ONDERNEMEN MET VAKTECHNIEK - VAN DER ZANDEN

‘ALS BEDRIJF ZUL JE DE HOGERE KOSTPRIJS VAN ELEKTRISCHE
MACHINES ACCEPTABEL MOETEN MAKEN VOOR OPDRACHTGEVERS’

44

GRONDIG 10 2021

VAN DER ZANDEN - ONDERNEMEN MET VAKTECHNIEK

‘De basis
				 is gelegd’
Tekst: Gert Vreemann
Foto’s: Anjo de Haan, Van der Zanden.

VAN DER ZANDEN IN MOERGESTEL INVESTEERT IN
ZONNEPANELEN EN ELEKTRISCH MATERIEEL

Dit jaar heeft Van der Zanden ruim 2400 zonnepanelen gelegd. Henk van der Zanden is
duidelijk over deze stap. “Als we de energietransitie-doelstellingen van 2030 willen
halen, zullen we er nu bij moeten zijn en er samen de tanden in moeten zetten, anders
halen we het niet”, zegt hij. Pionieren met de Doosan DX300LC Electricrupsgraafmachine ziet hij als een logische vervolgstap.
“We merken dat onze opdrachtgevers langzamerhand zoeken naar mogelijkheden om een project
emissieloos uit te voeren, want over acht jaar is
het al 2030. Als we onze gestelde energietransitie-doelstellingen willen halen, zullen we toch
echt een keer moeten beginnen.” Henk van der
Zanden glimlacht veelzeggend bij deze opmerking, want dat past bij de stappen die Van der
Zanden neemt. “Wij willen als bedrijf vooroplopen en merkten dat de hybride-techniek daarvoor
niet voldoende meer is”, legt hij uit. Van der Zanden heeft vier hybride rupsgraafmachines
draaien. Los daarvan is de 68-jarige ondernemer
ook overtuigd van de noodzaak van de energietransitie voor de langere termijn. “Ik heb het bedrijf inmiddels aan mijn zoons overgedragen. Je
wilt graag dat de volgende generaties ook in
goede gezondheid verder kunnen. Die transitie is
daarvoor echt nodig, dat is me helder. Dan moet
je niet afwachten tot het bijna 2030 is, maar de
transitie daadwerkelijk aanpakken in de wetenschap dat het pionieren is.”

deel ligt op de achterkant. “Deze zomer zijn ze er
eindelijk op gekomen”, zegt Henk. “We waren
daarmee nog net op tijd. Toen was er nog ruimte
om energie terug te leveren op het net, nu is het
vol”, weet hij. Dat is toch een belangrijke factor,
omdat er nogal wat energie wordt teruggeleverd.
Het leggen van zonnepanelen op het dak was nog
wel even een ding. De draagconstructie van de
daken moest worden verzwaard om het geheel

NET OP TIJD
De eerste indruk is dat het bedrijf overal de puntjes op de spreekwoordelijke i zet. Alles is strak en
af. Het nieuwe kantoor ademt duurzaamheid.
Het wordt met aardwarmte verwarmd en er zijn
natuurlijke materialen gebruikt. Het bedrijf
vangt het regenwater van de daken op om het te
hergebruiken voor het afspuiten van de machines
en voor de stofbestrijding bij de eigen gecertificeerde grondbank. Op de eigen parkeerplaats
staan al drie elektrische bedrijfswagens en het
bedrijf is gecertificeerd voor CO2-Prestatieladder
trede 5. Op het dak van de loodsen zien we rijen
zonnepanelen. Het is een deel van de ruim 2400
panelen die er zijn gemonteerd. Het overgrote

VAN DER ZANDEN
Henk van der Zanden (68) kwam in 1979 in het loonbedrijf dat zijn
vader Jan van der Zanden in 1947 op dezelfde locatie in Moergestel
begon. Henk veranderde het met zijn ‘aannemersbloed’ in een volwaardig aannemingsbedrijf met de takken grondverzet (grond-,
weg-, en waterbouw en natuurontwikkeling) en milieu (asbestsanering, sloopwerkzaamheden en bodemsanering). In 2013 droeg hij
het over op zijn zonen Mart en Tijs. Henk draait zelf nog volop mee
en maakt zich onder andere sterk voor deze energietransitie. Het
bedrijf werkt in een straal van circa tachtig kilometer rondom Moergestel en heeft ongeveer vijftig vaste medewerkers.
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verzekerd te krijgen. “Alle hobbels zijn genomen
en we hebben de zaken nu goed voor elkaar.
Daarmee hebben we deze belangrijke basis voor
onze toekomstplannen letterlijk gelegd.”

REKENSOM
De installatie van Van der Zanden levert maximaal 911.000 Wp (wattpiek), wat neerkomt op
800.000 kWh vermogen. “Je begrijpt dat we flink
overcapaciteit hebben. We hebben nu circa tien
procent daarvan nodig voor de eigen energievoorziening. De rest leveren we terug aan het
net”, zegt Henk van der Zanden. Hij geeft aan dat
het bedrijf een deel van deze overcapaciteit gaat
inzetten om elektrisch materieel zelf op te laden.
Het bedrijf maakt daarmee een bewuste keuze
voor elektrisch. “Dat is waar wij op gaan inzetten”, vertelt hij. Zoals bekend ligt de kostprijs per
kilowattuur van dergelijke eigen stroom rond de
€ 0,05 per kilowattuur. Met die getallen kan Van
der Zanden dus ook gaan rekenen voor zijn elektrische materieel. De gedreven ondernemer geeft
aan dat dit ook nodig is om dergelijke dure machines rendabel te krijgen. “Het klinkt theoretisch
allemaal eenvoudig, maar de machines zijn flink
duurder en lastiger te exploiteren. Bij inschrijvingen zijn emissiearme machines een belangrijke
factor, maar het gaat om het totale plaatje. Als
bedrijf zul je in aanbestedingen de milieukostenindicator zo laag mogelijk moeten hebben om
de hogere kostprijs van deze machines acceptabel te maken voor opdrachtgevers.”
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‘WE WILLEN SAMEN OPTREKKEN
OM ELEKTRISCHE MACHINES
RENDABEL EN PRAKTISCH GOED
INZETBAAR TE KRIJGEN’

SAMEN OPTREKKEN

VERWACHTE HOBBELS

Het bedrijf heeft al wel enkele elektrische bedrijfswagens, maar nog niet geïnvesteerd in
elektrisch graafmaterieel. Dat zit nu wel in de
planning. De eerstvolgende stap is de aanschaf
van een 30-tons Doosan DX300LC Electric bij
Staad. De aanvragen voor de subsidie lopen en

Hierin speelt mee dat hij één van de eersten is die
Staads nieuwe elektrische rupsgraafmachine wil
kopen. “We hebben van Staad vernomen dat er
onder cumelabedrijven vooral interesse is voor
mobiele graafmachines. Daarmee kun je toch even
gemakkelijker naar een laad- of accuwisselpunt

Het kantoor wordt met aardwarmte verwarmd en er zijn natuurlijke materialen gebruikt.
Het bedrijf hergebruikt het opgevangen regenwater.
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dat traject hoopt Van der Zanden voor de jaarwisseling rond te hebben. “Als dat rondkomt, kunnen
we nog eind dit jaar een Doosan DX300LC Electric
aanschaffen”, aldus Henk. Hij geeft aan dat het
een belangrijke factor in de aanschaf en exploitatie is dat Staad gaat inzetten op intensief samenwerken. “We willen samen met Staad en
meerdere cumelabedrijven gaan optrekken om
deze stappen te nemen en om deze machines
rendabel en praktisch goed inzetbaar te krijgen.
Zoiets kun je niet alleen.”
Dat is de aanpak die leverancier Staad ook nastreeft. Van der Zanden is gecharmeerd van de
aanpak van Staad. “De gehele energietransities
is iets wat je samen in de keten rond moet zetten. Daar ligt een missie voor ons allen”, zegt de
ondernemer. Hij is niet bang voor hobbels, maar
geeft wel aan dat je als pionier altijd met mogelijke problemen te kampen kunt krijgen. “Je bent
in dit vroege stadium van de energietransitie
toch proefpersoon, dus een goede en open relatie met de leverancier om kinderziekten en mogelijke problemen samen op te lossen, is dan
heel belangrijk.”

Van der Zanden werkt nu met vier hybride graafmachines, maar constateert dat dit niet
voldoende is om voorop te lopen in de energietransitie.
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rijden. Voor ons liggen er andere uitdagingen”,
stelt Henk vast. “Een rupsgraafmachine zet je op
een project en dan verplaats je die zo weinig mogelijk. De wetenschap dat je elke dag de accupakketten moet opladen, is dan echt een uitdaging”, stelt
hij vast. Hij geeft aan dat dit met name voor projecten in de natuur geldt. “Je kunt er niet altijd even
goed bij om zware accupakketten te wisselen en
opladen ter plekke is vaak een te grote uitdaging.”

‘WE HEBBEN AL MACHINISTEN DIE
AANGEVEN DAT ZE GRAAG OP EEN
ELEKTRISCHE GRAAFMACHINE
WILLEN DRAAIEN’
Henk van der Zanden geeft aan dat de machinist
niet de aangewezen persoon is om elke dag die
accupakketten te wisselen. Hoe dat dan zou moeten, houdt hij nog open. De tijd zal volgens hem
leren wat de beste oplossingen zijn. Daarbij is er
nog de praktische inzet. “Bij het leggen van een
riool zal het vast een dag gaan, maar bij continu

afgraven van grond bij natuurprojecten moeten
we zien of we een dag rond op een set accupakketten kunnen werken”, zegt de ondernemer. Hij
geeft aan dat dit uitdagingen zijn die ze het komende jaar met Staad en andere cumelabedrijven die ook in elektrisch gaan investeren willen
aangaan. Hij zet daarbij wel in op methodes
waarbij de door het bedrijf zelf opgewekte energie wordt gebruikt. “Dat is ons ideale plaatje.”

BEDRIJFSMENTALITEIT
Van der Zanden heeft trede 5 op de CO2-Prestatieladder al bereikt en de gehele aanpak heeft
inmiddels ook uitstraling op het personeel. “Wij
zie een geleidelijke bewustwording onder het
personeel dat het anders kan en moet”, vertelt
Henk. “We hebben al machinisten die aangeven
dat ze wel graag op de elektrische graafmachine
willen draaien. Die medewerking heb je echt nodig”, stelt hij vast. Hij geeft aan dat deze geleidelijke cultuursomslag past in het totale plaatje. De
Doosan DX300LC Electric zal daar één van de
schakels in worden. “Daarom zijn wij er nu bij.
Dankzij de eigen energiewinning staan we sterker en kunnen we daarin gezond doorgroeien.”
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