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Den Haag / Capelle aan den Ijssel / Drachten, 2 november 2021, 17u45 CET 

Gimv vormt sterke nationale speler voor ondergrondse infrastructuur door 
strategische combinatie Baas-Verkley 

De in april van dit jaar aangekondigde investering in Verkley wordt uitgebreid via een strategische 

combinatie met Baas. Door de combinatie ontstaat een sterke, nationale, speler actief in ontwerp, aanleg 

en onderhoud van essentiële infrastructuur voor energie, water, en telecom. Vertrekkend CEO van Baas 

Tiemen Schra blijft na de transactie betrokken als aandeelhouder en als lid van de raad van 

commissarissen. De directie van de combinatie Baas-Verkley zal bestaan uit Pieter Elzinga, huidig 

regiodirecteur Baas Infra Noord en Jacob de Graaf, huidig CFO van Baas.  

 

De noodzaak van uitbreiding en versterking van de infrastructuur voor elektriciteit, water en telecom is een cruciale 

schakel in de energietransitie. Cijfers wijzen uit dat voor 2050 één op de drie straten in Nederland opgebroken moet 

worden voor de omschakeling naar een duurzaam energiesysteem. Ook zorgt de alsmaar toenemende vraag naar 

sneller internet ervoor dat vele huishoudens op het glasvezelnetwerk zullen worden aangesloten. Dergelijke 

complexe infrastructuurwerken vergen partners die kwaliteit, veiligheid, continuïteit en een hoge flexibiliteit inzake 

planning en executie van grote opdrachten kunnen waarborgen.  

 

Waar Verkley (Drachten – NL, www.verkley.nl) actief is in het aanleggen en onderhouden van ondergrondse 

infrastructuur in het Noorden van Nederland met gespecialiseerde expertise op het gebied van horizontaal gestuurd 

boren, is Baas (Capelle aan den IJssel – NL, www.baasbv.nl) een nationale speler in de aanleg van energie 

infrastructuur met aanvullende dienstverlening op het gebied van glasvezelnetwerken en inpandige installaties. 

Daarbij zet Baas de laatste jaren sterk in op het ontwerp van energienetten, duurzame warmtenetten, laadpalen en 

batterijopslag. Deze complementaire expertises maken de combinatie Baas-Verkley tot een sterke, 

multidisciplinaire en stabiele partij voor de toekomst. De combinatie kan met circa 750 vaste medewerkers en circa 

350 flexkrachten snel en flexibel inspelen op de substantiële projecten van haar klanten.  

 

Tiemen Schra, vertrekkend CEO van Baas en toekomstig lid van de raad van commissarissen, verklaart: “Ik 

zie in de toetreding van Gimv een belangrijke voorwaarde om onze marktpositie en groeiambities in de 

energietransitie en slimme samenleving de komende jaren verder uit te bouwen en te versterken. Met de toetreding 

van Verkley ontstaat er tevens een strategische combinatie en een sterke Nederlandse marktspeler die ons in staat 

stelt om gezamenlijk door bundeling van expertises en vakmanschap, innovatieve en technologisch complexe 

oplossingen aan te bieden over het gehele spectrum van de energietransitie.” 

 

Pieter Elzinga, CEO van Baas-Verkley vanaf de transactie, vult aan: “Door de combinatie van de expertise van 

Verkley en de komst van Gimv als aandeelhouder kunnen wij de ambities van onze klanten nog beter vervullen. 

Het aan boord krijgen van zulke ervaren partners en het daarbij aanblijven van Tiemen als medeaandeelhouder en 

commissaris resulteert in een slagvaardige organisatie die klaar is voor toekomstige groei.” 

 

Rombout Poos en Roland Veldhuijzen Van Zanten (Gimv), vormen het dealteam en verwoorden het als 

volgt: “Wij zijn zeer onder de indruk van de positie die Baas over de afgelopen jaren heeft opgebouwd en zijn ervan 

overtuigd dat de strategische combinatie met Verkley zal bijdragen aan de verdere realisatie van de energie- en 

watertransitie in Nederland. De visies en ambities van beide bedrijven en managementteams sluiten goed aan bij 

de strategie van ons Sustainable Cities platform.” 

 

http://www.verkley.nl/
http://www.baasbv.nl/
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De transactie is onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden, inclusief de goedkeuring door de 

mededingingsautoriteit. Er worden geen verdere financiële details bekend gemaakt. 

 

OVER GIMV 

Gimv is een Europese investeringsmaatschappij, genoteerd op Euronext Brussel. Met 40 jaar ervaring in private equity, heeft 

Gimv vandaag 2 miljard EUR onder beheer, met een portefeuille van ongeveer 55 bedrijven die samen een omzet van 2,8 

miljard EUR realiseren en 15 000 professionals tewerkstellen. 

 

Als erkend marktleider in geselecteerde investeringsplatformen identificeert Gimv ondernemende en innoverende bedrijven met 

een groot groeipotentieel en begeleidt ze in hun transformatie tot marktleiders. De vier investeringsplatformen zijn: Consumer, 

Health & Care, Smart Industries en Sustainable Cities. Elk van deze platformen werkt met een ervaren team in de thuismarkten 

van Gimv (Benelux, Frankrijk en DACH) en kan rekenen op een uitgebreid internationaal netwerk van deskundigen. 

www.gimv.com. 

 

OVER VERKLEY 

Verkley is specialist in het leggen, monteren en testen van kabels en leidingen met de focus op energie (gas en elektra) en 

water. In 1964 opgericht door de gebroeders Verkleij. Anno 2021 biedt Verkley werkgelegenheid aan 150 medewerkers direct 

en ruim 150 indirect. Verkley heeft twee vestigingen: in Drachten het hoofdkantoor en in Groningen. Opdrachtgevers zijn onder 

andere Enexis, Vitens, Liander, waterschappen, gemeenten en de industrie. www.verkley.nl 

 

OVER BAAS 

Baas heeft haar oorsprong in 1898 en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een bedrijf dat zich richt op de aanleg van 

ondergrondse infrastructuren en elektrotechnische systemen. Baas is leverancier van technische infrastructuur tussen 'bron' en 

'eindgebruiker' met als voornaamste focus: de infrastructuur ten behoeve van collectieve of private voorzieningen voor 

elektriciteit, data, gas, water en warmte/koude systemen, maar ook van elektrische laadinfrastructuur, batterij opslag, slimme 

meters en slimme technologie. Dit doet Baas voor een tal van opdrachtgevers en klanten in heel Nederland. De opdrachtgevers 

van Baas variëren van nutsbedrijven, drinkwaterbedrijven, netbeheerders en telecombedrijven tot aan provincies, gemeenten, 

industriële ondernemingen en commerciële organisaties. www.baasbv.nl 

 

 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: 

Rombout Poos, Partner Sustainable Cities team Gimv - Den Haag 

T +31 70 3 618 618 – rombout.poos@gimv.com 

 

Roland Veldhuijzen van Zanten, Principal Sustainable Cities team Gimv - Den Haag 

T +31 70 3 618 604 – roland.veldhuijzenvanzanten@gimv.com 
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