
Dekker hoogste score wereldwijd voor duurzame zandwinning  

 

IJzendoorn 31 maart 2021 | Dekker heeft voor haar zandwinning in Zwolle het CSC-certificaat Platinum 

behaald. Het familiebedrijf is daarbij de eerste in Nederland die aantoonbaar aan de hoogste eisen van 

dit internationale duurzaamheidscertificaat voor de bouwketen voldoet, en wel met de hoogste score 

wereldwijd. Namens Kiwa overhandigde Cascade-directeur Leonie van der Voort dit op 30 maart 2021 

aan Henk van Steenbergen, KAM-manager van Dekker.  

 

Maar liefst 97,59% van de CSC-punten behaalde Dekker voor haar productielocatie Bomhofsplas in 

Zwolle, de hoogste score wereldwijd. Niet alleen scoorde het familiebedrijf 100% op milieuzaken als 

energie, klimaat en biodiversiteit, ook op het vlak van sociale impact, bedrijfsvoering en economie 

(waaronder bedrijfsethiek) scoorde het uitmuntend. Het CSC (Concrete Sustainability Council) zet zich 

wereldwijd in voor verduurzaming van beton. Het keurmerk geeft zekerheid over de verantwoorde 

herkomst van de gebruikte grondstoffen, een optimaal productieproces en recyclebaarheid.  

 

Hoogste score door baanbrekende innovaties 

De baanbrekende innovaties op de Bomhofsplas met grote maatschappelijke impact leverde extra punten 

op voor het CSC-certificaat. Zo initieerde Dekker samen met Groen Leven het grootste drijvende 

zonnepark in Europa. Met 72.000 panelen wekt het park stroom op voor wel 7.000 huishoudens. Het 

drijvende zonnepark (een kwart van de plas) is met veel aandacht voor de ecologie ontwikkeld en is in 

lokaal eigendom bij Zwollenaren. Bovendien reduceert het jaarlijks 13.690 ton CO2 per jaar.  

 

Autonome zuiger wereldwijde primeur 

De autonome zandzuiger die in ontwikkeling is, gaat aanvullend voor nog meer maatschappelijke winst 

zorgen. In eigen beheer heeft Dekker een compleet nieuw concept hiervoor ontwikkeld. Deze fluisterstille 

zuiger met onderwaterpomp draait op 100% groene stroom én verbruikt 40% minder energie dan een 

traditionele zandzuiger. Bijzonder is ook dat deze autonoom werkt, dus zonder werknemer aan boord, te 

controleren via smartphone of pc. Winst voor de omgeving, veiliger voor het personeel en een reductie 

van 660 ton CO2 per jaar. 

 

“Een geweldige gift aan onze klanten” 

De zichtbaar trotse KAM-manager Henk van Steenbergen nam tijdens een CSC-webinar op 30 maart 2021 

het platinum-certificaat in ontvangst uit handen van Leonie van de Voort. “Dit certificaat is een bekroning 

op onze inspanningen. We werken elke dag zo duurzaam mogelijk, dit certificaat toont het ook aan!”, 

aldus Van Steenbergen. “Bovendien een geweldige gift aan onze klanten. Ook zij kunnen hun CSC-

certificaat upgraden naar platinum, waardevol voor de waardering bij aanbestedingen waarin 

duurzaamheid een belangrijk criterium is. Ook Remco Kerkhoven van CSC Nederland is ingenomen met 

het resultaat: “De hoogste score op een platinum certificaat wereldwijd! Het laat zien dat de Nederlandse 

betonketen tot één van de duurzaamste ter wereld is. De autonome zandzuiger van Dekker is daar weer 

een mooi voorbeeld van. Dit soort innovaties dragen bij om de klimaatdoelstelling te halen.” 

 

Extra reden tot feest 

Het behalen van dit platinum CSC-certificaat past in de ambitie van Dekker om milieuprestaties in de 

keten continu te verbeteren. Naast Zandwinning Zwolle hebben nog 2 winlocaties, 1 betonmortelcentrale 

en 2 deelnemingen van Dekker een CSC-certificaat ontvangen. Dit jaar heeft Dekker nog een reden tot 

feest; het familiebedrijf behaalt deze zomer haar MVO-mijlpaal: 80% minder CO2-uitstoot in de productie. 

Daarmee behoort het bedrijf tot de koplopers van Nederland. 



 

EINDE BERICHT 

 

Voor de redactie: 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dekker, afdeling Communicatie:  
Marianna van den Broek, m.vandenbroek@dekkergroep.nl, +31 6 13 739 828. 
 

Afbeeldingen 

Download afbeeldingen 
 

 
Uitreiking Certificaat, van links naar rechts: Leonie van der Voort (Directeur Cascade), Henk van 

Steenbergen (KAM-manager van Dekker) Bron: Cascade 

 

 
Zandwinning Zwolle, fotograaf Erik Karst Fotografie 

 

 
Schets van autonome zandzuiger zoals deze de komende tijd gebouwd gaat worden op de Bomhofsplas. 
Bron: Dekker Groep 
 

Dekker  

Dekker Groep, een Nederlands familiebedrijf, is ruim 100 jaar geleden opgericht. Het bedrijf levert zand, 

grind, klei en betonmortel voor de bouw, infra 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 natuur-inclusieve en duurzame zand- en 

grindwinning langs de rivieren. Dekker transformeert hierbij agrarische uiterwaarden in waterrijke natuur, 
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met kansen voor biodiversiteit, hoogwaterveiligheid, energietransitie en recreatie. Zo werkt Dekker aan 

de toekomst van Nederland. 

www.dekkergroep.nl 

 

CSC NL / Betonhuis  

De Concrete Sustainability Council heeft een internationale status. Er zijn 4 niveaus: brons, zilver, goud en 

platinum. In Nederland is CSC NL (Betonhuis sector betonmortel) de regionale systeembeheerder van de 

internationale CSC-regeling. Betonhuis is de branchevereniging van de cement- en betonindustrie en 

expert voor duurzaam bouwen met beton.  

De feitelijke CSC-certificering wordt uitsluitend uitgevoerd door bij CSC aangesloten onafhankelijke 

certificerende instellingen. 

 

Kiwa  

Kiwa participeert sinds 2014 als een van de Founding Partners in CSC. Kiwa is een onafhankelijke 

organisatie die hooggekwalificeerde certificering verzorgt. Deze certificatie-activiteiten ondersteunt Kiwa 

met inspectie, keuring, testen, technologische kennis, research, training en dataservices. Kiwa werkt voor 

opdrachtgevers in tal van sectoren: van water, energie en bouw tot agro, feed en food, veiligheid en 

milieu.   

http://www.dekkergroep.nl/

