


WAAR OLIE DOOR DE ADEREN STROOMT...

Bij GVG Oliehandel BV stroomt olie door de aderen. De Gebroeders Van Gelder zijn 
de derde generatie ondernemers van de familie Van Gelder in de oliebranche.  
Leest u over het ontstaan van GVG Oliehandel BV en hoe zij vandaag de dag 

ondernemen met als solide basis hun jarenlange ervaring. 



1870 1933 1968

1870 Oprichting P.&A. van 
Gelder Scheepsbouw en 
IJzerwerken in Deest door 
Pit van Gelder 

1933 Oprichting Olie-
import GEDO in Deest 
door Piet van Gelder 

ONDERNEMERSBLOED
Het ondernemerschap zit de familie 
Van Gelder in het bloed. Vanaf 1870, 
in het dorpje Deest aan de Waal bij 
Nijmegen, worden een scheepswerf 
en een dakpannenfabriek succesvol 
opgebouwd en geleid door de eerste 
generaties. Piet van Gelder, de derde 
generatie, verkoopt in Deest ook de 
eerste liter olie onder de naam Olie 
import GEDO. De Tweede Wereld- 
oorlog verandert het onderne-
men voor Van Gelder aanzienlijk en  
de onderneming wordt verkocht.  

Piet van Gelder maakt een nieuwe 
start, in Beek ditmaal: Van Gelder 
Olie-import. Van Gelder wordt in de 
wijde omtrek al gauw een begrip. Het 
vormt de basis voor een solide onder-
neming met een trouwe klandizie.

Als Piet van Gelder wegens gezond-
heidsklachten een stap terug moet 
doen, zetten Peter van Gelder (se-
nior) en zijn broer Heinz in 1968 het 
bedrijf voort. Ze kopen grond aan 
het kanaal in Nijmegen, waar ze 
een brandstofdepot bouwen. Hier  

worden de ondergrondse noodtanks  
gelegd, zodat schepen vanuit Rot- 
terdam met hun lading ontvangen 
kunnen worden. Tegelijkertijd wordt 
een start gemaakt met een nieuw-
bouw brandstofdepot. Van Gelder 
Aardolieproducten NV krijgt olie-
handelaren uit de omgeving tot 
klant. De komst van aardgas maakt 
de handel in huisbrandolie minder 
lucratief. Van Gelder kijkt uit naar 
nieuwe markten en gaat over tot  
de toelevering van brandstof aan 
tankstations met autobrandstoffen.  

1921

1921 Verkoop 
scheepswerf en 
start dakpan-
nenfabriek door 
Albert van Gelder 

1956

1956 Verkoop Olie-import 
GEDO en oprichting Van 
Gelder Olie-import in Beek 
door Piet van Gelder 

1968 Voortzetting Van Gelder Olie-import onder
de naam Van Gelder Aardolieproducten NV
door Peter van Gelder (senior) en zijn broer 
Heinz. Aankoop brandstofdepot in Nijmegen 



1980

Er worden tankstations aangekocht 
en gebouwd. In 1978 wordt de eer-
ste gaswagen gebouwd voor het 
rijden van LPG. 

ONDERNEMERSZIN & INNOVATIE
Van Gelder zit ondertussen niet stil. 
Naast de verkoop van conventio-
nele brandstoffen worden nieuwe 
concepten ontwikkeld. Met het Inza-
meling Station Nijmegen BV in Gendt 
krijgt Van Gelder het grootste markt-
aandeel van de inzameling van af-
valstromen van schepen in Neder-

land in handen. Het innovatieve 
Ozon verwerkt en recyclet afvalolie. 
Chemclean zorgt voor tankreini-
ging en de verwerking van vervuilde 
olie-water-slib-stromen. Van Gelder 
Techniek is verantwoordelijk voor 
brandstof-, voertuig- en constructie-
techniek. Margas levert propaangas 
aan de landbouwsector vanuit het 
nieuw gebouwde gasdepot in Tiel. 
Onder de naam VGN Gas worden 
tankstations in heel Nederland van 
LPG voorzien. Van Gelder Bedrijven 
vormt de paraplu waaronder al deze 

verschillende ondernemingen in de 
oliebranche samen kunnen functio- 
neren. In 1990 vaart Van Gelder 
een nieuwe koers. Met de import  
en verkoop van Aspen, alkylaat- 
benzine uit Zweden in de Benelux, 
begeeft het bedrijf zich op het ter-
rein van schonere brandstoffen en 
is daarmee zijn tijd vooruit. Deze stap 
wordt uitgebreid met de import van 
de eveneens uit Zweden afkomstige  
Citydiesel: een extreem schone,  
zwavelvrije dieselolie met een scho-
nere uitstoot.

jaren 80 
Start Van Gelder private label olielijn,  
Margas gasdepot Tiel, Chemclean tankreiniging, 
Ozon inzameling afvalolie

1990 1993

1988 Het Zweedse bedrijf Aspen brengt 
alkylaatbenzine als unicum op de markt 

1990 Van Gelder Aardolie BV  
introduceert Aspen in de Benelux 

1990 Van Gelder Aardolie BV introduceert 
zwavelvrije dieselolie als unicum in Nederland 
en Duitsland 

1997 Van Gelder  
Aardolie BV intro- 
duceert Aspen in  
Frankrijk in samen- 
werking met 
Aspen Zweden

1993 Van Gelder Aardolie BV  
introduceert Aspen in Duitsland 



2000 2003

2000  
Van Gelder 
olielijn 
wordt om-
gezet naar 
het merk  
Agialube

2001

GEBROEDERS VAN GELDER
In 1999 verkoopt Peter van Gelder  
(senior) zijn bedrijven. Zijn zonen  
Peter, Ernst en Frans starten hun  
eigen onderneming: GVG Oliehan-
del BV. Ze vormen de vijfde gene-
ratie binnen deze ondernemers-
familie en ze specialiseren zich in 
smeerolieproducten en alkylaat-

benzine. Grote oliemaatschappij-
en domineren de markt in conven-
tionele brandstoffen en de broers 
zien zich uitgedaagd hun techni-
sche kennis en jarenlange relaties 
in de oliewereld in te zetten om ni-
chemarkten te bedienen. GVG werkt 
opnieuw met Aspen en focust zich 
op de eindgebruiker in de groen-
branche. Met de uitbreiding van het 
verkoopnetwerk van tuin- en park- 
machinehandelaren wordt Aspen 
in de markt gezet. Die markt, nog 
niet bewust van de gezondheids- 

2000 Oprichting  
Gebroeders Van Gelder: 
GVG Oliehandel BV  
in Weurt

2003 Start retour- 
name en recycling  
lege jerrycans Aspen

2003 Introductie  
Agialube Biocleaner 

2003 Verhuizing  
GVG Oliehandel BV 
naar Heumen 

2002

2002 Vernieuwing 
Aspen jerrycan  

2001 Introductie Aspen Bio Chain 
in de Benelux, biologisch afbreek-
bare kettingzaagolie

risico’s van gewone benzine, wordt 
intensief geïnformeerd. GVG zet de 
Van Gelder olielijn om naar het 
merk Agialube. Met smeerolie voor 
specifieke toepassingen in klein-
verpakking en private label onder- 
scheidt Agialube zich van haar  
concurrenten. De vakkennis en het 
advies, beschikbaar voor de afnemer 
via korte lijnen, vormt de service 
van GVG die klanten stevig aan  
de onderneming bindt. Met de intro-
ductie van biologisch afbreekbare 
producten als Agialube Biocleaner  



2004

en Agialube Bioheggenschaarspray 
biedt GVG nieuwe mogelijkheden 
om, onder andere in de groenbran-
che, op ecologische wijze te werken.

Door de snel stijgende verkoop van 
Aspen en het steeds groter wor-
dende assortiment van Agialube  
smeermiddelen zoekt GVG naar 
een betere oplossing voor haar  
logistiek. Het bedrijf maakt plannen 
om een brandwerende PGS-loods 
te bouwen. Hiertoe wordt een pand 
in Heumen aangekocht, waar op-
slag mogelijk is van ca. 150.000 liter 
smeerolie. Er wordt een vergunning 
aangevraagd voor 300.000 liter  
Aspen. De vergunning wordt echter 
na een jarenlang traject geweigerd. 

De regels zijn, mede naar aanleiding 
van de vuurwerkramp in Enschede, 
aangescherpt en GVG ziet zich  
genoodzaakt een andere locatie  
te vinden.

GVG GROEIT
In 2007 worden alsnog de plannen 
gerealiseerd: GVG koopt een pand 
aan de Vlotkampweg in Nijmegen. 
Het ruime perceel maakt de verstrek-
king van een vergunning voor een 
PGS-loods hier wel mogelijk. De loods 
biedt het bedrijf de mogelijkheid 

2005 2006 2007

2004 Introductie Agialube 
Bioheggenschaarspray

2005 Start verkoop brand-
werende kluizen voor 
opslag alkylaatbenzine

2006 New Formula Aspen,  
up-grade 2-takt olie

2006 Afstudeeronderzoek HEAO  
naar 4-takt markt, start Aspen 4 Actie 

2007 Introductie 1 liter 
fles Aspen 



2008 2009

de logistiek efficiënt in te richten.  
GVG maakt ondertussen een snelle 
ontwikkeling door met de professio- 
nalisering van de Agialube olielijn,  
de marketing van Aspen en de ont-
wikkeling van de nieuwe Fillpartner 
Autofiller voor de Aspen 5 liter jerry-
can. Aspen wordt een begrip in de 
groenwereld, door inspanningen van 
de verkooppunten en door deel- 
name aan nationale en internati-
onale beurzen. In 2010 wordt de 
eerste Fillpartner Autofiller voor de 
Aspen 5 liter jerrycan in Nederland  

verkocht, en al snel neemt de ver-
koop van grote partijen aan collega-
importeurs van Aspen in Zwitserland, 
Duitsland, Frankrijk, Scandinavië, 

Groot-Brittannië en Canada een 
vlucht. Aspen en Agialube bieden 
samen het complete brandstof- 
en smeermiddelenpakket voor de 
groenbranche, de landbouwmecha- 
nisatie en de infrawereld. De ontwik-
keling van de Agialube automotive 
lijn en het aanbod van oliën voor 
specifieke smeerdoeleinden zorgen 
voor een nog breder assortiment. 
Niet alleen de garagebedrijven wor-
den bediend, maar ook aan de veel-
eisende smeervoorschriften in de 
transportsector wordt voldaan. Het 

2008 Start 
ontwikkeling 
vulhulp Aspen 
5 liter jerrycan

2009 Oprichting Fillpartner

2009 Beursintroductie Agialube  
Ecomax Hydra HT, ecologisch  
verantwoorde hydraulische olie

2010

2010 Verplichtstelling  
alkylaatbenzine door ARBO

2008 Verhuizing GVG Olie-
handel BV naar Nijmegen

2008 Etiket op Aspen jerrycan  
maakt plaats voor zilverkleurig wikkel 



2011 2012 >>

op voorraad hebben en ontwikkelen 
van specifieke oliën, veelal in custom 
made verpakkingen, zorgt voor een 
groei van het aantal grote afnemers 
in de industrie.

VOORUITBLIK
GVG Oliehandel BV heeft het ontwik-
kelen van ecologisch verantwoorde 
producten, die aan de hoogste tech- 
nische eisen kunnen voldoen, hoog 
in het vaandel staan. Voor Aspen 
staat dit in het teken van CO2- 
neutrale brandstoffen. Met Aspen E 

2010 Start verkoop 
Fillpartner Autofiller 
voor Aspen 5L can 
in Benelux

2010 Start verkoop  
Fillpartner Autofiller  
voor Aspen 5L can  
in Zwitserland,  
Duitsland, Frankrijk,  
Scandinavië,  
Groot-Brittanië  
en Canada

2012 >>Doorontwikkeling 
ecologisch verantwoorde 
producten

2012 >>Uitbreiding  
pakket smeermiddelen

2012 >>Ontwikkeling 
meerdere vulhulpen

2012 >> Onderzoek naar  
CO2-neutrale brandstoffen

2011 Testen ontwikkeling 
nieuwe 2-takt olie

2011 Realisatie PGS-loods. 
Opslagcapaciteit:  
1000 palletplaatsen = ca. 
500.000 liter Aspen

Voor de Agialube Ecomax product-
lijn is het de uitdaging om de syner-
gie tussen ecologisch verantwoorde, 
technisch hoogstaande producten 
en betaalbaarheid te realiseren. Met 
Fillpartner zal GVG oplossingen aan-
dragen voor aftankproblemen. Door 
continu te zoeken naar praktische 
oplossingen en ecologische innova-
ties wil GVG als familieonderneming 
blijvend een bijdrage leveren aan 
een gezonde toekomst. 

2011 Start modernisering  
etiketten olielijn

heeft producent Aspen Zweden al 
een 85% CO2-neutrale benzine ont-
wikkeld, waar vandaag de dag de 
modernste racemotoren op draaien. 



               ...EN NOG LANG ZAL BLIJVEN STROMEN!

We bedanken iedereen die ons geholpen  
dit mooie bedrijf op te bouwen.

Peter, Ernst en Frans van Gelder
Mei 2011


