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Het karakter van GMB
In 1963 begon Gerrit-Jan van de Pol met zijn zoons een
aannemersbedrijf. Ze namen uiteenlopende werken aan,
veelal op het snijvlak van land en water. Het waren harde
werkers en ze gingen geen uitdaging uit de weg. Terwijl de
kennis in het bedrijf groeide en de projecten in omvang en
complexiteit toenamen, bleef het hart van de familie voelbaar
kloppen. Sámen prestaties neerzetten; dat is wat de kar
trekkers en doordouwers van vroeger dreef. En dat verbindt
nu nog steeds de ruim 500 medewerkers van GMB.
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GMB is een veelzijdig bedrijf. Al ruim een halve eeuw zetten we ons in voor duurzame
oplossingen op het gebied van waterkwaliteit, waterveiligheid, bio-energie en industriële bouw
en infra. We realiseren en/of renoveren onder meer dijken, haventerreinen, rioleringen, gemalen,
waterzuiveringsinstallaties en slibverwerkingsinstallaties. We verwerken daarnaast het slib van
rioolwaterzuiveringsinstallaties in eigen fabrieken. Voor onze opdrachtgevers – van overheden
tot ondernemingen – zijn we een partner met wie zij graag grote en kleine uitdagingen delen.
De manier waarop we deze uitdagingen aangaan, is typisch GMB.
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GMB Services is een multitechnisch specialist op het gebied
van afvalwater, drinkwater en milieu. We onderhouden en
renoveren zuiverings- en pompinstallaties, zandfilters en
reinwaterkelders en voeren betonreparaties en bodem
saneringen uit.
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We bedienen onze opdrachtgevers op maat. Dit is mogelijk door
een organisatiestructuur met zes nauw verbonden clusters:

GMB met de stroom mee

GMB Waterkwaliteit & installaties realiseert complete
renovatie- en nieuwbouwprojecten, van ontwerp en
engineering tot en met realisatie, beheer en onderhoud.
Denk hierbij aan drinkwater, afvalwaterzuiveringen,
gemalen en pers- en transportleidingen.
GMB Waterveiligheid & constructies heeft een belangrijke
rol bij waterveiligheidsprojecten in heel Nederland.
We realiseren integrale waterkeringen (dijken, kades en
zeeweringen) inclusief de constructies in de dijklichamen
en de bijbehorende kunstwerken.
G
 MB Haven & industrie zorgt voor onderhoud en aanleg
van zwaarbelaste terreinen, terminals en kraanbanen en
de bouw van bedrijfsloodsen. Maar ook robuuste beton
constructies zoals windmolenfundaties.

Verschillende markten

GMB BioEnergie haalt met energie en reststoffen uit
communaal- en industrieel zuiveringsslib. Op onze
verwerkingslocaties kunnen we vergisten, ontwateren,
biologisch drogen en nutriënten terugwinnen. Zo laten we
geen energie verloren gaan.

 et deze zes clusters bedienen we verschillende markten:
M
waterschappen, gemeenten, drinkwaterbedrijven en de
industrie. Onze 500 professionals maken zich elke dag sterk
om van waarde te zijn voor onze klanten en voor onze
samenleving. Daarbij verenigen we ontwerpkwaliteit met
uitvoerende kracht. Met kennis, innovatieve oplossingen
en passie voor ons werk. Dat is typisch GMB. Hart, hoofd
en handen.

GMB Rioleringstechnieken is marktleider op het gebied van
leidingrenovatie. Naast renovatie en reparaties verrichten we
ondersteunende diensten zoals reiniging en inspectie.

Gezamenlijk maken we het elke dag waar.
Uitdaging verbindt.
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