeur Dekker

ZO WERKEN WE AAN DE TOEKOMST

5

Klimaatadaptatie, ontwikkelen biodiversiteit;
we dragen volop bij

VOORWOORD

Wat ons werk in Landschapsontwikkeling zo mooi maakt is dat onze activiteit van nature al decennia vooruit kijkt. Voor alles
wat we vandaag uitvoeren, is ruim 20 jaar geleden al de basis gelegd. Het feit dat we een familiebedrijf zijn helpt bij het vooruit
denken. Het doorgeven van een gezond bedrijf aan de volgende generatie(s) staat voorop. Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen speelde altijd al een rol. Alleen noemden we het voorheen rentmeesterschap of gewoon zuinig zijn.

Met onze projecten werken we aan de toekomst van
Nederland. We produceren zand en grind voor de bouw van
nieuwe woningen die wel honderd jaar kunnen blijven staan.
In ruil voor het zand en grind dat we langs de rivier mogen
winnen, ontwikkelen we landschappen die multifunctioneel
en toekomstbestendig zijn. De projecten zijn een toonbeeld
van een integrale aanpak; we laten natuurontwikkeling,
hoogwaterbescherming, recreatie en ook de opwekking van
schone energie samengaan.

“Wat weinigen weten is dat onze projecten
de overheid direct geld besparen bij
het toekomstbestendig maken van
Nederland.”
De overheid heeft de enorme taak om Nederland te helpen
aanpassen aan klimaatverandering. Precies daarbij kunnen
wij helpen. Wat weinigen weten is dat onze projecten de
overheid en dus de maatschappij direct geld besparen
bij het toekomstbestendig maken van Nederland. Alleen
al voor klimaatadaptatie zijn enorme budgetten nodig.
Onze activiteiten leveren onder andere dijkversterking,
rivierverruiming, waterbekkens en hoogwaterveiligheid
op. De kosten die we daarvoor maken worden gedekt door
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de opbrengsten van gewonnen zand, grind en klei voor de
Nederlandse bouwindustrie. Daarmee zorgen we ervoor dat
Nederland voorzien wordt van lokale, duurzaam gewonnen
bouwgrondstoffen om het huizentekort op te helpen lossen.
Maar onze projecten leveren meer op. Wat dacht je van het
creëren van biodiversiteit? Het verlies van biodiversiteit
wordt wereldwijd als dé grootste toekomstige uitdaging
gezien. We hebben biodiversiteit nodig voor een schone
lucht, een goede bodemkwaliteit en voor de bestuiving van
voedselgewassen. Zo kunnen we de aarde gezond houden
en voldoende voedsel blijven verbouwen. Ons familiebedrijf
is werkzaam in een branche die als een van de weinige
branches kan zeggen dat er biodiversiteit wordt gecreëerd in
plaats van afgebroken.
Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan de
voorbereiding van mooie projecten. Zo werd een
natuurvriendelijke meander gerealiseerd in de Everlose
Beek bij Zaarderheiken. En hebben we de MER (Milieu Effect
Rapportage) afgerond voor het project Willemspolder bij
IJzendoorn. Ook werden we benoemd tot Groene Groeier
door VNO NCW en onze stikstofcasus werd aan een van de
stikstoftafels besproken met stakeholders uit de overheid en
de bouw.

We gaan komend jaar volop inzetten op het maken van
rapportages van Natuurlijk Kapitaal en de natuurwaarde die
we creëren. Zodat voor al onze belanghebbenden inzichtelijk
wordt wat onze maatschappelijke en economische bijdrage
wordt van onze landschapsprojecten. Zo komen we weer een
stap dichter bij onze gestelde ambities.

Richard van den Berg
Directeur Landschapsontwikkeling

ZO WERKEN WE AAN DE TOEKOMST
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1 Waar we voor staan

MVO-ambitie
en -pijlers

De oorsprong van het Dekker bedrijf ligt in het winnen van zand en grind uit de rivierbodem in het Nederlandse rivierengebied.
Inmiddels is ons familiebedrijf, dat meer dan 100 jaar bestaat, actief in grondstofwinning, gebiedsontwikkeling, grond voor
herinrichting, logistiek en de productie van betonmortel.

We dragen bij aan een groter doel: het toekomstbestendig
maken van Nederland
De primaire bedrijfsactiviteiten, het winnen van zand en
grind, zijn een middel om maatschappelijke meerwaarde
te genereren zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van
nieuwe natuur en recreatiegebieden of bijdragen aan
klimaatadaptatie door middel van hoogwaterbescherming.
Gebiedsontwikkeling draagt bij aan de taak van de overheid
om Nederland toekomstbestendig te maken. Zonder inzet
van belastinggeld. Betaald uit de winning van zand en grind.
Grondstof voor ontwikkeling
Dekker werkt vanuit een duidelijk doel: het zijn en leveren
van grondstof voor ontwikkeling. Ontwikkeling die gericht

is op het bouwen en creëren van een leefomgeving die
generaties meegaat. En op het bouwen van langdurige
relaties met onze stakeholders die leiden tot samenwerking,
versterking en vernieuwing. Zodat 1+1=3.
Mensbeeld
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is essentieel
voor het bestaansrecht van de organisatie en is de
stuwende kracht voor een toekomstgerichte, waardevolle
bedrijfsvoering. De Dekker Groep is onderscheidend in de rol
die de onderneming speelt op het gebied van de natuurlijke
kringloop. We streven naar duurzame inzetbaarheid van
mens, maatschappij, natuur en milieu.
Ons Dekker-bedrijf werkt volgens het Rijnlands
ondernemingsmodel. Elke medewerker binnen Dekker
is dienstbaar aan het primaire proces van verwerven,
veredelen en vermarkten van primaire en secundaire

(bouw)grondstoffen. De operationele verantwoordelijkheid
ligt bij de medewerkers op de werkvloer, verankerd in
multifunctionele, zelfstandig samenwerkende teams.

MVO-ambitie
Dekker heeft de ambitie om in 2040
de natuurlijke kringloop volledig
te sluiten. Dat betekent dat we dan
alleen nog pósitieve impact hebben
op mens, aarde en maatschappij.
Bovendien willen we in 2040 het
familiebedrijf zijn dat privaat, de
meeste vierkante meters natuurlijk
kapitaal heeft ontwikkeld.

Iedereen is zich bewust van zijn rol en waarde in het
primaire proces en inspireert tot procesontwikkeling. Het
gezamenlijk belang staat hierbij centraal en heeft als doel
om een inspirerende werkomgeving te creëren met een
positief bedrijfsresultaat.
De ontplooiing van ieders natuurlijke talent als grondstof
voor ontwikkeling en de inzet hiervan op de juiste plaats in
de organisatie, wordt gestimuleerd. Deze ontwikkeling van
talenten heeft een vergroting van bewustzijn, plezier en
samenwerking als effect en draagt bij aan het optimaliseren
van het primaire proces.
Borging van MVO in onze organisatie
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is de stuwende
kracht achter onze bedrijfsvoering en verweven in ons
mensbeeld. Bij de beslissingen die we nemen zorgen we
voor balans tussen mens, aarde en resultaat. Als deze klopt
dan maken we de juiste keuze.

MVO-pijlers
Het MVO-beleid van Dekker is
onderverdeeld in drie pijlers. Omdat
de Dekker-bedrijven uiteenlopende
werkzaamheden verrichten, verschilt
de invulling van deze thema’s per
bedrijf.

1

Investeren in medewerkers

“We streven naar
duurzame inzet van mens,
maatschappij, natuur en
milieu. Samen met onze
stakeholders creëren we een
leefomgeving die generaties
meegaat.”
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TALENTONTWIKKELING
 DUURZAME INZETBAARHEID
 VEILIG WERKEN
mensen

mensen
billijk

leefbaar

bedrijfsproces

invoering

beleid

aarde

Duurzaam

MVO

Duurzaam

billijk

leefbaar

aarde

resultaat

levensvatbaar
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Verbeteren milieuprestaties

	ENERGIEMANAGEMENT EN
CO2-REDUCTIE
	HERGEBRUIK EN REDUCEREN
VAN AFVAL

	STAKEHOLDERMANAGEMENT

Onze MVO-thema’s sluiten aan op
zes Duurzame Ontwikkelingsdoelen
(Sustainable Development Goals)
van de VN. Hiermee wordt mondiaal
ingezet op het aanpakken van
uitdagingen als de klimaatcrisis,
armoede en onderwijs.

	DE LANDSCHAPPEN DIE WE
CREËREN EN HUN WAARDE
VOOR MENS, NATUUR, MILIEU EN
ECONOMIE

Meer informatie is te vinden op de
website van SDG Nederland:

3

Verrijken van de leefomgeving

	MAATSCHAPPELIJKE
BETROKKENHEID

resultaat

levensvatbaar
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MVO-highlights 2020
INVESTEREN
IN MEDEWERKERS

2 2020 in het kort
HIGHLIGHTS

-51%
CO2

ISO
ISO 14001 CERTIFICAAT
Milieumanagement voor:
- Dekker Grondstoffen
- Cotrans Scheepvaart
- CH. Kesteleyn

PER TON
ZAND/GRIND
t.o.v. 2013

GREENAWARD voor:
- Dekker Grondstoffen (Rotterdam 30)
- Cotrans Scheepvaart
(vloot DCLogistiek) (Cotrans 10)

72.000 ZONNEPANELEN
leveren groene energie voor
7.000 huishoudens in project
Bomhofsplas Zwolle
= 13.660 ton CO2-reductie
per jaar

100%
GROENE STROOM
voor alle
winlocaties

OPRICHTING
YOUNG DEKKER
(denk & aanpak team
verbeterprojecten)
ONTWIKKELING
DEKKER
ARBO
DASHBOARD

GLYFOSAATVERBOD
VOOR PACHTERS

3
95.000m

KERNCIJFERS 2020
BEDRIJFSRESULTAAT
FINANCIEEL (IN € 1.000)

2019

2020

Netto omzet

103.385

100.777

Bedrijfsresultaat

10.933

9.079

Resultaat voor belastingen

10.352

8.655

Netto winst

8.228

7.272

Eigen vermogen

58.522

64.594

Vreemd vermogen

20.568

20.266

Eigen vermogen / totaal vermogen

72%

73%

Netto winst / Eigen vermogen

14%

11%

ORGANISATIE

ISO

CERTIFICATEN
& AWARDS

Arbeidsgerelateerde
veiligheid en gezondheid)
ISO 45001 CERTIFICAAT
voor Dekker Grondstoffen

95.000M3
CIRCULAIRE GROND
toegepast

WAGENPARK DEKKER
volledig klimaatneutraal
0% CO2-uitstoot
(CO2-compensatie
programma)

NATUUR

MILIEU

1.796 ha
1.796 HA LAND IN ONTWIKKELING
t.b.v. nieuwe natuur, hoogwaterbescherming en ruimte voor
de rivier, recreatie en natuurbeleving
(in 100% eigendom van Dekker,
in samenwerkingen
en in opdracht)

ISO 45001

AANLEG
MEANDERENDE
BEEK
Zaarderheiken
CSC GOUD voor:
- Betonmortelcentrale Gorkum (deelneming)
- Betoncentrale Wessel
CSC ZILVER voor:
- Dekker Grondstoffen (winlocatie Lomm)
CSC BRONS voor:
- Dekker Grondstoffen (winlocatie
Randwijkse Waarden)

ELEKTRIFICATIE
DRIJVENDE ZANDFABRIEK
ROTTERDAM 55

-53
%
53% MINDER GEBRUIK
DIESELOLIE
per ton zand/grind
t.o.v. 2013
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100%
HERGEBRUIK
RESTBETON

COMMITMENTS
& ERKENNING

1

Aantal dochterbedrijven (100%)

7

Aantal locaties / depots

5 (NL) - 4 (B/F)

Aantal projecten in uitvoering

11

Aantal projecten in ontwikkeling

8

Aantal FTE’s groepsbreed1

174,05

- Percentage mannen FTE
- Percentage vrouwen FTE

91,2%
8,8%

 ekker Houdster,
D
Dekker Grondstoffen,
Dekker Futerra,
Cotrans Scheepvaart,
Betoncentrale Wessel,
Transportbeton de
Beuckelaer, Delahaye
Lauwers, CH. Kesteleyn,
Regiobeton Vianen

DUURZAAMHEID
CO2-uitstoot (kg) per ton zand/grind

1,55 (-51% t.o.v. 2013)

5x

Stikstof-uitstoot (kg) per ton zand/grind

-69% (t.o.v. 2013)

1 OP DE 5 AUTO’S
(Dekker Groep en Dekker
Grondstoffen) wordt
duurzaam aangedreven.
5 AUTO’S OP
WATERSTOF

Dieselolieverbruik (l) per ton zand/grind

0,69 (-34,3% t.o.v. 2013)

Inkoop (100% groene) elektra per ton zand/grind

1,29 kWh

Energie uit eigen zonnepanelen (323)

108.544 MWh

Beton
akkoord

CO2-uitstoot (kg) per ton verscheept product

4,6 (+ 11,3% t.o.v. 2013)

CO2-uitstoot (kg) per m beton

158 (-0,01% t.o.v. 2013)

2

BETONAKKOORD
door Betoncentrale
Wessel en Dekker
Grondstoffen

3

Dekker behoort tot
GROENE GROEIERS
VNO NCW

3

148.575 kg

Afval (kg)

4

2
3

Cotrans Scheepvaart
Betoncentrale Wessel

4

 ekker Houdster, Dekker Grondstoffen,
D
Dekker Futerra, Cotrans Scheepvaart

ZO WERKEN WE AAN DE TOEKOMST
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3 Investeren in medewerkers
Om de grondstof voor ontwikkeling te kunnen zijn en leveren, investeren we binnen Dekker in onze medewerkers. We willen de
ontplooiing van ieders natuurlijke talent stimuleren. Het zien, erkennen en benutten van deze talenten op de juiste plaats in de
organisatie zorgt voor meer samenwerking en zal leiden tot het bereiken van onze doelen.

DEKKER ARBO-DASHBOARD 2020

ANALYSE - MONITORING - METING (DEKKER GRONDSTOFFEN)
ARBOPRESTATIES

ARBODOELSTELLINGEN EN
PRESTATIE-INDICATOREN

5
Uitgevoerde toolboxen/instructies

80%

6
Uitgevoerde Arbo-metingen/ -onderzoeken

11

FOCUS

AMBITIE

Duurzame inzetbaarheid & vitaliteit

Iedereen gaat met plezier naar het werk

Talentontwikkeling

Talent in huis benutten en aantrekken nieuw talent

Veiligheid

Geen arbeidsongevallen

Uitgevoerde werkplekinspecties
Geen ongevallen
met verzuim

6
Keuringsinspecties uitgevoerd (per zandfabriek)

52
Uitgevoerde (arbo) acties/verbeteringen

100%

GEREALISEERDE TRAININGEN/OPLEIDINGEN
(Door corona zijn diverse geplande opleidingen geannuleerd)

Acties met betrekking tot duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en talentontwikkeling:
•	Ontwikkeling Dekker Arbo-dashboard voor monitoring
•	ISO 45001 certificaat behaald: arbeidsgerelateerde
veiligheid
veiligheid & certificering
•	
Verhoogde aandacht voor ziekteverzuim en begeleiding
•	Training: Dekker 80 dagen, Transportbeton De Beuckelaer
i.v.m. corona-periode en langdurig afwezige medewerkers
70 dagen
•	Oprichting projectgroep Young Dekker (talent
•	Medewerkers krijgen mogelijkheid om gebruik te maken
uit verschillende disciplines bundelt krachten ter
van een bedrijfsfitnessabonnement met korting
optimalisatie van processen)
• Strategiesessie ‘nieuwe inzichten vanuit diverse
werkvelden’
•	Presentatie HAS studenten Tweedejaars studenten
Management van de leefomgeving van de HAS kwamen
in februari 2020 op bezoek voor een praktijkdag op
de drijvende zandfabriek Rotterdam 55 in project de
Randwijkse Waarden.

Incidenten (bijna)
ongevallen met zeker
10% reduceren

100

O

100% VCA-Dekking
productiepersoneel
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7,66%

100

O

Voldoende dekking
voor NEN 3140
Geheel
Dekker Grondstoffen

100%
Continueren
van het aantal
geschoolde BHV-ers

80
Ca.80 scholingsdagen
gerealiseerd

42
9 verschillende
afgeronde trainingen
van diverse
veiligheidsonderwerpen

80 dagen verzuim
n.a.v. bedrijfsongeval
(incident)

BEHAALDE CERTIFICATEN PERSONEEL

BHV (Dekker Grondstoffen) 20

Lees meer over
de ervaring van
de studenten

ZIEKTEVERZUIM 2020

61
BHV (varend,
Cotrans Scheepvaart) 20

5 Beperkte hijsinstructie (jip) Zwolle
3 Elektrische schakelen ‘Basis’
2 NEN 3140 vakbekwaam persoon
1 Basiscursus ‘Stralingsdeskundige’
4 Herinstructie ‘Veilig werken met kraan’
4 Veilig werken op hoogte
2 VCA

ZO WERKEN WE AAN DE TOEKOMST
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4 Verbeteren van milieuprestaties

Elektromotor Emmy

Dekker is actief in de eerste schakels in de keten van de bouw met grondstofwinning, logistiek, inname en toepassing van
herinrichtingsgrond en de productie van beton. De impact van onze activiteiten willen we zo klein mogelijk laten zijn. We zetten
daarom volop in op het verbeteren van onze milieuprestaties.

FOCUS

AMBITIE

GEREALISEERD

Energiemanagement
en reductie CO2

80% minder CO2-uitstoot per ton geproduceerd zand
en grind in 2020 (ten opzichte van 2013)

 -51% kg CO2 per ton geproduceerd zand en
grind t.o.v. 2013
 -53% liter brandstof per gewonnen ton zand
en grind t.o.v. 2013
 -69% stikstofuitstoot t.o.v. 2013

Beperken afval en
bevorderen hergebruik

Minimaliseren van afval en maximaliseren van
hergebruik binnen Dekker-bedrijven

 +2,7% afval t.o.v. 2017
 100% hergebruik restbeton in nieuwe stromen
(BCW)
 100% hergebruik spoelwater

Acties tot energiemanagement, reductie CO2 en stikstof, beperken afval en bevorderen hergebruik:
• Aansluiting zandfabriek Emmy Yvonne op 10 kV en
groene stroom in Lomm (medio 2020)
• Elektrificatie van zandklasseerinstallatie Rotterdam 55
(eind 2020)
•	
Verbouwing en renovatie van zandfabriek Rotterdam 6/7
(hergebruik)

•	
Duurzame certificering scheepvaart: Green Award
De Cotrans 10 (Cotrans Scheepvaart) en de Rotterdam
30/48 (Dekker Grondstoffen) zijn in het bezit van een
Green Award brons.
•	Betoncentrale Wessel (betondochter Dekker) heeft het
CSC-keurmerk goud behaald (Concrete Sustainability
Counsil) zodat afnemers zeker kunnen zijn dat de
betonmortel duurzaam is geproduceerd.

TECHNISCHE FEITEN
EMMY YVONNE:
	Besparing van 2.000 ton CO2 per jaar

(= circa 250 huishoudens).

	800 m lange kabel met stekker.

	Van dieselaandrijving naar laagtoerige

12-polige elektromotor.
	Aansluiting op het 10 kV-netwerk via een

trafohuisje op het land.
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Medio 2021 realiseren we onze CO2-ambitie
Medio 2021 sluiten we de geëlektrificeerde Rotterdam 55
aan op 100% groene stroom en zal de nieuwe elektrische
zandzuiger in Zwolle operationeel zijn. Op dat moment
zullen we onze ambitie te bereiken en 80% minder CO2 en
stikstof uitstoten. Op maar liefst vijf Dekker-winlocaties
in Nederland, Duitsland en Frankrijk zal dan emissievrij
worden geproduceerd.

Emmy Yvonne (nog in voorhaven Deest, project Geertjes Golf)

BEHALEN VAN DE AMBITIE: 80% CO2-REDUCTIE PER TON ZAND/GRIND
ELEKTRIFICEREN, BESPAREN, EFFICIËNTER PRODUCEREN VANAF 2013
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100%
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Zwolle

(nieuwe zandzuiger)

(winzuiger)

80%

60%

100% elektrisch
Groene stroom

Yvonne

100% elektrisch
Groene stroom

Rotterdam 55

(zandklasseer)
Aansluiting op 10kV
groene stroom

Rotterdam 55

-27%

(zandklasseer)
100% elektrisch

-40%

-51%
40%

-62%

Ambitie:

-80%

20%
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100% groene stroom
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0% uitstoot (CO2₂/NOx/Fijnstof)

C02-uitstoot
per ton zand en grind

0%
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Reductie stikstof t.o.v. 2013 per ton product
10 kV stroomaansluiting van essentieel
belang voor behalen CO2-ambitie

In januari 2020 werd zandfabriek Emmy Yvonne verplaatst
van Deest naar Lomm waar bij aanvang van het project
nog geen 10 kV aansluiting was. Hierdoor moest de
Emmy Yvonne noodgedwongen tijdelijk terug naar diesel.
Eind 2020 hebben we de Rotterdam 55 volgens plan
geëlektrificeerd.
De belangrijkste Dekker-zandfabrieken zijn klaar om schoon
te produceren zodra de 10 kV aansluitingen beschikbaar
zijn.
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Het bouwen aan de natuur
Dekker voorkomt op twee manieren dat stikstof schade
toebrengt aan natuur en biodiversiteit:
•	Vermindering stikstof vanwege energiebesparing en
elektrificatie
•	Vermindering stikstof vanwege omzetten van agrarische
gronden naar natuur (geen gebruik van mest en
kunstmest beschermt de biodiversiteit in Natura-2000
gebieden)
Dankzij de elektrificatie van de drijvende zandfabrieken
zal de stikstofuitstoot verminderen tot uiteindelijk 87% per
gewonnen ton product.

REDUCTIE STIKSTOF T.O.V. 2013

PER TON PRODUCT

Stiller
Emmy 60% stiller
Yvonne 15% stiller
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-20%

80%

-24%

60%
-56%

40%

-54%
-62%
-76%

20%
0%
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2014
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Zuiniger
20% efficiënter

-69%

2020

-87%

-87%

2021

2022
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5 Verrijken van
de leefomgeving

Acties gebiedsontwikkeling:
•	MER traject Willemspolder In najaar 2020 werd een
MER (Milieu Effect Rapportage) opgesteld zodat de
vergunningaanvraag voor het project Willemspolder
in werking kan worden gezet. Het doel is om
landbouwgrond, een oude zandwinplas en een oud
industrieterrein om te vormen tot nieuwe natuur, nieuw
cultuurlandschap en een watergebonden bedrijfsterrein.

Onder het ‘verrijken van de leefomgeving’ verstaan wij het
ontwikkelen van een omgeving die waardevol is voor het
welzijn en welbevinden van mensen, waarin flora & fauna
gedijen en die daarnaast ook een economische betekenis
kan hebben.

Toelichting
project
Willemspolder

Bijdrage aan de toekomst van Nederland
Om Nederland klimaatbestendig te maken is er
veel gemeenschapsgeld nodig. Dekker levert met
zandwinprojecten een bijdrage aan het klimaatbestendig
maken van Nederland (door middel van het realiseren van
hoogwaterveiligheid, ruimte voor de rivier en de aanleg
van waterbekkens). Zo kan zonder overheidsbijdrage en op
kosten van het bedrijfsleven waterstandsverlaging en extra
hoogwaterveiligheid worden gerealiseerd.

•	Glyfosaat verbod pachtgronden Met ingang van 2020
heeft Dekker in de pachtovereenkomsten een verbod op
het landbouwgif glyfosaat opgenomen.
•	
Realisatie natuurvriendelijk meander Everlose Beek
Zaarderheiken In oktober 2020 was de realisatie van
de natuurvriendelijke meander van de Everlose Beek in
Zaarderheiken klaar.

“Uit onderzoek blijkt dat de branche
van delfstofwinners ongeveer
50% van de overheidsdoelen voor
waterstandsverlaging realiseert.”

FOCUS

AMBITIE/DOEL

GEREALISEERD

Stakeholdermanagement

Draagvlak bij stakeholders

Vanwege de corona-pandemie zijn er
minder contactmomenten geweest

De landschappen die we creëren
en hun waarde voor mens, natuur,
milieu en economie

In 2040 willen we het familiebedrijf zijn dat privaat,
de meeste vierkante meters natuurlijk kapitaal heeft
ontwikkeld

1.796 ha land in ontwikkeling (in 100%
eigendom van Dekker, in samenwerkingen
en in opdracht)

Maatschappelijke Betrokkenheid

Het leveren van grondstof voor ontwikkeling (1+1=3)

Diverse projecten (zie acties)

SAMENVATTING MVO-VERSLAG 2020

•	Duurzame fruitcorsowagen Dekker sponsort de realisatie
van de eerste de eerste duurzame fruitcorsowagen.
Er wordt gewerkt aan een duurzame aandrijving, een
biologisch afbreekbare lijmsoort, duurzaam werken en
CO2-reductie.
•	Shorttrack talent IJzendoorn Dekker ondersteunt de
15-jarige Stan Rijksen op zijn weg naar de Olympische
Spelen. Lokaal is de jonge shorttracker betrokken bij
de ontwikkeling van de Beleef & Beweegroute in de
Willemspolder.
•	Plastic Soup Surfer Merijn Tinga op bezoek bij Dekker
Samen met de kinderen van de Isandraschool de Plastic
Soup Surfer verwelkomden we Merijn Tinga in de haven
van Dekker tijdens zijn tocht om aandacht te vragen voor
het scheiden van afval op scholen.

•	Aanleg nevengeul in Lomm Dekker realiseert in opdracht
van DCM het laatste deel van de hoogwatergeul in Lomm
(Limburg). Bij hoogwater gaat deze geul mee stromen
waardoor de rivier minder snel buiten zijn oevers zal treden.
•	Groene Groeiers VNO NCW Dekker werd in 2020 door
VNO NCW uitgeroepen tot Groene Groeier voor haar
stikstofaanpak.
•	Dassengebied Kampergeul (Well Aijen) In project
Kampergeul (ook Well Aijen genoemd) is een
dassencompensatiegebied bijna helemaal ingericht.

•	Een Creatiecirkel voor #HeterenSociaal In de Randwijkse
Waarden in Heteren ligt sinds juli 2020 een cirkel van
grote keien geschonken door Dekker. Voor bewoners van
Heteren een mooie plek om ook in coronatijd buiten met
elkaar inspiratie op te doen.

Acties schone energie opwekken:
•	Vergunning aanvraag voor windpark Greenport Venlo
(negen windmolens in 2022) deels op grond van project
Zaarderheiken (een samenwerking van Dekker en
Zaarderheiken Zand B.V.). De windmolens zullen energie
opwekken voor ruim 30.000 huishoudens in Venlo.
•	Afstudeerproject ‘Energie uit diepe plassen’ door
studenten Van Hall Larenstein.

Bekijk hier de
film over de
aanleg van de
Everlose Beek

Door het ontwikkelen van natuur en landschappen draagt
Dekker Grondstoffen bij aan de kentering van het verlies
aan biodiversiteit. De toename van biodiversiteit in het
rivierengebied in zijn algemeenheid neemt langzaam
maar zeker weer toe.
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Acties maatschappelijke betrokkenheid:

Lees
meer over
het project

• A
 anleg van een van de grootste drijvende zonnepark van
Europa in Zwolle met een capaciteit van 27.3 megawatt
energie (groene energie voor huishoudens p.j. in lokaal
eigendom)
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Publicatiedatum
September 2021
Dit verslag is een samenvatting van ons tweejaarlijkse
uitgebreide MVO-verslag 2020. Hierin worden de
belangrijkste resultaten gepresenteerd. Het volledige
MVO-verslag 2020 is te lezen via deze QR code:
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Dit is een uitgave van de Dekker Groep. Onder de Dekker Groep vallen de
volgende activiteiten:
Grondstofwinning zand, grind, klei; Gebiedsontwikkeling; Grond voor
herinrichting; Productie betonmortel; Logistiek, op- en overslag.
De Dekker-bedrijven:
» Dekker Grondstoffen B.V. (NL) • Winning zand, grind en klei
» Dekker Futerra B.V. (NL)
» Betoncentrale Wessel B.V. (NL)
» N.V. Delahaye Lauwers (B)
» N.V. CH. Kesteleyn (B)
» N.V. Transportbeton de Beuckelaer (B)

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit verslag dan horen wij dat
graag via communicatie@dekkergroep.nl.
Copyright
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden
gemaakt door middel van fotokopie of microfilm of op welke andere wijze dan
ook zonder voorafgaande toestemming van Dekker Groep. Dekker Groep is niet
aansprakelijk voor eventuele fouten in deze update.
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