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Introductie 

 
De aanleg van een drijvend zonnepark en het tewerk kunnen stellen van iemand met 

een afstand tot de arbeidsmarkt waren twee concrete acties die hebben bijgedragen 

aan een zeer succesvol 2020. Dit zijn twee bijzondere, opvallende momenten. Onze 

mensen doen echter iedere dag hun best om de normale gang van zaken zo 

maatschappelijk verantwoord mogelijk te laten verlopen. Zo profiteren niet alleen onze 

mensen, maar ook het milieu en de maatschappij waar wij deel van uitmaken van onze 

bedrijfsvoering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij laten u graag zien hoe wij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dat is geen 

thema binnen onze bedrijfsvoering, het is er onderdeel ervan. Het is een wijze waarop 

wij te werk gaan, en daarin rekening houden met de effecten van onze bedrijfsvoering 

op sociaal (mens), ecologisch (milieu) en economisch (maatschappij) gebied. Zo hangt de 

term MVO als een paraplu boven heel veel verschillende aspecten van onze productie, 

van veiligheid voor onze werknemers tot natuurontwikkeling en recreatie. Aan de hand 

van de welbekende hoofdstukken mens, milieu en maatschappij presenteren wij u de 

cijfers rondom verschillende maatschappelijke thema’s die in ons productieproces 

relevant zijn.   

1 
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2.1 Mens 
Mensen zijn in onze bedrijfsvoering essentieel. Onze eigen mensen, maar ook de mensen uit de 

omgeving. Wij zetten ons dan ook vanzelfsprekend voor hen in. Binnen het thema ‘mens’ worden de 

onderwerpen gezondheid en veiligheid op het werk en welzijn beschouwd. Hoe we ons inzetten voor 

de mensen buiten ons eigen bedrijf komt terug in Hoofdstuk 2.3. 

De gezondheid en veiligheid, en het welzijn van onze werknemers staat voorop. Naast de 

gebruikelijke medische keuringen, BHV cursussen en voortgangsgesprekken van en met 

medewerkers is in het jaar 2020 extra aandacht geschonken aan gezondheid en veiligheid in twee 

voorlichtingssessies. Deze voorlichtingssessies zullen vanaf heden elk jaar terugkomen, met steeds 

een wisselend thema dat voortkomt uit aandachts- of verbeterpunten uit de Risico Inventarisatie en 

Evaluatie (RI&E). Zo komen in 2021 de thema’s veilig hijsen en communicatie bij alleen werken 

centraal te staan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)
 Het gemiddelde ziekteverzuim onder medewerkers in de delfstofwinning was 4.7% in 2020 (CBS, 2021)

 

2) Het gemiddelde ziekteverzuim onder medewerkers in de financiële dienstverlening was 2.7% in 2020 (CBS, 

2021)
 

2 

In 2020 hebben 4 van de 7 medewerkers op 

het Azewijnse Broek hun BHV certificaat 

(opnieuw) behaald, net als 3 van de 14 

medewerkers op het hoofdkantoor. Echter heeft 

op het Azewijnse Broek niemand van de 

gelegenheid gebruik gemaakt een of meerdere 

opleiding(en) of cursus(sen) te volgen. Dit is het 

gevolg van de Corona maatregelen die een groot 

deel van het jaar van kracht zijn geweest. Wij 

zullen onze werknemers blijven stimuleren om 

opleidingen en cursussen te volgen.  

 

We kijken kort achterom. Wat hebben we bereikt, en waar zijn we trots op? En minstens 

even belangrijk: waar kunnen we de komende jaren aan blijven werken? Terugkijken doen 

we aan de hand van de drie hoofdthema’s mens, milieu en maatschappij. Binnen deze 

thema’s worden cijfers en trends behandeld die opvallen. 
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2.2 Milieu 
Net als andere industrie heeft de winning van zand en grind effect op het milieu – zowel lokaal als 

mondiaal. Dit is een rechtstreeks gevolg van de uitstoot van fijnstof en broeikasgassen bij 

energieverbruik. Wij streven ernaar om de winning van zand en grind zo schoon en duurzaam 

mogelijk te laten plaatsvinden.  

2.2.1 Elektriciteit 
Vanaf dag 1 maken we bij Netterden Zand en Grind gebruik van een elektrisch aangedreven zuiger en 

klasseerinstallatie. Dit maakt onze zogenaamde ‘voetafdruk’ relatief klein. De absolute hoeveelheid 

energie die wij gebruiken is daarentegen enorm. Per 1 januari 2020 hebben wij op onze Nederlandse 

winningen de overstap gemaakt naar het inkopen van groene stroom. Elektrisch materieel is duidelijk 

duurzamer dan materieel dat wordt aangedreven door fossiele brandstoffen, maar wij 

onderschrijven ook dat elektriciteit pas echt duurzaam is wanneer deze groen wordt opgewekt. Om 

die reden is in 2020 geïnvesteerd in een drijvend zonnepark. Dit park heeft een oppervlakte van ca. 1 

hectare en genereert daarmee 1,2 Megawatt aan groene energie per jaar – ruim 40% van ons eigen 

verbruik. Op termijn hebben we de wens dit park uit te breiden, zodat we zelf in ons volledige 

energieverbruik kunnen voorzien. 

 

In het jaar 2020 is het verbruik van elektra gestegen ten opzichte van afgelopen jaren (zie Figuur). Dit 

geldt voor zowel de absolute hoeveelheid gebruikte stroom, als de hoeveelheid gebruikte stroom per 

ton gewonnen grondstof. Dit komt omdat onze zuiger in 2020 verder van de installatie af is komen te 

liggen. We hebben dus meer kilowatturen nodig gehad om dezelfde hoeveelheid materiaal te 

verpompen ten opzichte van voorgaande jaren.  
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Uiteraard werken we ook aan het minderen van energieverbruik. Zo werken we volgens een 

energiebesparingsplan om zo efficiënt mogelijk te werken – en dus niet meer elektriciteit te 

verbruiken dan noodzakelijk. Vanaf eind 2020 is bijvoorbeeld de verbouwing en verduurzaming van 

ons hoofdkantoor gestart, die in 2021 zal worden afgerond.    

2.2.2 Diesel en benzine 
Het overgrote deel van de diesel die wij bij Netterden Zand en Grind verbruiken wordt verbruikt door 

onze shovel. Deze is onmisbaar op een zand- en grindwinning, en heeft nog altijd diesel nodig om de 

juiste prestaties te kunnen leveren; hybride of elektrisch aangedreven shovels in de zwaarste 

categorie zijn nog niet verkrijgbaar. In 2020 hebben we fors minder diesel verbruikt ten opzichte van 

2019, zowel de absolute hoeveelheid liters als het aantal liters per ton productie is gedaald. Sinds 

april 2020 is 20% van onze diesel vervangen door HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). Door gebruik te 

maken van HVO20, een biodiesel, zorgen we ervoor dat we de uitstoot van fijnstof en broeikasgassen 

met 20% verminderen. In de toekomst zijn we van plan de overstap te maken naar HVO100, zodat 

we nog schoner kunnen werken. Daarnaast volgen wij de ontwikkelingen op de markt voor elektrisch 

materieel op de voet.  

Het brandstofverbruik van Netterden Holding is toegenomen. Dit is te wijden aan een wijziging in het 

personeelsbestand, en een toename van het aantal bedrijfsauto’s. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Milieu en afval 
Wij zamelen afval zoveel mogelijk gescheiden in. Dat betekent dat plastic, papier, restafval, 

houtafval, verfafval, accu’s, oliehoudend afval en afgewerkte olie gescheiden worden afgevoerd, 

zowel vanuit de kantine als vanuit de werkplaats en vanaf het terrein.  

Een reststroom die we nog niet gescheiden kunnen afvoeren is rubber. Specifiek de door ons 

gebruikte transportbanden vormen een grote reststroom waarvoor nog geen bestemming gevonden 

is. Hetzelfde geldt voor onze zeefmatten. Deze zijn gemaakt van polyurethaan, en worden (nog) niet 

grootschalig gerecycled of hergebruikt. In 2021 staat het vinden van een bestemming in hergebruik 

van deze onderdelen op de agenda.  

Om structureel inzicht te krijgen in onze milieubelasting, zijn de eerste stappen ondernomen om een 

managementsysteem in te richten volgens de ISO-14001 norm. Eind 2021 zal deze volledig ingericht 

zijn, en hopen wij de certificering te kunnen behalen.   
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kg CO2 per ton 

productie uitgestoten in 

2020. Om de totale CO2 

uitstoot gemaakt in 2020 

op te nemen zou een 

nieuw Nederlands bos 
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45.312 
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2.2.4 CO2 voetafdruk 
Een CO2 voetafdruk geeft een indicatie van de milieubelasting van bepaalde activiteit, uitgedrukt in 

het aantal kilogram CO2 uitgestoten per ton productie. In geval van Netterden Zand en Grind  is de 

CO2 voetafdruk op basis van energieverbruik (gas, elektra en fossiele brandstoffen) in 3 jaar tijd 

stabiel gebleven rond de 2,4  kilogram CO2 per ton product. 

 

 

 

 

 

 

 

Het merendeel van deze uitstoot wordt veroorzaakt door het gebruik van elektriciteit die wel groen 

is ingekocht (met Garantie van Oorsprong uit wind), maar waarvan we niet met 100% zekerheid 

kunnen zeggen dat deze groen is opgewekt. De grootste kans om deze voetafdruk te reduceren zou 

daarom de inkoop of opwek van groene energie zijn. 

2.2.5 Natuurontwikkeling 
Het winnen van primaire grondstoffen zoals zand en grind heeft een onuitwisbaar effect op een 

landschap. Daarbij nemen we grondstoffen, maar geven we ook iets terug. We zorgen er namelijk in 

de meeste gevallen voor dat monocultuur landbouwgronden worden omgezet in water, met 

daaromheen natuur. Daardoor ontwikkelen we (bewust en onbewust) nieuwe habitats voor veel 

verschillende soorten. Jaarlijks wordt onderzocht welke soorten zich in het gebied begeven of 

vestigen. In 2020 hebben we onder de bijzondere soorten Bruin Blauwtje (a), Fijne Ooievaarsbek (b) 

en de Bruine Kiekendief (c).  

2,37  
2.892.084 

kWh verbruikt in 2020, 

gelijk aan het verbruik van 

1011 
tweepersoonshuishoudens  

a) c) b) 
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Multifunctionele gebiedsontwikkeling 

Het Azewijnse Broek is een gebied met veel verschillende functies. Allereerst is er de winning van 

bouwgrondstoffen. Tijdens de winning komt ook materiaal vrij dat niet kan worden gebruikt in de bouw. 

Dit wordt gebruikt om ondiepe oevers in te richten voor natuurontwikkeling, en om wandelpaden en 

dijkjes aan te leggen om recreatie in het gebied mogelijk te maken.  

Ecologische verbinding 

De plassen van het Azewijnse Broek vormen samen met enkele andere (natte) natuurgebieden 

“stapstenen” tussen natuur langs de Rijn (De Hetter in Duitsland) en het Waalse Water en de Oude IJssel. 

Planten en dieren kunnen deze gebieden gebruiken om zich te vestigen, te broeden of te rusten en te 

foerageren tijdens hun trektocht. Hoe meer zulke gebieden met elkaar verbonden raken, hoe groter de 

kans op succesvolle verspreiding van bijzondere soorten.  

Model Rietzanger 

Zand- en grindwinning bieden in het Azewijnse Broek mogelijkheden voor financiële én fysieke ruimte 

voor ecologische gebiedsontwikkelingen. Doordat de zand- en grindwinning op termijn veel ruimte voor 

natte natuur zal opleveren, ontstaan extra habitats met veel mogelijkheden voor diverse kwetsbare 

planten en dieren. Een belangrijk voorbeeld van zulke habitats zijn plas-dras oevers, ingericht volgens 

ecologisch model ‘Rietzanger’. Op zulke oevers vestigt zich meerjarig riet, waar riet- en moerasvogels als 

de grote karekiet en de roerdomp zich thuis voelen. 
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2.3 Maatschappij 
Als bedrijf zijn we in staat om – behalve natuur – iets terug te geven aan de maatschappij waar we 

(tijdelijk) deel van mogen uitmaken. Door lokaal te denken, in te kopen en aan te besteden zijn we 

niet alleen duurzaam bezig maar ondersteunen we ook de lokale economie. Waar mogelijk, doen we 

dat graag. 

2.3.1 Maatschappelijke betrokkenheid 
In 2020 zijn we samen met Gemeente Oude IJsselstreek op zoek gegaan naar versterking van ons 

team. In het project Meedoen Werkt! worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

voorgesteld aan bedrijven in de regio. Zo krijgen ook zij een kans om (opnieuw) mee te draaien op de 

arbeidsmarkt. Na een korte zoektocht is onze nieuwe collega sinds juni 2020 bij ons aan het werk, en 

we zijn ontzettend blij met haar in ons team!  

De meeste van onze medewerkers komen uit de regio. Voor Netterden Zand en Grind geldt dat 100% 

van de medewerkers uit de regio komt. Bij Netterden Holding komt 69% van de medewerkers uit de 

regio. Naast het creëren van werkgelegenheid in de regio, sponsoren we elk jaar een aantal lokale 

initiatieven en/of verenigingen.  

2.3.2 Inkoop in de regio 
In de grafiek hieronder staan de percentages van de inkopen die lokaal (<50 kilometer rondom 

Netterden) zijn gedaan weergegeven. Hierin is onderscheid gemaakt tussen de reguliere inkoop en 

de grote investeringen in materieel, voor Netterden Zand en Grind (zwart) en Netterden Holding 

(blauw).  

Voor Netterden Zand en Grind geldt dat het aandeel van de reguliere inkoop dat lokaal gedaan wordt 

al drie jaar op rij hoger is dan 80%. Voor Netterden Holding geldt dat dit aandeel in de afgelopen drie 

jaar met meer dan 10% gestegen is naar 73%. Het aandeel reguliere inkoop dat lokaal kan worden 

gedaan zal redelijk stabiel blijven. Het aandeel van grote investeringen is instabiel. Dit is te verklaren 

door de hoge bedragen die naar één leverancier gaan per grote investering. Ligt deze ‘toevallig’ 

binnen de 50 kilometer grens, komt de score positief uit maar andersom ligt de score direct erg laag 

wanneer de investering buiten de ring moet worden gedaan. Voor specifieke onderdelen of diensten, 

is binnen de regio niet voldoende aanbod (shovels, onderdelen van de klasseerinstallatie, etc.). 
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In 2018 hebben wij een ons beleid omtrent duurzaam inkopen op- en vastgesteld. Deze dient als stok 

achter de deur dient om kritisch te kijken naar wat (duurzaam, eerlijk, kwalitatief) maar ook zeker 

waar (liever lokaal) we inkopen. In 2021 gaan we een steekproef uitvoeren om onze inkopen aan dit 

beleid te toetsen. 

2.3.3 Dienstverlening  
We houden van openheid en eerlijkheid. Uit de stakeholderonderzoeken die we als bedrijf uitvoeren 

vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid blijkt telkens weer dat eerlijk zaken doen en 

betrouwbaar zijn hoog scoren. Onze klanten vinden eerlijk zaken doen van het allerhoogste belang. 

Eerlijk zijn is de basis voor samenwerken en zakendoen. In 2020 is een gedragscode rondom eerlijk 

zaken doen opgesteld. Deze zal in 2021 worden ondertekend. Deze gedragscode dient als basis om 

gezamenlijk te blijven werken aan het in stand houden en voortdurend verbeteren van onze 

transparante, eerlijke dienstverlening aan klanten.  
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Vooruitblikken 
 

 

 

 

We gaan door met de voorlichtingssessies over aandachts- of verbeterpunten uit de Risico 

Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). In 2021 staan de thema’s veilig hijsen en communicatie bij 

alleen werken centraal. 

 

We werken samen in het uitvoeren van energiebesparende maatregelen, om de 

bedrijfsvoering steeds energie zuiniger te laten verlopen.  

We zoeken naar mogelijkheden tot uitbreiding van ons bestaande drijvende zonnepark, om 

volledig in eigen elektrische energiebehoefte te kunnen voorzien. 

We doen onderzoek naar de eventuele effecten van ons drijvende zonnepark op de flora en 

fauna in de omgeving, en eventuele toekomstige gebiedsontwikkelingen.  

 

We onderzoeken de mogelijkheden om over te stappen naar HVO100 waar fossiele 

brandstoffen nodig blijven. Waar mogelijk zetten we elektrisch materieel in.  

We richten een milieumanagement systeem in, en behalen onze ISO-14001 certificering.  

We zoeken een bestemming voor ons reststromen van rubber en kunststof.   

 

We toetsen onze inkopen aan ons Duurzaam Inkoop beleid. 

We ondertekenen de gedragscode Eerlijk Zaken Doen, en houden bijeenkomsten om de 

grootste risico’s op dit vlak in kaart te brengen en te bespreken.  

We stellen een sponsorbeleid op, en toetsen onze sponsoring aan dit beleid.  

 

We blijven in gesprek met klanten en leveranciers over verschillende thema’s onder de MVO 

paraplu om inspiratie op te doen, en kennis uit te wisselen.  

3 We kijken vooruit. Welke acties zijn blijven liggen, en welke nieuwe doelen zijn gesteld? 

Onderstaande thema’s staan op de agenda. We streven er dus naar om  in een volgend 

jaarrapport succesvol op deze zaken te kunnen terugblikken.  
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Media 
 

De dronebeelden van het Azewijnse Broek zijn gemaakt door 

fotograaf Hans Glader 

De foto van het Bruin Blauwtje is gemaakt  door SvdMolen, en is 

verkregen via File:Aricia agestis-04 (xndr).jpg - Wikimedia 

Commons 

De foto van het Fijne Ooievaarsbek is gemaakt door Fornax, en is 

verkregen via File:Geranium columbinum eF.jpg - Wikimedia 

Commons 

De foto van de Bruine Kiekendief is gemaakt door Evie 

Koolenbrander 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Contact 
  
Netterden Zand en Grind B.V.  

Azewijnsestraat 13  

7081 HL Gendringen  

Postbus 35 – 7070 AA Ulft  

T: 0031-315-696100  

E: info@netterden.com  
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