PERSBERICHT

Elburg, 24 maart 2020

Van Gelder Groep nadert omzet van half miljard euro

“Van Gelder heeft een goed jaar achter de rug”
De Van Gelder Groep heeft vandaag haar jaarcijfers gedeponeerd over 2019. De
omzet van de Van Gelder Groep is in 2019 sterk toegenomen van 379 tot 461
miljoen euro, een groei van ruim 21 procent ten opzichte van 2018. De
omzetgroei is, naast autonome groei, mede te danken aan de toevoeging van
Van Gelder Telecom aan de Van Gelder Groep per 1 juli 2019. Naast de forse
omzetgroei is ook de winst in dezelfde orde van grootte gestegen en over 2019
uitgekomen op 12,6 miljoen euro, een nettorendement van 2,7 procent.
In 2019 nam het personeelsbestand toe naar 1151 medewerkers. Volgens financieel
directeur Henk Jan van der Veer is de Van Gelder Groep meer dan tevreden over de
jaarresultaten. “Het bedrijf heeft een gezonde financiële basis met een sterke
liquiditeitspositie. De divisies Civiel- en Infratechniek droegen beide gelijk bij aan de
omzet”.
Vrijwel alle bedrijfsonderdelen binnen de Van Gelder Groep hebben zowel de begrote
omzet als resultaat kunnen realiseren. Van der Veer: “Tegen het licht van de huidige
marktpositie, waren de resultaten van de divisie Civiele Techniek uitstekend. De
resultaten van de bedrijfsonderdelen bij Van Gelder Infratechniek waren positief maar
zeker voor verbetering vatbaar.”
Middels nieuwe contractvormen, innovaties en vakbekwaam personeel, weet Van Gelder
nieuwe klanten aan zich te binden. In het jaar 2019 diende de problematiek rondom de
stikstof- en PFAS-problematiek zich aan. De impact van deze problematiek op de omzet
van 2019 was beperkt aanwezig.
Investeringen
Van Gelder is continu met innovatie bezig. Niet alleen meegaan in de tijd en op de
hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen, maar ook zelf slimme oplossingen bedenken
waar opdrachtgevers mee geholpen worden. Vaak in combinatie met de opgaves omtrent
data, energietransitie, klimaatadaptatie of duurzaamheid. In 2019 werd door Van Gelder
voor bijna vijf miljoen euro geïnvesteerd in duurzaam materieel. Van der Veer: “Van
Gelder streeft uiteindelijk naar emissievrije bouwplaatsen, die zo weinig mogelijk hinder
veroorzaken bij de omgeving.”
Verwachtingen
Henri van der Kamp, algemeen directeur van de Van Gelder Groep, merkt op dat de
vooruitzichten voor de Van Gelder Groep bij aanvang van het jaar 2020 overwegend
positief waren. “De orderportefeuille bedroeg aan het begin van het jaar € 480 miljoen
euro. Maar de huidige marktomstandigheden, waarbij de effecten van het coronavirus
zeker impact gaan hebben op onze economie en dus ook op Van Gelder, zijn
onvoorspelbaar. Wat we niet moeten vergeten is dat de bouw ook nog te maken heeft
met de gevolgen van stikstof en PFAS. Van Gelder wil projecten realiseren door

gedrevenheid en toewijding, op basis van betrouwbaarheid en wederzijdse waardering.
Als dé infrabouwer van Nederland, ziet Van Gelder het als haar taak om niet alleen een
duurzaam rendement te realiseren, maar tevens te waken over de effecten van de
activiteiten op het milieu en de mens. Nu, maar zeker ook in de toekomst!”

