
 

 

   
 

 
 
Persbericht 
 

Alliander draagt aannemer Stam & Co over aan Van Gelder Groep 
 
Netwerkbedrijf Alliander draagt aannemer Stam & Co uit Alkmaar over aan de Van Gelder Groep uit 
Nijkerk. Deze week hebben de partijen daarover een overeenkomst getekend. Onder Van Gelder kan 
Stam & Co zich verder ontwikkelen als volwaardig infrabedrijf en ontstaan er meer schaalvoordelen.  
 
Met de verkoop van Stam & Co neemt Alliander afscheid van de eigen aannemer. Dit is het gevolg van de 
nieuwe aannemerijstrategie die in 2021 is ingezet. Het doel van deze aannemerijstrategie is om samen met 
aannemers het groeiende werkpakket te kunnen realiseren tegen de laagst mogelijke maatschappelijke 
kosten, terwijl de betrouwbaarheid van het net geborgd blijft. Uitvoerende werkzaamheden worden zo veel 
als mogelijk door middel van aanbestedingen uitbesteed, waarbij de netbeheerder verantwoordelijk blijft 
voor de regievoering. Daarnaast worden nu ook grotere werkpakketten voor langere tijd uitbesteed waarbij 
indien mogelijk ook aannemers de mogelijkheid krijgen om regie voeren. 
 
Toename werkpakket 
De economie groeit en de samenleving digitaliseert. Nederland bouwt in een recordtempo huizen, gaat van 
het aardgas en verduurzaamt zijn energieproductie. Deze ontwikkelingen zorgen voor een explosieve vraag 
naar elektriciteit en ruimte op het elektriciteitsnet om groene stroom te kunnen vervoeren. ‘Door de 
stijgende vraag naar elektriciteit is ons werkpakket de aflopen tijd enorm toegenomen. De noodzakelijke 
uitbreiding van de elektriciteitsnetten moet daarom fors worden versneld. Onze aannemerijstrategie is erop 
gericht om de realisatiecapaciteit slimmer te organiseren waarbij Alliander en haar aannemers ook 
investeren in uitbreiding van de benodigde technische capaciteit. Zo kan meer werk worden verzet tegen 
maatschappelijk aanvaardbare kosten’, zegt Marlies Visser, COO bij Alliander. 
 
Zelfstandig opererend bedrijf 
Onder Van Gelder kan Stam & Co zich verder ontwikkelen en ontstaan er meer schaalvoordelen. Stam & 
Co blijft een zelfstandig opererend bedrijf, werkend onder dezelfde naam. Alle 137 medewerkers gaan mee 
over. Voor hun werk verandert er niks. Henri van der Kamp, algemeen directeur van de Van Gelder Groep 
verwelkomt de nieuwe collega’s met open armen. “Van Gelder is net als Stam & Co een Nederlands 
familiebedrijf en heeft al meer dan 100 jaar ervaring in onder- en bovengrondse  infrastructuren. De 
overname van dit mooie Alkmaarse bedrijf past goed binnen de strategie van Van Gelder. Om op 
betrouwbare en professionele wijze te kunnen blijven bijdragen aan de vergroting van de netwerkcapaciteit 
van onder andere netbeheerder Liander, is schaalvergroting noodzakelijk. Samen met de professionals van 
Stam & Co werken we aan een toekomstbestendige, slimme en duurzame infrastructuur.  
 
Investeren in technisch personeel 
Van Gelder neemt niet alleen de verantwoordelijkheid op zich om, dankzij schaalvergroting en het 
toepassen van slimme technologieën, meer werk te realiseren tegen lagere maatschappelijke kosten. Het 
bedrijf heeft ook nadrukkelijk aandacht voor de mensen die nodig zijn om dat werk uit te voeren. Marlies 
Visser is daar blij mee. “We hebben in de hele keten meer technisch personeel nodig. Het is dan ook 
belangrijk dat technische talenten zich blijven ontwikkelen en verbreden om zo niemand verloren te laten 
gaan voor de technische sector. Ook bij Van Gelder staat vakmanschap centraal. Dat uit zich onder meer in 
het eigen opleidingsaanbod van de Gelderpoort Academy. Daarvan kunnen straks ook de medewerkers 
van Stam & Co gebruikmaken,” zegt Visser. 
 
Beide partijen kijken met veel vertrouwen uit naar een verdere samenwerking in de toekomst. Daarin zetten 
zij zich samen in voor duurzame toekomst, met een veilig en betrouwbaar energienet. De overname wordt 
nog ter goedkeuring voorgelegd aan de ACM. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
Alliander is een energienetwerkbedrijf. Met onze 7.000 vakmensen onderhouden en vernieuwen we het 
energienet. Daarnaast bedenken en realiseren we innovatieve oplossingen voor complexe vraagstukken op 
het gebied van de energietransitie. Zo maken we samen het energienet in een groot deel van Nederland 
klaar voor de toekomst. Dit doen we vanuit het maatschappelijk belang om energie voor iedereen 
betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar te houden. Netbeheerder Liander, onderdeel van Alliander, heeft de 



 

 

wettelijke taak het gas- en elektriciteitsnet te beheren en te ontwikkelen. De andere bedrijven binnen 
Alliander dragen met producten en diensten bij aan een toekomstbestendig energienet. Als onafhankelijke 
partij geven wij klanten en overheden inzichten die hen helpen bij de ontwikkeling van hun 
energievoorziening. Met onze kennis en kunde helpen we Nederland de juiste keuzes te maken in de 
energietransitie. 
__________________________________________________________________________________  
 
Van Gelder Groep is een toonaangevend Nederlands full-service infrabedrijf. Van Gelder ontwerpt en 
realiseert duurzame onder- en bovengrondse infra-oplossingen. Daarnaast beheren en onderhouden we 
infrastructuren. Dit doen we met en voor bedrijven en overheden in Nederland. Onze aanpak is integraal en 
datagedreven. Met ruim 1100 gedreven collega’s en meer dan 100 jaar ervaring dragen wij bij aan een 
duurzaam, veiliger en beter bereikbaar Nederland.  
 

 
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de woordvoerders van Alliander:  
 
T: 088 – 191 20 02 
E: woordvoering@alliander.com 
 
Of met Simonette Kraaij van Van Gelder Groep: 
T: 06 – 18 58 08 10  

E: simonettekraaij@vangelder.com  
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