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Geelhoed: flexibel in het middenseGment

Ondernemen met respect 
voor mens en omgeving
Gerrit van Winkelen en zijn zonen René en Gert-Jan hebben goed nagedacht 
over waar zij zich als metaalrecyclingbedrijf willen positioneren: in het mid-
densegment. Gerrit: “Kijk, we zijn niet klein, maar ook niet echt groot. Die mid-
denspositie is voor ons ideaal om als ‘tussenschakel’ in de keten te functioneren. 

Henk Meinen

schakelen qua laden en lossen, opslaan, 
bufferen en daarnaast kunnen we prima 
sorteren, persen en verwerken. En voor 
de grote spelers zijn wij een interessante 
partner om met voldoende volumes 

zaken te kunnen doen.” 
Geelhoed is zeker bekend in de hele regio, 
maar werkt ook wel landelijk. Een goed 
imago en een bijzondere naam helpen 
ook bij de naamsbekendheid….

Jan Geelhoed
Als ik Gerrit vraag waar toch die naam 
Geelhoed vandaan komt, volgt een bij-
zonder verhaal. Gerrit: “Jan Geelhoed was 
mijn stiefvader. Mijn eigen vader is erg 
jong gestorven, 38 jaar oud pas. Mijn 
vader liet een vrouw en 5 kinderen na, 
waaronder ik dus. Mijn moeder vond een W       

ij zijn groot genoeg voor 
allerlei leveranciers van 
materialen en voor de 
kleinere handelaren. Ook 
kunnen wij logistiek snel 

Van links naar rechts: Gert-Jan, Gerrit, Leo (Geelhoed) en René
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nieuwe levenspartner in Jan Geelhoed uit 
Zeeland. Deze Jan had echter ook al 10 
kinderen, maakt samen dus 15 spruiten. 
Maar samen kregen zij ook nog weer 6 
kinderen, waarmee het totaal aantal kin-
deren in ons gezin maar liefst….21 be-
droeg. Kortom, ik zat in mijn jeugd niet 
alleen aan tafel!”
Jan Geelhoed werkte voor een bedrijf in 
Den Haag en was geregeld op pad in Zee-
land. Daar kocht hij allerlei materialen 
op, wat hem op het idee bracht zelfstan-
dig de metaalhandel in te stappen. Daar-
mee is Jan Geelhoed in feite de grondleg-
ger van het bedrijf en nog altijd de naam-
gever daarvan. Gerrit: “Dat was ergens 
midden jaren vijftig van de vorige eeuw. 
Op mijn veertiende hielp ik al mee in het 
bedrijf, maar dat mocht niet want ik was 
nog leerplichtig.” Gerrit is nu 72 jaar en 
werkt nog steeds in het bedrijf, over twee 
jaar viert hij dus bij leven en welzijn zijn 
zestig! jarig jubileum. “Het was altijd al 
mijn hobby en dat is nog steeds zo,” aldus 
Gerrit. In 1960 was het bedrijf – inmiddels 
een B.V – gevestigd aan de Boerhavestraat 
in Den Haag, waarna medio jaren zeven-
tig een verhuizing volgde naar de Wal-
dorpstraat. Gerrit: “Daar hadden we een 
gehuurd perceel van 6.000 m2 op een ver-
laten kolenemplacement, maar de opstal-
len waren ons eigendom. Toen het huur-
contract met de NS na 30 jaar niet meer 
werd verlengd wilde ik graag verhuizen 
naar een nieuwe locatie op eigen grond. 
Dat lukte niet in Den Haag en daarom 
vertrokken we uiteindelijk hier naar 
Nootdorp.” December 2007 werd het 

lange, smalle perceel in Den Haag ver-
ruild voor een uitgekiende, hagelnieuwe 
locatie in Nootdorp. Weer 6.000 m2, maar 
nu in eigendom en bovendien pal bij de 
A12. Opvallend aan het gebouw zijn on-
dermeer: de fraaie steen van de gevel, de 
pakketten aluminium die de poort omlijs-
ten, een lange gelen stalen balk als her-
kenningspunt voor bezoekers en de ste-
vige betonconstructies in de grote hal. 
Zoon Gert-Jan: “Wij zijn hier perfect be-
reikbaar voor een zeer ruime regio en zeer 
velen weten ons hier te vinden. Voorlopig 
kunnen we hier goed vooruit, hoewel het 
soms al weer krap begint te worden….” 
Overigens werkt de jongste van de 21 kin-
deren, te weten Leo Geelhoed, ook nog in 
het bedrijf. Hij is als bedrijfsleider actief.

De zonen Van Winkelen
Zoon Gert-Jan ronde na de middelbare 
school zijn opleiding bij de Hogere Zee-
vaartschool af en diende vervolgens als 
officier tien jaar bij de Koninklijke Ma-
rine. Het idee om te blijven varen liet hij 
uiteindelijk varen en in 1997 trad hij net 
begin dertig in dienst bij Geelhoed Me-
taalhandel. Daarvoor had hij ook nog zijn 
MBA-titel behaald. Zoon René – die ook al 
een verleden bij de marine kent en 
daarna zijn doctoraal bedrijfseconomie 
behaalde – werkt eigenlijk niet direct in 
het bedrijf, maar is daar wel gevestigd 
met een eigen bedrijf in marktonderzoek 
en business development; Van Winkelen 
Marketing Diensten. Vanuit die functie 
adviseert en begeleidt hij ook het bedrijf 
van zijn vader en zijn broer. René: “Wij 

werken vanuit mijn bedrijf voor allerlei 
bedrijven en kennisorganisaties, maar de 
band met het bedrijf van mijn vader en 
mijn broer is natuurlijk altijd een heel 
speciale.” René begeleidde Geelhoed 
onder meer bij de nieuwbouw en het ver-
krijgen van de vele noodzakelijke vergun-
ningen en verzorgt ook – in overleg met 
de directie – de marketing en communi-
catie van het bedrijf. In het verleden 
maakte hij ook een tijd deel uit van de PR-
Commissie van de MRF.

Mensen en filosofie
Geelhoed Metaalhandel is voornamelijk 
actief in ferro en non-ferro, maar neemt 
ook accu’s in. Van oudsher lag en ligt er 
een accent op non-ferro, hoewel op de 
nieuwe locatie in Nootdorp de stroom 
ferro toeneemt. Het werkterrein beslaat 
een hele ruime actieradius van pakweg 
vijftig kilometer rond Den Haag, maar in 
principe opereert het bedrijf in geheel 
Nederland. Er is veel zorg voor de mensen 
– dat zijn er momenteel tien – die in het 
bedrijf werken en voor de omgeving rond 
de vestiging. René: “Als branche werken 

 
Op 3 december gaf Minister Op-
stelten bij Geelhoed het startsein 
voor de campagne: Pas Op Koper. 
Prima bijeenkomst, prima verlo-
pen. Maar de dag daarvoor werd 
Geelhoed gebeld door het Minis-
terie. René: “Men vroeg of er bij 
ons wel een toilet in de buurt was, 
voor het geval de minister even 
moest plassen……… Dan denk je 
toch weer even……imago? Er is 
echt nog wel wat te doen.” 

Geloof in de toekomst 
en blijven investeren

Liebherr 316, nuttige aanwinstPakketjes omlijsten de poort Liebherr 316, nuttige aanwinstPakketjes omlijsten de poort
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drijven, waaronder ook collega metaalre-
cyclers, bieden wij de mogelijkheid bij 
ons materiaal te laten persen. Daar 
wordt zeer geregeld gebruik van ge-
maakt. Onder meer door bedrijven die 
zelf die faciliteit niet hebben of die tijde-
lijk extra perscapaciteit nodig hebben. 
Wij bieden collega bedrijven dus meer-
waarde door efficiënte opslag, vervoer 
en export van hun metalen mogelijk te 
maken. Deze dienstverlening past overi-
gens perfect binnen de positie die wij in 
de metaalketen willen innemen.”

Toekomst
Gerrit: “De afgelopen jaren hebben wij 
niets te klagen gehad en 2012 was zelfs 
een zeer druk jaar. Wij staan er goed voor 
en we draaien als bedrijf prima. Daar-
naast koesteren wij onze goede reputatie 
en ons dito imago en blijven we zeker in-
vesteren. Er is zeker een goede toekomst 
voor de grondstoffenbusiness, waar we 
natuurlijk deel van uitmaken. Daar twij-
felen wij hier niet aan.” Als ik hem vraag 
of er verder nog iets noodzakelijk is ant-
woordt hij: “Ja, een beetje mazzel. Eén 
ons geluk is vaak meer waard dan een 
pond verstand!” Zijn zonen knikken in-
stemmend, kennelijk weten zij van de 
soms filosofische inslag van hun vader.

Gastvrijheid
Niet door de heren Van Winkelen ge-
noemd, maar ons wel opgevallen: gast-
vrijheid. In de kantine staat bijvoorbeeld 
altijd een kistje met vers fruit voor wie 

wij natuurlijk al decennia lang mee aan 
een beter milieu en voorzien wij de we-
reld van – secundaire – grondstoffen. Dat 
zijn zeer waardevolle functies voor de sa-
menleving en toch worden wij bij tijd en 
wijle nog steeds gezien als ‘vervuilers,’ 
terwijl wij juist degene zijn die de
 ‘vervuiling’ wegwerken. Gelukkig spant 
ook de MRF zich zeer in om onze branche 
als een gezonde, nette, nuttige, milieube-
wuste en eerlijke bedrijfstak te positione-
ren. Wij zijn dan ook overtuigd MRF-lid.” 
Gert-Jan: “Als echt familiebedrijf maakt 
lange termijn denken vast onderdeel uit 
van onze bedrijfsfilosofie. Een goede, be-
trouwbare en bestendige relatie met onze 
afnemers, toeleveranciers en de omgeving 
maakt daar onderdeel van uit. We werken 
klantgericht, betalen eerlijke prijzen en re-
kenen snel af. Service en de al eerder ge-
noemde flexibiliteit zijn eveneens kern-
punten in onze bedrijfsvoering.”

Pakketten persen voor derden
Geelhoed beschikt over modern materi-
eel en equipment, zoals twee Scania 
vrachtauto’s, een Liebherr 316 overslag-
kraan, een kabelshredder en een Linde-
mann RAS 44 pers van Metso. De RAS 44 
– vervanger van de RAS 33 die op de vo-
rige vestiging in gebruik was – perst keu-
rige pakketten formaat 40x40 van onder 
meer aluminium, zink en koper. De pers 
wordt vanzelfsprekend ingezet voor het 
handzaam persen van eigen materialen, 
maar is ook beschikbaar voor diensten 
aan derden. Gert-Jan: “Aan andere be-

Partijtje hulzen van geel koperIngebouwde Metso Lindemann pers

Wij koesteren onze goede 
naam en ons goede imago

Pakketten 
persen biedt ook 
meerwaarde voor 

derden

daar zin in heeft. Zelf worden we perfect 
voorzien van verse koffie met een heerlijk 
stuk taart. Bij het weggaan, krijgt onze 
uitgever Cobie te Nijenhuis – die toevallig 
met mij mee was – nog een fraaie Geel-
hoed-beker overhandigd. “Ter herinne-
ring aan je bezoek hier.”
Nou, mooi toch? n

Flexibel met eigen vervoer

Kabelstripper met daarachter deel van de 
voorraad
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