
Een van Europa’s grootste drijvende zandfabrieken op groene stroom 

Dekker Groep behaalt eerste mijlpaal uit reeks: 80% CO2-reductie 

 

Een van Europa’s grootste drijvende zandfabrieken zit aan de stekker. De immense drijvende installatie, 

met bijna 90 meter net zo lang als een voetbalveld, draait nu op groene stroom, aan een 

hoogspanningskabel vanaf de wal. De grote dieseltank van 100.000 liter is leeg; de generator staat stil. 

In totaal werken nu 5 win-installaties emissievrij.  

 

Deze indrukwekkende elektrificatie zorgt dat Dekker Groep bij het winnen van elke ton zand en grind nu 

80% minder koolstofdioxide (CO2) uitstoot. En dat scheelt ruim 3 miljoen liter diesel per jaar. Precies wat 

het bedrijf zichzelf zeven jaar geleden tot doel stelde als eerste stap naar een schone bedrijfsvoering. 

 

Dekker Groep wint zand en grind voor Nederland en zorgt met landschapsontwikkeling dat er een mooi 

gebied voor terugkomt. Voor het familiebedrijf is klip en klaar dat volop inzetten op duurzaamheid de 

enige koers is voor de toekomst van het bedrijf. Dat doet de vierde generatie in het familiebedrijf die 

2011 aan het roer kwam dan ook. 

 

De mijlpaal van 80% minder uitstoot en de overstap naar schone energie (een investering van zes nullen!) 

was pas een eerste stap. Dekker Groep wil in 2040 geen negatieve impact meer hebben op de omgeving. 

 

Het bedrijf combineert grondstofwinning met waterrijke natuur (biodiversiteit), hoogwaterveiligheid, 

recreatie en ook het opwekken van schone energie. 

Dekker Groep hoopt in de toekomst in de eigen energiebehoefte te kunnen voorzien. Ook onderzoekt het 

familiebedrijf mogelijkheden voor schone scheepvaart. 

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie 

 

Viering behalen MVO-mijlpaal 

Op 23 september 2021 van 13.30 uur - 16.30 uur viert Dekker Groep dat 80% CO2-reductie is behaald, 

met een bescheiden viering op en langs de Waal bij Dekker in IJzendoorn. 

 

Jan van der Meer, gedeputeerde van provincie Gelderland zal een kettingreactie in gang zetten – een 

installatie van theatermakers Waterlanders - die symbool staat voor verduurzaming, samenwerking, 

vakmanschap en creativiteit die heeft geleid tot het realiseren van de ambitie. Ook is er een gesprek met 

de aandeelhoudsters van de Dekker familie en de betrokken directieleden over hun 

visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Voor de media is er na afloop gelegenheid 

http://www.waterlanders.info/


voor een interview met Richard van de Berg, directeur Landschapsontwikkeling en lid van de MVO-

Stuurgroep. Pers is van harte uitgenodigd.  

 

Contactpersoon namens Dekker:  

Marianna van den Broek, m.vandenbroek@dekkergroep.nl 

 

Documenten 

• Dit persbericht in PDF 

• MVO-jaarverslag 2020, met de rapportage van de resultaten in 2020. Een uitgebreidere versie 

sturen we u graag op verzoek toe zodra deze gereed is.  

 
 

mailto:m.vandenbroek@dekkergroep.nl
https://www.dekkergroep.nl/site/media/upload/files/pb-reuropas-grootste-zandwininstallaties-sinds-kort-op-groene-stroom.pdf
https://www.dekkergroep.nl/site/media/upload/files/dek21-212-samenvatting-2-pag-mvo-verslag-2020-lr.pdf

