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Als familiebedrijf hebben wij gekozen voor

5. Update investeren in onze medewerkers P10

maatschappelijk verantwoord ondernemen als

6. Update verbeteren milieuprestaties
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de stuwende kracht achter onze bedrijfsvoering.

7. Update verrijken van de leefomgeving
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8. Onze stikstofreductie
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Wat wij voor de volgende generaties willen
achterlaten is een bedrijf met een positieve
voetafdruk op allerlei vlakken en een bedrijf met
een duidelijke handtekening in het landschap.
Daarom willen op de lange termijn de natuurlijke
kringloop sluiten. En als private ontwikkelaar
de meeste m2 natuurlijk kapitaal ontwikkelen.
In deze MVO-update laten wij zien waar we
naar toe gaan en wat we afgelopen jaar hebben
gerealiseerd. In ons tweejaarlijkse MVO-verslag
doen wij uitgebreid verslag. Dit is te vinden op
onze website www.dekkergroep.nl.
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2 ONZE FILOSOFIE EN MENSBEELD
De oorsprong van het Dekker-bedrijf ligt in het winnen van zand en grind uit de rivierbodem in het Nederlandse
rivierengebied. Inmiddels is ons 100-jarig familiebedrijf actief in grondstofwinning, gebiedsontwikkeling, grond
voor herinrichting, logistiek en de productie van betonmortel.

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 mee gaat.
En op het bouwen van langdurige relaties met onze
stakeholders die leiden tot samenwerking, versterking
en vernieuwing. Ofwel 1+1=3.
Doorgeven aan de volgende generatie
Dekker is een Nederlands familiebedrijf waar
inmiddels de vierde generatie aan het roer staat.
Er wordt met zorg en aandacht gewerkt aan het
bouwen van een gezond bedrijf dat kan worden
doorgegeven aan de volgende generatie(s).

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.
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.

Mensbeeld
Binnen Dekker Groep hebben we een mensbeeld
ontwikkeld. Hierin hebben wij omschreven hoe wij
naar de wereld om ons heen, onze medewerkers en
onze organisatie kijken. Dit mensbeeld is als volgt
omschreven:
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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.”

mensen

mensen
billijk

leefbaar

Duurzaam
bedrijfsproces

invoering

beleid

billijk

leefbaar

MVO

Duurzaam

aarde

“Maatschappelijk verantwoord ondernemen is
essentieel voor het bestaansrecht van de organisatie

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.

aarde

resultaat

levensvatbaar

resultaat

levensvatbaar

We streven naar duurzame
inzetbaarheid van mens,
maatschappij, natuur en milieu.
Samen met onze stakeholders
creëren we een leefomgeving
die generaties lang mee gaat.
MVO UPDATE 2019
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MVO-BELEID EN PIJLERS

ROUTE NAAR 2020-2025

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

2020

-80% CO2 productie

2025

0% afval, 100% hergebruik

MVO Roadmap 2020
CO2 ambitie

2020

2019
Elektrificatie Emmy, Yvonne en R’55
2018 Ambitie en plan
Afval & hergebruik

2019

2017 MVO-update en pilot
rapportage Natuurlijk Kapitaal

1

Investeren in medewerkers

	
Talentontwikkeling
 Duurzame inzetbaarheid
 Veilig werken

2

Verbeteren milieuprestaties

	Energiemanagement en

CO2-reductie
	Hergebruik en reduceren

van afval
	Met zorg en aandacht winnen

3

Verrijken van de leefomgeving

2017 Prolongatie
certificaten Cotrans

2018 Onderzoek toename
Natuurlijk Kapitaal in projecten

2018 Ondertekening
Betonakkoord

2018
2017 Start ontwikkeling
beleid duurzame inkoop

2017 100% groene
walstroom R58

2016
Eerste MVO-verslag
2016 Ondertekening Business
Akkoord Natural Capital

2017

	Omgang met stakeholders
	De landschappen die we

creëren en hun waarde voor
mens, natuur, milieu en
economie

2018 CSC certificaat
BCG, BCW, Albeton, DGS

2015
Eerste MVO-kpi’s bepaald

2015 1e CO2-footprint
DGS, footprint Cotrans & BCW

2015 ISO 14001 en
OHSAS18001 behaald

2016 Deelname aan
vormgeving Betonakkoord

2016

	Maatschappelijke

betrokkenheid

2015 Ontwikkeling mensbeeld Dekker
organisatie en CO2-ambitie 2020

2015 Ondertekening
MVO-verklaring

2014 Start MVO-ambassadeursbijeenkomsten
& eerste aanzet gezamelijke missie

2015

2014 Oprichting
MVO-stuurgroep

2014

2013
Energiebesparingsplan

2013 Kick off met André Kuipers
en aanstellen MVO-ambassadeurs

2013
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Gouden Flip Award voor duurzaamheid
Dekker ontving deze award voor het stimuleren
van een duurzame keten in de bouw en de
maatschappelijke rol in Rivierenland. Naast
alle duurzame activiteiten om milieuprestaties
te verbeteren, Natuurlijk Kapitaal te vergroten
ondersteunt Dekker talloze maatschappelijke
initiatieven in de regio die gericht zijn op het
ontwikkelen van talent. Zoals de musical voor
28 scholen in de regio: IdemDito; het kindercorso,
Parel van de Betuwe en de Metec Wielerploeg.
Hiermee brengt Dekker zijn credo Grondstof
voor ontwikkeling in praktijk.

4 2019 IN HET KORT
VERRIJKEN VAN DE LEEFOMGEVING

INVESTEREN IN MEDEWERKERS

1.640 ha
12%

totaal in ontwikkeling

88%

196,5 FTE’s

Dekker Groep en Dekker-bedrijven
per 31 december 2019

158 ha

4

nieuwe riviernatuur opgeleverd bij
Afferdense & Deestse Waarden

ongevallen
met verzuim

REDUCEREN VAN IMPACT OP HET MILIEU

4
6

-62 %

100% EV’s

5

waterstof

3

hybride

een op de vijf auto’s in wagenpark
(67 voertuigen) rijdt duurzaam(er)

per ton zand en grind
t.o.v. 2013

+29 %

323

zonnepanelen
in IJzendoorn

*

-11,5%
NOx (stikstofuitstoot)
t.o.v. 2015

per ton verscheept product /
km gevaren t.o.v. 2013
*In 2018 heeft een aantal schepen langere afstanden moeten afleggen dan gebruikelijk waardoor er een hoger verbruik is t.o.v. 2013.
Daarentegen is er t.o.v. 2018 een verbetering te zien van -13%
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AWARDS

-100 %

verbruik dieselolie
op winwerktuig Emmy Yvonne

-95.121 kg
van 191.193 kg (2018) naar
96.072 kg (2019) afval
(kantoren/werkplaats)

2x Green Award
Voor de schepen Cotrans 10 en Rotterdam 30 hebben
we ook in 2019 een Green Award behaald. De Green
Award is een certificaat dat wordt toegekend aan
schepen die werken aan verduurzaming en veiligheid.
UEPG Sustainable Award gewonnen!
Voor het project Randwijkse Waarden is Dekker
beloond met een Europese Sustainable Development
Award. De jury was lovend over de manier waarop
Dekker samen met de omgeving een ‘Local Community
Partnership’ is aangegaan.

Richard van den Berg, directeur Landschapsontwikkeling
(tweede van links), neemt namens Dekker de UEPG Sustainable
Development Award in ontvangst

CERTIFICAAT VAN CO2 -COMPENSATIE 2019
Travelcard B.V. en Clean Advantage verklaren middels
dit certificaat van CO2 compensatie dat voor

Houdstermaatschappij Dekker B.V.
De uitstoot van

423.365,10 KG CO2
neutraal is gemaakt via Verified Carbon Standard (VCS), Climate Action Reserve (CAR),
American Carbon Registry (ACR), en Gold Standard (GS) CO2 reductie projecten.
Hiermee wordt een concrete bijdrage geleverd aan het tegengaan van klimaatverandering.

28.02.2020
Datum

Pete Davis

CEO, Clean Advantage

Jan-Reint Vink

Algemeen Directeur Travelcard B.V.

Personenwagenpark volledig CO2-neutraal
Voor het derde opeenvolgende jaar is het personenwagenpark van Dekker weer CO2-neutraal. Naast het
feit dat ruim één op de vijf personenauto’s al geen
fossiele brandstof meer gebruikt, compenseren we alle
diesel en benzine brandstof van onze bedrijfsauto’s.
Het compensatieprogramma participeert onder andere
in regionale boomaanplant, herbebossing, alternatieve
energie en zonnestroom.
MVO UPDATE 2019
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5 UPDATE INVESTEREN IN ONZE MEDEWERKERS
Om de grondstof voor ontwikkeling te kunnen zijn en leveren, investeren we binnen Dekker in onze medewerkers.
In ons mensbeeld staat omschreven hoe we hier aan werken. We willen de ontplooiing van ieders natuurlijke talent
stimuleren. Het zien, erkennen en benutten van deze talenten op de juiste plaats in de organisatie zal leiden tot
meer samenwerking en het bereiken van onze doelen.

FOCUS		AMBITIE
Duurzame inzetbaarheid & vitaliteit

 Iedereen gaat met plezier naar het werk

Talentontwikkeling

 Talent in huis benutten en aantrekken nieuw talent

Veiligheid

 Geen arbeidsongevallen

	Acties met betrekking tot o.a. veiligheid,
vitaliteit, talentontwikkeling, medewerker
tevredenheid:
1.	Stimuleren beweging met korting op
sportabonnement
2. Cultureel aanbod met korting voor theater
3. 	 Aanbieden van cursussen en trainingen
(vakinhoudelijk, omgaan met werkdruk, veiligheid,
VCA, EHBO)
4. Organisatie Dekker classic fietstocht
5. 	Verbeteren binnenklimaat kantoor IJzendoorn
(vloerverwarming, aparte kantoorunits)

“Een adempauze. Weg van het beeldscherm, de blik nu
gericht op een bont gezelschap schapen luierend in het
groen. Langs de waterkant marcheren – ja het wandeltempo
ligt hoog – genieten van het weer en de landelijke omgeving.
Met het gekeuvel van collega’s in de oren nadert het silhouet
van IJzendoorn, tijdloos en beeldschoon gelegen in dit
rivierenlandschap, in rap tempo.
Dit beeld verveelt nooit en vervult mij met trots, wat een
bijzondere werkplek. Nu met frisse blik weer aan het werk.”
Truus de Visser
Administrateur bij Dekker
10

MVO UPDATE 2019

6. Aanleg natuurlijke terrastuin bij kantoor IJzendoorn
7. H
 et zorgdragen voor een gezonde en plezierige
werkplek:
	
Op kantoor: grote brede beeldschermen, bureaus
die in hoogte verstelbaar zijn, fruit op kantoor
	
Op projectlocatie: het opleveren van een
nieuwbedieningshuis voor de zandzuiger Emmy.
Voorzien van een goede klimaatbeheersing en
geplaatst op trillingsdempers die zorgen voor een
goede trildemping.

Groenbeleving reduceert stress
Na de herinrichting van het Dekker-bedrijfsterrein
in IJzendoorn was in 2019 de inrichting van een
terrastuin aan de achterzijde aan de beurt. Natuur
doet mensen goed, dus ook onze medewerkers.
Daarom is er gewerkt aan de aanleg van paden,
houten bankjes en een terrasoverkapping aan de
achterzijde van pand, in een passende stijl.
MVO UPDATE 2019
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Zero emissie winwerktuigen

6 UPDATE VERBETEREN MILIEUPRESTATIES

Onze 80% CO2-reductie ambitie is, naast besparen en
overstap op groene stroom, mogelijk bij grootschalige
elektrificatie van onze belangrijkste winwerktuigen.
In 2019 zetten we de tweede grote stap in het proces
met de elektrificatie van de Emmy Yvonne.

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
 80% minder CO2-uitstoot per ton zand en grind in 2020 (t.o.v. 2013)

Energiemanagement en reductie CO2

Schoner
100% groene stroom
0 liter fossiele brandstof
0% uitstoot (CO2₂/NOx/Fijnstof)

	Acties met betrekking tot energiemanagement,
reductie CO2, beperken afval en bevorderen
hergebruik:

		Invulling geven aan het betonakkoord. Hierin staat o.a. omschreven: in 2030 ten
		
Beperken afval en bevorderen hergebruik

minste 30% tot 49% minder CO2-uitstoot in de productie van beton t.o.v. 1990

1. Elektrificatie winwerktuig Emmy Yvonne

Slimmere en efficiëntere logistiek

2. Introductie afvalambitie

 0% afval en 100% hergebruik in 2025 binnen Dekker-bedrijven

		

Invulling geven aan het betonakkoord. Hierin staat o.a. omschreven:

		

100% hoogwaardig hergebruik van betonafval in 2030

		

Circulair gebruik van herinrichtingsgrond

3.	Aanscherping en borging beleid Maatschappelijk
Verantwoord Inkopen

Zuiniger
20% efficiënter

4. B
 ouw voorzeefinstallatie ter optimalisatie proces
grindwinning

Met zorg en aandacht winnen 		

Stiller
Emmy 60% stiller
Yvonne 15% stiller

5. P
 laatsing 323 zonnepanelen op bedrijfsterrein in
IJzendoorn
6.	Aanschaf vijf waterstofauto’s t.b.v. wagenpark

CO2-uitstoot productie zand en grind
(kg CO2 per ton product)
100%

30%
20%

-83%

10%
2013
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Elektrificatie
Rotterdam 55

-20%

-20%

-24%

1,5

-31%

-27%

-30%
-40%

-40%

1

-50%

1,23

-54%

40%

2

1,91

50%

Elektrificatie
Emmy en Yvonne

-10%

2,33

-40%

3
2,5

2,19

60%

per ton zand en grind

-0%

0%

2,41

-80%

C02-uitstoot

-27%

3,5

2,54

70%

Ambitie:

Elektrificatie
Rotterdam 58

80%

3,15

90%

0,5

-62%

-70%

0
2017

2018

2019

2020

-60%

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

7. O
 ntvangst CSC-certificaat goud (Concrete
Sustainability Council) voor Betoncentrale Wessel
(en prolongatie CSC-certificaat voor BC Gorkum,
Albeton en project Randwijkse Waarden)
8.	Ontvangst Green Award voor schepen Cotrans 10
en Rotterdam 30

Zandfabriek aan de stekker
De Emmy Yvonne is een van de winwerktuigen van het Dekker-bedrijf.
De drijvende zandfabriek is 97,5 meter lang, 18,8 meter breed en
13 meter hoog. Drijvende winwerktuigen liggen op afgelegen locaties
in uiterwaarden, vaak ver buiten de bewoonde wereld. Vanwege deze
locaties maakten ze gebruik van dieselgeneratoren.

Aanleg voorhaven Deest,
project Geertjes Golf

MVO UPDATE 2019
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7 UPDATE VERRIJKEN VAN DE LEEFOMGEVING

Brandstofverbruik Emmy Yvonne
(liter verbruik per ton verkocht product)

1
0,83

0,81
0,72

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

0,65

0,5

FOCUS		AMBITIE
0,01
0

2015

2016

2017

2018

Omgang met stakeholders

	Het bouwen van langdurige relaties met onze stakeholders die leiden tot
samenwerking, versterking en vernieuwing.

2019
		

De aanleg van walstroom (stroom vanaf de wal)
midden in de uiterwaard was lange tijd een belangrijke
barrière. De aanleg was kostbaar en daarom voor
netbeheerders niet interessant. Toch heeft Dekker de
investering durven en willen nemen, en werd in 2019
de drijvende zandfabriek aan de stekker gelegd.
Het elektrificeren van winwerktuigen
Met de elektrificatie is veel winst te behalen.
1. Milieuwinst: de overstap naar elektrisch produceren
en 100% groene energie zorgt voor zero emissie. Dus:
geen CO2-, geen stikstof- en geen fijnstof uitstoot.
2. Maatschappelijke winst: De Emmy Yvonne
produceert veel minder geluid. De klasseerinstallatie
(Yvonne) is 15% stiller, de zandzuiger (Emmy) maar
liefst 60% stiller.
3. Efficiëntiewinst: De Emmy Yvonne gebruikt
nu alleen energie als er daadwerkelijk wordt
geproduceerd. De Emmy Yvonne produceert
daarmee ruim 20% efficiënter.
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TECHNISCHE FEITEN:
»B
 esparing van 2.000 ton CO2 per jaar
(= circa 250 huishoudens)
»8
 00 m lange kabel met stekker

Ofwel 1+1=3.

Het ontwikkelen van natuurlijk kapitaal

	In 2040 willen we de grootste private ontwikkelaar zijn van natuurlijk kapitaal in

Maatschappelijke betrokkenheid

	Het leveren van grondstof voor ontwikkeling voor maatschappelijke en culturele

nederland
initiatieven in de directe omgeving van dekker en dekker-projecten

Acties met betrekking tot stakeholders, natuurlijk
kapitaal en maatschappelijke betrokkenheid:
1.	Vele contactmomenten met stakeholders waar
onder ruim 20 rondleidingen op de winwerktuigen
en daarnaast vele inloopmiddagen, informatie
avonden, gastlessen, keukentafelgesprekken,
stakeholderbijeenkomsten enzovoorts
2.	Plannen voor uiterwaard Mook-Middelaar
gepresenteerd: klei winnen en maasheggen in het
landschap terugbrengen
3.	Laatste fase ontwikkeling en uitvoering project
‘Toegift aan de natuur’ in de Afferdense & Deestse
Waarden i.s.m. Rijkswaterstaat en Boskalis

»V
 an dieselaandrijving naar laagtoerige
12-polige elektromotor
»A
 ansluiting op een 10 kV trafo op de wal
aangesloten op het 10 kV netwerk

4.	Voorbereidingen in samenspraak met stakeholders
voor aanleg grootste Europese drijvende zonnepark
in Dekkerproject Bomhofs plas
5.	Ontvangst Europese UEPG Sustainability Award
2019 voor project Randwijkse Waarden en
ontvangst van de Flipje Award voor een duurzame
rol in Rivierenland. Sponsorship (corso)wagen
van de toekomst, support IdemDito (Tielse
scholenmusical groep 7/8) en familiemusical
De Nacht van Flipje, schoonmaakactie van de
Waaloevers in de Willemspolder bij IJzendoorn,
sponsorship HeteRUN enzovoorts.
MVO UPDATE 2019
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BELANGHEBBENDEN
Dekker onderhield in 2019 vele contacten met
alle stakeholders. Van inloopbijeenkomsten
tot keukentafelgesprekken. Van rondleidingen
tot relatiedagen. Van klankbordgesprekken
tot openingen. Van presentaties tot
stuurgroepbijeenkomsten.

Omwonenden

Belangengroepen
(milieukringen,
dorpstafels etc.)

Medewerkers

Gebruikers
(vissersverenigingen,
recreanten etc.)

Natuurbeheerorganisaties
(Staatsbosbeheer, de Provinciale Landschappen
en de vereniging Natuurmonumenten)

Klanten

Kennisinstituten en
wetenschappelijke
instellingen

Bedrijven
(agrariërs en direct betrokken
bedrijven in gebied)

Politiek
(lokaal, regionaal,
landelijk)

Beleidsbepalers en vergunningsverleners
binnen overheid (lokaal, regionaal landelijk),
Rijkswaterstaat, Waterschappen

16
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EUROPESE UEPG SUSTAINABILITY AWARD VOOR OMGANG MET OMWONENDEN
De aanleg van een mooie recreatieplas met veel
groen om in te recreëren. Dat is wat de bewoners van
het Gelderse Heteren wensten voor hun dorp.
Op eigen initiatief gingen ze kijken wat haalbaar was.
En ze kwamen uit bij Dekker. Het dorp een nieuwe
plas en Dekker het zand in ruil voor de ontwikkeling
en aanleg. Zo ontstond er een prachtige co-creatie
tussen Dekker, de gemeente, dorpsbewoners en
andere belanghebbenden. Met gesloten beurzen,
want zandwinning werd de financiële motor van het
project Randwijkse Waarden.

Alle belanghebbenden hebben mee kunnen denken
aan de ontwikkeling van het natuurrecreatiegebied.
De plas kreeg een dubbelfunctie: meer natuur
en recreatie én meer ruimte voor de rivier bij
hoogwater. Er zijn wandelpaden (inclusief een pad
voor rolstoelgebruikers), zwemoevers en eilandjes
gerealiseerd waar de natuur zijn gang kan gaan.
Ook komt er een vogeluitkijkpost, een vissteiger,
een kanosteiger en een vliegerveld of de mogelijkheid
voor een ijsbaan. Geldersch Landschap en Kasteelen
gaat het natuurgebied beheren.

Werkzaamheden
» herinrichting Steenoord;
» doortrekken van het wandelpad vanaf de
passantenhaven naar de toegang bij de oude
veerstoep aan de oostzijde;
» herinrichting oude veerstoep;
» aanleg steigers passantenhaven;
» realisatie uitzichtpunt bij de invaart;
» aanplant bomen langs de toegangsweg naar
Wienerberger vanaf de Renkumse Veerweg.

Het project Randwijkse Waarden werd met een award
bekroond tijdens de UEPG Sustainable Development
Awards 2019 in Brussel. Dekker kreeg het predicaat
‘excellence’ en de eerste prijs in de categorie ‘Local
Community Partnership’. De jury sprak lovend over
het co-creatieproces met omwonenden en andere
belanghebbenden.
De jury zag in Randwijkse Waarden een excellent
voorbeeld van het creëren van ‘social progress’ in
nauwe samenwerking met de omgeving. Een best
practice die naadloos aansluit bij de woorden van
jurylid Ester Asin, director WWF European Policy
Office: “Een toekomst waarin mensen én de natuur
gedijen kan alleen als we allemaal onze rol daarin
nemen en samenwerken, ook bedrijven en de private
sector. Deze winnende projecten zijn exemplarisch
voor bedrijven die ook actief bijdragen aan de
duurzame transitie.”

Plan herinrichting Randwijkse Waarden in Heteren

MVO UPDATE 2019
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Vermindering van uitstoot is nodig.

8 ONZE STIKSTOFREDUCTIE
Onze projecten liggen voor het merendeel in of nabij Natura 2000-gebieden langs de grote rivieren. Een
behoorlijk deel van onze delfstoffenwinning is inmiddels stikstofvrij. En we verminderen met de transformatie van
landbouwgronden naar nieuwe natuur de stikstofuitstoot. Toch lopen wij tegen grenzen aan.

Vermindering van uitstoot is nodig. Stikstof komt
via de uitlaat van benzine- en dieselmotoren in de
buitenlucht, stikstof zit bijvoorbeeld ook in (kunst)
mest. Te veel stikstof zorgt voor een eenzijdige
vegetatie - gras en brandnetels groeien er goed op niet de biodiversiteit die wij in Nederland graag
willen.
Gelukkig is Dekker in het kader van duurzaamheidsambities de productie aan het elektrificeren.
Een deel van onze zandzuigers is inmiddels van
diesel op groene elektriciteit overgegaan. Dit geldt
ook voor onze klasseerinstallaties. Januari 2021
sluiten we de klasseerinstallatie Rotterdam 55 ook
aan op het stopcontact.
76% minder stikstofuitstoot in 2019
De elektrificatie is onderdeel van een stappenplan
om de CO2-uitstoot in onze productie vergaand te
reduceren, met ruim 80% in 2020! Minder benzineen dieselmotoren betekent ook minder stikstofuitstoot.
In 2019 hebben we 76% minder stikstof uitstoot
gerealiseerd t.o.v. 2013. In 2020 loopt dit verder op
tot 87%. Dit staat gelijk aan jaarlijks circa 40.000
vrachtwagenritten van Groningen naar Maastricht.
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Landbouwgrond in natuur omzetten
Ook door het herinrichten van onze winlocaties in
nieuwe natuur dragen we bij aan het verminderen
van stikstofuitstoot. Bemeste landbouwgronden in
de uiterwaarden maken plaats voor ruige riviernatuur
met veel ruimte voor water en natuur. Zo leveren
we op termijn een nog veel grotere bijdrage aan het
herstellen van de biodiversiteit.
Ons dilemma
Maar zand- grind- en kleiwinning brengt ook transport
met zich mee. Onze binnenvaartschepen varen nog
op dieselolie, dus we blijven stikstof uitstoten. Groene
alternatieven zijn nog niet voorhanden; we volgen de
ontwikkelingen nauwgezet - wordt het waterstof? We
hebben een MVO-programma voor onze schepen en
de Cotrans 10 en Rotterdam 30/48 hebben een Green
Award. Toch kunnen we hiermee nog niet de reductie
behalen zoals bij onze zandproductie machines. Dus ook
wij blijven zeker gebaat bij een goede nieuwe regeling
voor projecten met stikstofuitstoot in plaats van de PAS
(Programma Aanpak Stikstof van de overheid).
Daar waar Dekker stikstof kan verminderen, maken we
grote stappen. We investeren flink in energiebesparing

Te veel stikstof zorgt voor een eenzijdige vegetatie
- gras en brandnetels groeien er goed op -, niet de
biodiversiteit die wij in Nederland graag willen.
en het elektrificeren van onze zandzuigers en
klasseerinstallaties. Naar nul uitstoot kunnen we
echter nog niet. Bijvoorbeeld voor scheepvaart is een
reëel alternatief nog niet voorhanden. Voor de aanleg
van nieuwe riviernatuur en de levering van klei, zand
en grind voor het versterken van dijken en de bouw
van woningen is een PAS 2.0 nodig. Laat daarbij echte
stappen tot uitstootvermindering en regels die ruimte
geven samen opgaan.

Reductie stikstof t.o.v. 2013
per ton product

-20%

-24%

-56%

-54%

-62%
-76
-87%

2013
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2015

2016
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2018
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Dankzij de elektrificatie van onze
winwerktuigen en slimmer produceren
besparen we minstens 40.000
vrachtwagenritten van Groningen
naar Maastricht. Elk jaar weer.
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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)
Daarnaast heeft de Dekker Groep een belang in:
Albeton B.V. (NL), Betoncentrale Gorinchem B.V. (NL), Cotrans Scheepvaart
B.V. (NL), Over de Maas B.V. (NL), Geertjesgolf B.V. (NL), Wezendonk Zand en
Grind B.V. (NL), Consortium Grensmaas B.V. (NL), Zaarderheiken Zand B.V.
(NL), Alzagri N.V. (B), Steengoed N.V. (B). Kampergeul (NL), Lobberdense
Waard (NL)
Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze MVO-update of over
onze MVO-activiteiten in het algemeen? Neem dan contact met ons op 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.

