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Waar water is, is GMB. Al ruim een halve eeuw zetten wij ons in voor waterkwaliteit,
waterveiligheid en een duurzame, circulaire economie. Samen met klanten springen we
in op maatschappelijke ontwikkelingen. Zo werken we aan een schonere wereld, meer
veiligheid en een doelmatige omgang met grondstoffen en energie.
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Water dat we gebruiken om te koken, te douchen en te produceren,
verlaat onze huizen en gebouwen via het riool. Gemalen en
persleidingen verplaatsen het water verder naar de zuivering.
GMB reinigt, inspecteert en renoveert de riolen. Ook
ontwerpen, bouwen en exploiteren we complete en
innovatieve waterzuiveringen. Zuiveringsslib dat overblijft,
vergisten en ontwateren we, alvorens het biologisch te
drogen. Door waardevolle grondstoffen terug te winnen
uit zuiveringsslib, dragen we bij aan een circulaire economie.
De waterschappen lozen gezuiverd water op het
oppervlaktewater. Wordt het waterpeil in de polder te
hoog? Dan gebruiken ze onze pompgemalen om
overtollig water te verplaatsen naar een rivier die
uitkomt op zee. Eenmaal aangekomen bij de kust,
zien we de havens. Hier bouwen wij terminals en
loodsen. Ook om dijken kunnen we niet heen. Omdat
ruim de helft van ons land beneden zeeniveau ligt,
bouwen wij al decennialang sterke dijken. Daarnaast
maken we bestaande dijken weer klaar voor de
toekomst.

Familiebedrijf

Biologisch
drogen

GMB is altijd een hecht familiebedrijf geweest. Dat we
inmiddels ruim 400 medewerkers hebben, heeft ons DNA
niet veranderd. Nog altijd hebben we die nuchtere en
harde werkersmentaliteit. Combineer dit met onze
creatieve natuur en onze innovatieve drijfveren en u vindt
in ons een bevlogen partner, die samen met u het werk wil
maken. Daar kunt u zeker van zijn!

Waarmee kunnen we u van dienst zijn?
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Zodra je de kraan opendraait komt er water uit, maar dat gaat natuurlijk niet
vanzelf. Drinkwaterbedrijven gebruiken pompinstallaties om water te winnen
uit oppervlaktewater of uit de bodem. Ook gebruiken ze filters, drinkwater
kelders en persleidingen. Wij ontwerpen, bouwen, onderhouden en
exploiteren alle gebouwen en installaties die het drinkwaterbedrijf
nodig heeft.
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GMB gaat met de stroom mee

Zes clusters
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, hebben wij ons bedrijf
onderverdeeld in zes nauw verbonden clusters.
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GMB Services

Multitechnisch alles voor elkaar

Onze werkzaamheden

GMB Services is een multitechnische partner voor drinkwater
bedrijven, waterschappen en industriële verwerkers van afvalwater.
Met zes disciplines onder één dak staan we voor grondig onderhoud
en vakkundig beheer. Daarnaast lossen we storingen en calamiteiten
snel en adequaat op.

Altijd in beweging

Ontzorgen met kwaliteit

Waterbeheerders, drinkwaterbedrijven
en waterzuiveringen kennen geen
kantoor
t ijden. Integendeel, allerlei
belangrijke processen gaan dag en
nacht door. Toch moet er nu en dan
werk verricht worden aan gemalen,
installaties,
pompen,
zandfilters,
reinwaterkelders en andere bedrijfs
onderdelen. En dáár komen wij in beeld.

Ons team bestaat uit ruim 60 ervaren
vakmensen die elkaar aanvullen en
versterken. We zijn gewend om multi
technisch samen te werken. Met elkaar
én met u. Door kennis en ervaring te
bundelen, komen we tot de beste
oplossingen. Teamwork leidt tot strakke
planningen en een soepele uitvoering. We
denken altijd vooruit om, waar mogelijk,
werk met werk te combineren. Praktisch,
efficiënt en kostenbewust.

Multitechnische partner
Bij veel reparatie-, renovatie- en
onderhoudswerkzaamheden komen
meerdere disciplines kijken. Het gebeurt
bijvoorbeeld vaak dat werktuig
bouw
kundige werkzaamheden samen
vallen
met betonreparaties en elektrotechnisch
werk. Of dat civiele techniek samenkomt
met milieu
techniek en betontechniek.
Kiest u dan voor verschillende specialisten
die u apart van elkaar moet coördineren,
of heeft u liever één vertrouwde partij
voor al het werk?

Slagvaardig en praktisch
GMB Services is inzetbaar op basis van
diverse contractvormen. We zijn er trots
op dat steeds meer opdrachtgevers
kiezen voor de synergie van een raam
contract. In alle gevallen heeft u als
opdrachtgever te maken met slechts één
projectverantwoordelijke.

Albert-Jan
Bout

Jan Pieter
van de Pol

”Wat wij doen is behoorlijk monnikenwerk. Alles
moet kloppen. Dat is ook precies wat ik zo leuk
vind aan mijn werk. En werken op locatie, dichtbij
de klant.”

”Ik vind het leuk om met collega’s een topteam te
vormen voor de klant. Dat kan omdat de lijnen
hier kort zijn. We willen echt samen het werk
maken.”

werkvoorbereider
en tekenaar
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GMB
Rioleringstechnieken

Compleet in leidingrenovatie
Compleet in leidingrenovatie. Dat is GMB Rioleringstechnieken.
Wij beschikken over de meest moderne technologieën voor renovatie,
reparatie, reiniging en inspectie van leidingen en rioolsystemen.

Innovatief onder de grond
U wilt uw ondergrondse infrastructuur
op orde hebben, klaar voor de toekomst.
Daarom bieden we voor elke situatie en
voor elk schadebeeld een hoogwaardige
oplossing. We renoveren complete
rioolstrengen door middel van streng
renovatie, ofwel relining. De naadloze
glasvezelversterkte kunststof kous
(GVK), die we uitharden met uv-licht,
zorgt ervoor dat riolen weer decennialang
mee kunnen. Natuurlijk voeren we ook
lokale reparaties uit en renoveren we
inspectieputten. Zo bent u altijd verzekerd
van een compleet gerenoveerd rioolstelsel.

Alles in beeld
Hoe zijn onze riolen en putten eraan
toe? Wat moet er gebeuren en met
welke aanpak? Terechte vragen die we
probleemloos beantwoorden. Onze
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geavanceerde inspectiebussen zijn
namelijk uitgerust met HD-camera’s en
3D-panoramocamera’s. Doordat we elke
situatie haarfijn in beeld brengen,
neemt u met een gerust hart belangrijke
beslissingen.

Altijd een totaaloplossing
Bijzonder aan onze dienstverlening is
dat we alle werkzaamheden in eigen
beheer uitvoeren. Met eigen mensen en
eigen middelen. We verzorgen het
ontwerp, de uitvoering en de oplevering
van projecten, maar we nemen ook de
communicatie met stakeholders voor
onze rekening. Zo houden we grip op
het complete project en op de planning.
Niet voor niets kennen gemeenten,
industriebedrijven en aannemers ons
als een efficiënte en flexibele partner
die écht ontzorgt.

Patrick
Schuiteman

Sander
van Braam

”We relinen vaak wel 100 tot 200 meter per uv-unit
per dag. Mooi werk, want het gaat relatief snel en
we hoeven de straat niet open te breken. Wel zo
prettig voor omwonenden.”

”Onze HD-camera’s zijn zo goed dat we, zelfs in
riolen met grote diameters, de kleinste haar
scheurtjes kunnen opsporen. Er is geen betere
manier om problemen met het riool voor te zijn.”

uitvoerder
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Reststoffen als bron van energie

GMB BioEnergie

Onze werkzaamheden

Zoveel mogelijk energie en grondstoffen terugwinnen uit
organische reststromen, dat is de missie van GMB BioEnergie.
We zijn gespecialiseerd in het duurzaam en efficiënt verwerken
van communaal en industrieel zuiveringsslib. Zo dragen we met
onze opdrachtgevers bij aan een circulaire economie.

Duurzame ambities
Waterschappen en industrieën zijn
ambitieus op het gebied van duurzaam
heid. Zij willen afvalwater efficiënt
verwerken, minder afval produceren,
waardevolle grondstoffen terugwinnen,
energie opwekken en zelfs energie
neutraal worden. Wij dragen innovatief
bij aan deze duurzame doelstellingen.

Al 30 jaar innovatief
Bij GMB verwerken we al 30 jaar zuive
rings
slib. Dat doen we door organische
reststromen te vergisten, vloeibare
slibben en digestaten te ontwateren en
steekvaste ontwaterde slibben biologisch
te drogen. Dit laatste doen we in ons
unieke tunnelcomposteringsproces op
onze locaties in Tiel en Zutphen.

Energie voor de toekomst
Slib zit vol met nuttige stoffen, zoals
stikstof, fosfaat, sporenelementen en
organische stof. We maken deze stoffen

Inzamelen
Ontwateren
Vergisten
Biologisch drogen
Nutriëntenterugwinning
Energie uit reststromen

zoveel mogelijk beschikbaar voor hoog
waardig hergebruik. Momenteel produceren
we onder meer biogas, groene mest
stoffen en biobrandstof. Grondstoffen
hergebruiken is duurzaam én kosten
besparend. Ons streven is dan ook om
niets verloren te laten gaan.

Samen verder komen
Natuurlijk werken we ook met u samen
op uw eigen locatie. We ontwerpen,
bouwen en exploiteren ontwatering
s
installaties, composteringstunnels en
vergistingsinstallaties. Zo wordt uw
bedrijfsvoering duurzamer en efficiënter.

Kennis delen
Samenwerken aan een duurzame toekomst
vinden we heel belangrijk. Daarom blijven
we onze processen verbeteren. Ook zijn
we vaak te vinden bij opdrachtgevers en
partners. We zijn op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen en altijd bereid om
onze kennis te delen.

Martin
Wilschut

Johan Gubbels

”Innoveren is niet alleen een kwestie van
onderzoek, uiteindelijk moet je het ook gewoon
dóén. Ik vind het fantastisch om met collega’s en
partners de vertaalslag te maken van onderzoek
naar praktijk.”

”Als operator wil ik overal het maximale uithalen.
Dat houdt in: slib zo efficiënt mogelijk ontwateren.
Ons nieuwe ontwateringsgebouw betekent weer
een flinke stap vooruit in de prestaties.”

operator ontwatering

manager technologie
en ontwikkeling
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GMB Waterkwaliteit
& installaties

Zekerheid van het zuiverste water
GMB Waterkwaliteit & installaties is dé integrale waterkwaliteits
aannemer van Nederland. We ontwerpen, bouwen en renoveren
complete installaties voor de zuivering en het transport van water
en het waterbeheer.
Krachtenbundeling
Rondom drinkwater, oppervlaktewater
en afvalwater gelden strenge eisen.
Daarom - en omdat het werk nooit
stilstaat - willen waterschappen, drink
waterbedrijven en industriële bedrijven
zeker weten dat processen optimaal
verlopen. Gebouwen moeten slim zijn
ingericht en installaties moeten solide
en betrouwbaar zijn. Gelukkig ligt daar
precies de kracht van GMB Waterkwaliteit
& installaties.

Veilig, efficiënt en duurzaam
Wij ontwerpen en bouwen complete
installaties voor de hele waterketen.
Wij zetten ons innovatievermogen
bijvoor
beeld in voor waterzuiveringen,
afvalwater
z uiveringen, gemalen en
uitwateringsgemalen, maar ook voor
energie- en grondstoffenfabrieken,
transport- en persleidingen en voor
drinkwaterpompstations. Omdat geen
locatie of situatie gelijk is, bieden wij
altijd maatwerk. Zo ontwerpen en
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bouwen wij de installaties en gebouwen die
naadloos aansluiten bij uw doelstellingen.

Synergie van specialisten
Om steeds te komen tot het beste
ontwerp, een strakke planning en een
soepele uitvoering, hebben we vier
disciplines verenigd onder één dak. Onze
specialisten op het gebied van beton,
infra, werktuigbouwkunde én procestechnologie zijn gewend om nauw met
elkaar samen te werken. In elke fase van
het project is synergie het sleutelwoord.

Met één doel voor ogen
Door het hele land benutten opdrachtgevers
onze expertise en ons innovatievermogen.
Toch leggen we de lat niet alleen hoog als
het om de techniek gaat. Wat is er nog
meer? Wat vindt u verder nog belangrijk?
Door samen gemeenschappelijke doelen
te formuleren, ontstaat er een open sfeer
waarin we als één team met elkaar
samenwerken. Efficiënt en oplossings
gericht.

Karina Wilting

Piet Oppers

”Samen met verschillende specialisten werken we
telkens aan een integrale oplossing passend bij
de vraag van de klant. Het geeft mij energie als we
samen die flow bereiken waarin we door het
combineren van onze kennis de optimale
oplossing kunnen vinden.”

”Ik houd echt van technische en organisatorische
uitdagingen. Daarbij gebruiken we niet alleen
onze eigen kennis en kunde. De ervaring van de
klant is minstens zo belangrijk.”

junior tendermanager
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Grip op de grens van water en land
GMB Waterveiligheid & constructies werkt al ruim een halve eeuw aan
waterveiligheidsprojecten door heel Nederland. We realiseren integrale
waterkeringen, zoals dijken, kades en zeeweringen inclusief harde
constructies in dijklichamen. Daarbij hebben we alle aandacht voor de
ontwerpopgaven én voor de omgeving.

GMB Waterveiligheid
& constructies

Veilige dijken

Oog voor de omgeving

Nu het klimaat verandert en de zeespiegel
stijgt, staat Nederland voor stevige
uitdagingen op het gebied van water
veiligheid. Het hoogwaterbeschermings
programma stelt de waterschappen dan
ook voor grote opgaven. Als technisch
onderlegde partner met vergaande
bodemkennis, realiseren we voor elk
stuk dijk de beste oplossing.

Werken aan dijken, betekent ook werken
met mensen. Projecten hebben immers
grote impact op bewoners, bedrijven en
perceeleigenaren. Door de omgeving op
tijd te betrekken bij projecten én door
eerlijk en realistisch te communiceren, kiezen
wij voor een relatie met de omgeving
waarin begrip en vertrouwen voorop staan.

Unieke oplossingen

GMB Waterveiligheid & constructies is
een veelzijdig cluster. Ons team bestaat
uit ervaren specialisten op het gebied van
civiele techniek, betontechniek, infra en
natuurlijk ook uit echte bodemkenners.
Verder weten we wat er speelt bij onze
opdrachtgevers. We volgen de ontwik
kelingen rondom dijken op de voet en we
trekken er regelmatig op uit om onze
kennis en ervaring te delen. Water
veiligheid is tenslotte al eeuwenlang een
kwestie van samenwerken.

Geen dijk is gelijk. Sterker nog: elk deel
van een dijk is weer anders. Gelukkig
bieden moderne contractsvormen ons
de ruimte om al vanaf de planfase mee
te denken. Het resultaat is een nog
betere samenwerking met water
schappen, combinanten, partners en
andere betrokkenen. Met elkaar komen
we tot de beste ontwerpkeus: een
veilige dijk en een economisch
verantwoord project.

Onze werkzaamheden
Primaire keringen
Regionale keringen
Kunstwerken

Ervaren specialisten

Pascal Ogink
hoofd uitvoering

Hans
Peppelman

senior projectleider
”Door aan dijken te werken, maken we Nederland
een stukje veiliger. Daar ben ik trots op!”
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”Dijkversterkingsprojecten doe ik al ruim twintig
jaar. Wat ik mooi vind, is dat we onze kennis
steeds eerder mogen inbrengen. Soms al tijdens
de verkenningsfase. Samen met opdrachtgevers
komen we tot de beste ontwerpen.”
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Havengebied in goede handen

Onze werkzaamheden

Doeners die flexibel meedenken. Dát zijn de mensen van GMB Haven
& industrie. We zijn gespecialiseerd in het ontwerpen, aanleggen
en onderhouden van zwaarbelaste terreinen in havens en
industriegebieden. Daarnaast ontwerpen en bouwen we grootschalige
loodsen, betonconstructies en kraanbanen. Bij de realisatie van
windparken zijn we een gewaardeerde partner.

GMB
Haven & industrie

Zwaarbelast terrein

Onshore windmolens

We zijn altijd wel érgens druk met de
aanleg of herinrichting van zwaarbelaste
terreinen. Voor bulkopslag bijvoorbeeld,
of voor containerterminals. Bijzonder is
dat we de Rotterdamse havens al ruim
30 jaar als onze werkvloer beschouwen.
Praktisch en innovatief als we zijn, vonden
we hier ooit het machinaal bestraten uit.
Inmiddels kennen we bij veel vaste klanten
de ondergrond als onze broekzak. Een
groot voordeel bij projecten van soms
wel tienduizenden vierkante meters.

We vinden het een mooie ontwikkeling
dat het aantal windparken in Nederland
toeneemt. Als specialist op het gebied
van beton en infra, verzorgen wij
betonfundaties voor windmolens, kraan
opstelplaatsen, de gehele infrastructuur
en de parkbekabeling. Steeds vaker
nodigen opdrachtgevers ons uit voor
bouwteamconstructies. Dat zijn prachtige
samenwerkingen, waarbij we onze kennis
en ervaring al in een vroeg stadium kunnen
inbrengen.

Loodsen

Uw processen gaan door

De loodsen die we bouwen voor op- en
overslag zijn vaak zo groot dat we ze
ook wel overdekte terreinen noemen.
Natuurlijk bouwen we ook kleinere loodsen
en bouwkundige constructies voor andere
activiteiten. Als uw werkzaamheden op
de bouwlocatie doorgaan, werken we
gefaseerd. Zo beperken we de overlast en
zijn de eerste overdekte vierkante meters,
of de eerste meters van een kraanbaan
snel beschikbaar.

Bij alles wat we doen, vinden we één ding
heel belangrijk: dat uw logistieke operatie
zo soepel mogelijk door blijft gaan.
Daarom stemmen we onze ontwerpen af
op uw bedrijfsvoering en zorgen we
ervoor dat uw terreinen en voorzieningen
zo normaal mogelijk bruikbaar blijven.
Flexibel meedenken vinden we vanzelf
sprekend. Goed overleg en wederzijds
vertrouwen vormen tenslotte de beste
basis voor elk project.

Adriaan
Kasteleijn

Maarten
Driesse

”Ik zit graag met opdrachtgevers aan tafel om te
horen wat hen bezighoudt. Waar mogelijk breng ik
mijn ervaring in, want samenwerken aan een
duurzame wereld vind ik heel belangrijk.”

”Door klanten al in een vroeg stadium te adviseren
en ontspannen met elkaar samen te werken
komen we tot de beste projecten. In wederzijds
vertrouwen.”

teamleider windenergie
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commercieel manager
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