
32%

Onze werknemers werken regelmatig alleen. 
Dit moet zo veilig mogelijk verlopen. In 2021 
is een pilot met het ManDownSysteem 
succesvol doorlopen. Deze registreert vallen 
en stilliggen, en stelt collega's automatisch 
op de hoogte. In 2022 wordt het systeem op 
alle winningen van de Netterden Groep in 
gebruik genomen.

ManDownSysteem

De medewerkers van de Netterden
Groep zijn in 2021 gevraagd naar
zijn/haar kijk op het bedrijf, en de
eigen rol daarbinnen. Zo stellen we
samen vast waar verbeterpunten voor
de komende jaren liggen.

Medewerkertevredenheid

Op winning Azewijnse Broek is 
ervaring opgedaan met een drijvend 
zonne-eiland van 1 ha. Deze voorziet 
in ongeveer een derde van de 
behoefte aan elektrische energie 
voor de zuiger en klasseerinstallatie. 
Een ecologische studie heeft 
aangetoond dat de effecten op 
vogels en vleermuizen rondom het 
park verwaarloosbaar is. Een mooie 
basis om verder uit te  bouwen 
richting 100% zelfvoorziening met 
groene energie. 

Zon op water

MVO Jaaroverzicht 2021
Netterden Groep

Het welzijn van de
medewerkers van de
Netterden Groep
staat voorop. Dit heeft
in 2021 opnieuw
geresulteerd in een
laag ziekteverzuim. 

Ziekteverzuim

Dit overzicht toont de inspanningen die in 2021 geleverd zijn
om bij te dragen aan de veilige werkomgeving van vandaag en 

een schone, leefbare, gezonde wereld van morgen. 
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Overal ter wereld zet men zich in voor mens, milieu en maatschappij. 
De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties 
zijn zeventien doelen om gezamenlijk toe te werken naar de schone, 
leefbare, gezonde wereld van morgen. De doelstellingen 
ondervangen een breed scala aan thema's waaronder armoede, 
onderwijs en de klimaatcrisis. Iedereen kan zijn of haar 
verantwoordelijkheid nemen in het leveren van een bijdrage aan 
deze doelen. Dat doen wij ook, door maatschappelijk verantwoord te 
ondernemen. 

Wij winnen hoogwaardig zand en grind op zeven locaties in 
Nederland en Duitsland. De winning van deze bouwgrondstoffen is 
onderdeel van een grootschalige gebiedsontwikkeling waarin het 
creëren van een maatschappelijke meerwaarde centraal staat. Zo 
zijn we naast leverancier van bouwgrondstoffen, ook leverancier van 
natuur- en recreatiegebieden. In dit proces krijgen maar liefst tien 
van de zeventien SDGs een plek.    

Dit overzicht toont de inspanningen die in 2021 geleverd zijn om bij 
te dragen aan de veilige werkomgeving van vandaag en een schone, 
leefbare, gezonde wereld van morgen. 

De directie

Dick Snippe, Anique Wieggers en John Orriëns

Iedereen doet iets

Mail naar MVO@netterden.com

Meer weten over onze inspanningen voor mens, 
milieu, en maatschappij in 2021? 

https://www.sdgnederland.nl/de-17-sdgs/
https://www.sdgnederland.nl/de-17-sdgs/
https://www.sdgnederland.nl/de-17-sdgs/
https://www.sdgnederland.nl/de-17-sdgs/
https://www.sdgnederland.nl/de-17-sdgs/
https://www.sdgnederland.nl/de-17-sdgs/


De gloednieuwe Döpke-zuiger 
werd “Geert” gedoopt naar de 
oud-bedrijfsleider van 
Kieswerk Walchum. In 2021 is 
zuiger Geert gestart met het 
winnen van zand en grind uit 
Herzogssee II onder het motto 
“Walchumer Sand für das 
Emsland”.

Zuiger Geert

Kieswerk Walchum
Walchum 

Het laaghangende fruit op gebied
van energiebesparing is geplukt,
maar elke kans wordt aangepakt
om energieverbruik te doen dalen.
Het gebruik van alternatieve olie
op vertragingskasten leverde een
besparing op van 4 tot 6%.

Smeermiddelen

1.599.093
kWh verbruikt in 

2021, gelijk aan het 
verbruik van 501 

tweepersoonshuis- 
houdens 

45.655
liters diesel verbruikt in 
2021, genoeg om met 
een personenauto 20 

rondjes over de 
evenaar te rijden

 per ton productie 
uitgestoten in 2021. Om 
de totale CO2 uitstoot 
gemaakt in 2021 op te 
nemen zou een nieuw 

Nederlands bos van 201 
hectare één jaar moeten 

groeien

1,83
kg CO2 

Vijf van de zes medewerkers 
van Kieswerk Walchum 

wonen binnen een straal van 
25 kilometer van hun 

werkplek. 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6841322709222227968
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Isselburg

Fo
to

 d
oo

r H
an

s 
G

la
de

r

Kieswerk Breels is een jonge, moderne winning op het
gebied van technologie. Ditzelfde spoor zetten we door
in de gebiedsontwikkeling. Het doel is ook hier om een
gebied achter te laten waarvan zowel flora en fauna, en
de mens kunnen meegenieten. Daarom worden speciale
habitats ingericht voor inheemse planten en
dierensoorten, en wordt een uitkijktoren ontworpen. De
bouw van deze toren zal in de loop van 2022 starten.

Moderne winning

2.788.999
kWh verbruikt in 

2021, gelijk aan het 
verbruik van 874 

tweepersoonshuis- 
houdens 

22.278
liters diesel verbruikt in 
2021, genoeg om met 
een personenauto 10 

rondjes over de 
evenaar te rijden

 per ton productie 
uitgestoten in 2021. Om 
de totale CO2 uitstoot 
gemaakt in 2021 op te 
nemen zou een nieuw 

Nederlands bos van 175 
hectare één jaar moeten 

groeien

1,60
kg CO2 

Zeven van de acht medewerkers 
van Kieswerk Breels wonen binnen 
een straal van 25 kilometer van 
hun werkplek. 



Op Kieswerk Werth is dit voorjaar de bouw van een
nieuwe zandklasseerinstallatie van start gegaan. Deze
winlocatie is al vele jaren in bedrijf geweest. In het
verleden is met name het grovere materiaal gewonnen en
afgezet in de regio. Het fijne materiaal is echter nog
aanwezig. Met de heropening van Kieswerk Werth maken
wij optimaal gebruik van de aanwezige grondstoffen.  De
nieuwe klasseerinstallatie wordt grotendeels op de
bestaande fundering van de oude installatie opgebouwd. 

Opbouw installatie

Kieswerk Werth
Werth

De overstromingsramp in Noordrijn-Westfalen, Rijnland- 
Palts en het Nederlandse Limburg bracht tot  wel 300 

helpers uit Kreis Kleef op de been. Op vrijdag (16 juli 2021) 
ondersteunden de hulpdiensten uit Kleef de ramp- en 

hoogwaterbescherming met het vullen van zo'n 20.000 
zandzakken bij ons Kieswerk Grotendonk in Kevelaer.

Zand voor noodhulp

Kieswerk Grotendonk
Kevelaer



Het Azewijnse Broek streeft 
naar zelfvoorziening in groene 

energie vóór 2025. Met het 
huidige drijvende zonne- 

eiland is invulling gegevan aan 
de eerste 30%. 

ZonaanbiddersDe fractie van Lokaal Belang Oude
IJsselstreek kwam in augustus op
bezoek op hun tocht langs
duurzame initiatieven in hun
gemeente.

Bezoek lokale fractie

Netterden Zand en Grind
Gendringen

Doelstellingen met betrekking tot 
milieubeheer zijn vastgelegd in een 

managementsysteem, dat in 2022 ISO-14001 
gecertificeerd zal worden. Deze structuur zal 

bijdragen aan voortdurende verbeteringen 
van bedrijfsprocessen in het kader van 

verantwoord en milieuvriendelijk 
ondernemen. 

ISO-14001

3.243.846
kWh groene stroom 

verbruikt in 2021, 
gelijk aan het 

verbruik van 1017 
tweepersoonshuis- 

houdens 

55.016
liters diesel verbruikt in 
2021, genoeg om met 
een personenauto 25 

rondjes over de 
evenaar te rijden

 per ton productie 
uitgestoten in 2021. Om 
de totale CO2 uitstoot 
gemaakt in 2021 op te 
nemen zou een nieuw 

Nederlands bos van 195 
hectare één jaar moeten 

groeien

1,78
kg CO2 

Alle medewerkers van 
Netterden Zand en Grind en 
Netterden Transport wonen 

binnen een straal van 25 
kilometer van hun werkplek. 



Vos Zand en Grind 
Ellertshaar

Om de continuïteit 
van het bedrijf te 
borgen, wordt ver 
vooruit gekeken. Zo is 
de buurt in 2021 op 
een informatieavond 
bijgepraat over de 
lange termijn plannen 
van Vos Zand en 
Grind. 

Toekomstmuziek
Bij Vos Zand en Grind worden 

voorbereidingen getroffen 
voor de realisatie van een 

fijnzanddepot. Dit depot 
maakt het mogelijk dat ook de 

fijnste fractie zand kan  
worden gewonnen. Zo maken 

we optimaal gebruik van de 
voorraden binnen de huidige 

vergunning. 

Fijnzand

2.508.520
kWh  groene stroom 

verbruikt in 2021, gelijk 
aan het verbruik van 

786 tweepersoonshuis- 
houdens 

144.078
liters diesel verbruikt in 
2021, genoeg om met 
een personenauto 64 

rondjes over de 
evenaar te rijden

 per ton productie 
uitgestoten in 2021. Om 
de totale CO2 uitstoot 
gemaakt in 2021 op te 
nemen zou een nieuw 

Nederlands bos van 204 
hectare één jaar moeten 

groeien

1,86
kg CO2 

Zes van de negen 
medewerkers van Vos 
Zand en Grind wonen 

binnen een straal van 25 
kilometer van hun 

werkplek. 



Net als vrachtwagenchauffeurs,
moeten schippers regelmatig
rusten tijdens hun reizen.
Wezendonk Zand en Grind draagt
bij aan het realiseren van een extra
overnachtingshaven langs de Rijn
in Spijk.

Overnachtingshaven De overnachtingshaven wordt
aangelegd in opdracht van
Rijkswaterstaat (RWS). De
zuiger van Wezendonk wordt
ingezet. Het is voor het eerst
dat in een project van RWS
een elektrische zuiger wordt
gebruikt. Zo delen wij onze
jarenlange ervaring met
elektrisch zuigen met onze
collega's. Andersom leren wij
van hen, bijvoorbeeld de
complexe uitvoering van
werkzaamheden nabij het
rivierbed.

Kennisuitwisseling

2.120.511
kWh groene stroom 

verbruikt in 2021, gelijk 
aan het verbruik van 

665 tweepersoonshuis- 
houdens 

Wezendonk Zand en Grind
Spijk

121.043
liters diesel verbruikt in 
2021, genoeg om met 
een personenauto 54 

rondjes over de 
evenaar te rijden

 per ton productie 
uitgestoten in 2021. Om 
de totale CO2 uitstoot 
gemaakt in 2021 op te 
nemen zou een nieuw 

Nederlands bos van 206 
hectare één jaar moeten 

groeien

1,88
kg CO2 

Acht van de negen 
medewerkers van 

Wezendonk Zand en 
Grind wonen binnen 

een straal van 25 
kilometer van hun 

werkplek. 



Vooruitblik
De verschillende winningen lijken op het eerste gezicht veel op 

elkaar, maar zijn op technisch vlak niet met elkaar te 
vergelijken. Iedere locatie werkt daarom op eigen wijze aan het 

in grote én kleine stappen verbeteren van haar processen. 
Centraal worden kaders gesteld, en wordt kennis gedeeld. 

 
Onderstaande thema’s staan voor alle winningen en het 

hoofdkantoor op de agenda. 

Netterden Groep

Veiligheid staat voorop. Wij richten ons op 
verbeterpunten die voortkomen uit de RI&E, 
en focussen ons daarnaast op het inperken 
van de gevaren van bedrijfsblindheid. 

Onze win- en klasseerwerktuigen opereren al 
tientallen jaren 100% elektrisch. De komende jaren 
blijven we werken aan het verder inzichtelijk 
maken van ons verbruik, en nemen we 
verdergaande energiebesparende maatregelen.

We onderzoeken de mogelijkheden om over te 
stappen naar HVO100 als alternatief voor 
diesel waar het gebruik van fossiele 
brandstoffen nodig blijft. 

We maken een selectie van de 
productieprocessen en productgroepen met 
de grootste impact op mens, milieu en 
maatschappij. Wij brengen de meest milieu 
vriendelijke, lokaal beschikbare productie 
middelen in kaart.

We blijven in gesprek met klanten, 
leveranciers en collega's over veiligheid, 
milieumanagement en communicatie om 
inspiratie op te doen, en kennis uit te wisselen.

Mail naar MVO@netterden.com

Meer weten over onze 
inspanningen voor mens, milieu, 

en maatschappij in 2021? 


