
Er ligt een grote, uitdagende opdracht voor ons: in 

2050 moet de Nederlandse economie 100 procent 

circulair en energieneutraal zijn. Dat betekent 

dat we grondstoffen uit producten steeds weer 

opnieuw gebruiken. En dat we beschikken over 

schone en duurzame brandstoffen waarbij geen 

CO
2
 vrijkomt en die niet opraken. Betaalbaar en 

betrouwbaar voor consumenten en bedrijven. 

We hebben deze opdracht over de volle breedte van ons 
bedrijf omarmd. Circulaire economie en energietransitie 
vormen zodoende de belangrijkste pijlers van onze 
dienstverlening. Om te laten zien dat we al flink op weg 
zijn, geven we in deze speciale uitgave van Grootbeeld 
een ruime inkijk in onze diverse duurzame en circulaire 
projecten en oplossingen. Inspirerende voorbeelden die 

we samen met onze klanten realiseren. Want: alleen 
samen maken we die cirkel rond.

Duurzame oplossingen van GP Groot
Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat 
bijna 90 procent van de ondernemers in Nederland graag 
circulair wil ondernemen, maar geen idee heeft hoe. Waar 
moet je beginnen? Aan welke eisen moet je voldoen? 
Welke grote voordelen heeft duurzaam ondernemen? 
GP Groot wil haar klanten hier graag in meenemen, bege-
leiden en faciliteren. We laten zien hoe de klimaatimpact 
kan worden verkleind. Onder andere door de overstap te 
maken naar minder milieu- en klimaat belastende brand-
stoffen. Maar ook door slimme inzamelingsoplossingen 
te bedenken waarmee van afval nieuwe grondstoffen en 
producten gemaakt kunnen worden. We houden van prak-
tische oplossingen, want dan kunnen we snel beginnen. 
Zo doen we dat voor heel veel bedrijven en organisaties, 
groot en klein. 

Nederland energieneutraal in 2050
Circulariteit en energietransitie zijn geen vrijblijvende 
opties meer. Het zijn duidelijke stippen die de overheid op 
de horizon heeft gezet. Dit is vastgelegd in het programma 
Nederland Circulair waaraan het kabinet en de sociale part-
ners zich hebben gecommitteerd. De eerste mijlpaal staat 
in het jaar 2030: dan moeten we met elkaar 50 procent 
minder grondstoffen gebruiken. Dat lijkt ver weg, maar is 
dichterbij dan we denken.

Duurzame routekaart
Daarom moeten we nu stappen zetten op weg naar 
100 procent circulair en energieneutraal. Die stappen zijn 
aangegeven op een duurzame routekaart. Daarop kunnen 
we precies zien waar we op welk tijdstip moeten staan. 
En hoe we die circulaire en energie neutrale samenleving 
vorm gaan geven. Die kaart is onze leidraad.

Marcel Wester, Algemeen directeur GP Groot

NEDERLAND 100% CIRCULAIR EN 95% CO2 REDUCTIE
ZO MAKEN WE DE CIRKEL ROND

20502030

49% MINDER CO2 UIT-
STOOT T.O.V. 1990****

ELEKTRICITEITSPRODUCTIE 
70% DUURZAAM*****

ALLE OVERHEIDSAANBESTEDINGEN CIRCULAIR

50% MINDER GEBRUIK PRIMAIRE GRONDSTOFFEN
(MINERAAL, FOSSIEL EN METALEN)

MINIMAAL 10% CHEMISCHE RECYCLING PLASTICS
(NAAR B.V. NIEUWE POLYMEREN, CHEMICALIËN OF BRANDSTOFFEN)

100% HOOGWAARDIG HERGEBRUIK VAN 
BETONAFVAL (BETONAKKOORD 2018)

VERBRANDINGSVERBOD RECYCLEBAAR AFVAL**

15% MEER DUURZAAM GEPRODUCEERDE 
BIOBASED PLASTICS T.O.V. 2016

2020
70% AFVALSCHEIDING 

EN 75% MINDER AFVAL

2023
ALLE OVERHEIDS UITVRAGEN CIRCULAIR 

TENZIJ NIET (VOLLEDIG) MOGELIJK*

2025
PLASTIC PACT NL

VERHOGEN 
KWALITEIT 

UITGESORTEERDE 
KUNSTSTOF 

AFVALSTROMEN 
TOT 95% 

MONOSTROMEN 
(IN 2017 55%)

NEDERLAND 100% 
CIRCULAIR EN 
95% CO2 REDUCTIE

ELEKTRICITEITSPRODUCTIE 
100% CO2-NEUTRAAL

95% MINDER CO2-
UITSTOOT T.O.V. 1990

2020
TEN MINSTE 25% MINDER 

CO2-UITSTOOT T.O.V. 1990***

*   Bron: transitieagenda bouw p 25
**   Voorstel Landelijk afvalbeheersplan 30 872 nr. 240
***   Urgenda
****   Klimaatwet
*****   Klimaatakkoord

PLASTIC PACT: Plastic producten en verpakkingen 100% recy-: Plastic producten en verpakkingen 100% recy-:
clebaar; 20% minder plastic gebruik (tov 2017); Minimaal 70% 
recycling van alle plastic afval; Nieuwe plastic producten en 
verpakkingen moeten zo veel mogelijk gerecyclede (ten 
minste 35%) en biobased plastics bevatten.
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Specialistische aanpak 

ziekenhuisafval

Duurzaam alternatief 

fossiele brandstof

100% gerecyclede  

kunststof kozijnen

Samen op weg naar 100 procent circulair!
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Bij het afbreken van gebouwen komen talloze 

waardevolle materiaalstromen vrij die nog prima 

hergebruikt of gerecycled kunnen worden. Met die 

kennis in het achterhoofd heeft GP Groot sloop-

werken en saneringen zich in de afgelopen jaren 

gespecialiseerd in het zogeheten ‘circulair slopen’. 

Oftewel, het slopen van gebouwen en woningen 

met als doel maximaal hergebruik en/of recycling 

van de materialen die daarbij vrijkomen. 

Materialen uit sloop hergebruikt in nieuwbouw 
Eigen Haard
Dat leverde het circulair sloopbedrijf onlangs een grote 
opdracht op van de Amsterdamse woningcorporatie 
Eigen Haard: de circulaire sloop van 176 woningen in de 
Amsterdamse Kolenkitbuurt en Indische buurt. “In 2050 
moet Nederland CO

2
 neutraal en 100 procent circulair zijn. 

En dat is precies waar we als GP Groot ons dienstenpakket 
op afstemmen”, zegt senior projectleider, Bert de Vilder. 
“Circulariteit loopt als een rode draad door al onze bedrijfs-
activiteiten heen. We zijn inmiddels een voorloper op het 
gebied van circulair slopen en dat was voor Eigen Haard de 
aanleiding om ons opnieuw een grote opdracht te gunnen. 
Want onze aanpak en werkwijze sluiten naadloos aan bij 
de ambities van deze corporatie en haar circulair project-
ontwikkelingsprogramma. We houden de sloop- en nieuw-
bouwkosten beheersbaar en verminderen de CO

2
-uitstoot 

enorm. Bovendien heeft het gebruik van herbruikbare 
materialen een positief effect op de Milieuprestatie 
Gebouwen berekening. Kortom; deze manier van werken 
levert voor alle partijen een win-win situatie op.”

Donorgebouwen
De gebouwen die momenteel worden gesloopt, zijn neer-
gezet tussen 1925 en 1950 en zwaar verouderd. Sloop is 
nodig om ruimte te maken voor energiezuinige nieuwbouw 
die beter aansluit bij de huidige maatstaven. Daarbij 
worden de woningen aan de Kramatweg en Akbarstraat 
volledig gesloopt en fungeren ze als donorgebouwen voor 
de nieuwbouw aan het Fridtjof Nansenhof. Een project-
team binnen GP Groot heeft na grondige inventarisatie van 
de panden een lijst opgesteld van de 10 meest kansrijke 
materialen die eenvoudig kunnen worden hergebruikt. 
“Noem wat op die lijst staat maar even het laaghangend 
fruit”, vervolgt De Vilder. “Ons ideaalbeeld is natuurlijk 
dat we op termijn alle grondstoffen uit sloop kunnen terug 
leveren als nieuwe producten. Maar in dit stadium is het 
reëel om vooral naar de meest interessante, dus rendabele 
stromen te kijken. Dat komt ook door de wijze waarop 
deze woningen ooit zijn gebouwd. Toen ging men er niet 
vanuit dat bouwmaterialen nog eens gebruikt moesten 
worden. Gelukkig wordt daar nu in de bouw beter over 
nagedacht. Wat we goed uit deze woningen kunnen halen 
zijn bijvoorbeeld steenachtige materialen, hout, kunststof-

kozijnen, houten deuren en kozijnen, hang- en sluitwerk, 
balkhout en planken, keramische dakpannen en CV ketels. 
Deze ketels kunnen deels meteen worden hergebruikt of 
bij ons worden gedemonteerd. Dat gebeurt binnen ons 
Social Return project. Daar belanden overigens nog meer 
onderdelen die een tweede leven krijgen, zoals radiatoren, 
wasmachinekranen en hang- en sluitwerk.”

Webshop
Materialen die niet binnen projecten van Eigen Haard 
worden hergebruikt, worden aangeboden via een webshop. 
“De vraag naar deze materialen en grondstoffen wordt 
steeds groter”, ziet De Vilder. “Er is inmiddels een flinke 
afzetmarkt voor. We hebben binnen de GP Groot Groep 
veel expertise op het gebied van circulariteit en kunnen 
op basis van de Ladder van Lansink* de vrijgekomen 
materialen direct hergebruiken of bewerken, dus upcyclen, 
recyclen en vermarkten. Daar waar we aanvullende kennis 
nodig hebben, zoeken we naar partners buiten ons bedrijf. 
Mooi voorbeeld daarvan in dit project is de samenwerking 
met Schipper Kozijnen. Wij ontmantelen de kunststof-
kozijnen en maken er een granulaat van als grondstof. 
Hiervan produceert Schipper Kozijnen nieuwe kunststofko-
zijnen voor de nieuwbouw aan het Fridtjof Nansenhof. Dat 
gebeurt op een vergelijkbare manier met de bakstenen die 
vrijkomen uit de sloop. Die vermalen wij tot rood puin en in 
samenwerking met het bedrijf StoneCycling uit Amsterdam 
worden daar weer nieuwe bakstenen van gemaakt die 
terug gaan naar Eigen Haard.”

Kracht van het collectief
De sleutel van het succes dat GP Groot heeft binnen de 
wereld van circulariteit ligt in de kracht van het collectief. 
“We zijn voortdurend bezig om cirkels rond te maken. Dat 
doen we binnen ons bedrijf door afval terug te brengen 
tot grondstof, halffabricaten of nieuwe producten”, legt 
De Vilder uit. “Daarin kunnen we heel veel zelf. Van het 
duurzame advies van ons zusterbedrijf HB Adviesbureau 
tot het gescheiden inzamelen - met eigen containers 
- transporteren en recyclen van tal van verschillende 
materiaalstromen. Maar om verder te komen, zoeken we 
naar partijen die met ons willen samenwerken. Innovatieve 
partijen die met ons meedenken of afnemers die mate-
rialen nodig hebben voor verbouwingen, renovaties of 
opknapbeurten. De eerder genoemde website is daar een 
belangrijke schakel in. Zo dragen we steeds meer bij aan 
een 100% circulaire economie.”
De sloop van de woningen aan de Kramatweg is inmiddels 
voltooid. De sloop van de woningen aan de Akbarstraat is 
volgens planning eind 2020 gereed, terwijl de woningen 
aan de Fridtjof Nansenhof begin 2021 worden gesloopt.

*)Ladder van Lansink: De rangorde van afvalverwijdering 
onderscheidt zich in drie categorieën van omgaan met 
afval. Preventie en hergebruik: hoogste prioriteit, daarna 
recycling en hoogwaardige energiewinning. Minste voor-
keur: verbranden of storten van afval.

SPECIALISME

Circulair slopen: GP Groot zet 
de toon voor de toekomst

GP Groot heeft als eerste Nederlands 

bedrijf een certificaat behaald voor de 

allernieuwste versie MVO Prestatieladder, 

versie 3. Dit is een managementsysteem 

en certificatienorm voor Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen. Het certificaat 

maakt duurzame ontwikkeling concreet en 

objectief aantoonbaar.

KAM en MVO manager Aron Kuijper ziet de 
voordelen van deze nieuwe versie van de MVO 
Prestatieladder en legt deze graag naast de duur-
zame doelen van GP Groot. “We zijn al zo’n zes jaar 
gecertificeerd,” geeft Kuijper aan, “en de nieuwe 
versie van de norm biedt voor alle soorten orga-
nisaties de mogelijkheid een certificaat te halen. 
Het is nu breder en voor meer typen organisaties 
toepasbaar en minder geijkt op de theoretische 
zaken.”

Juiste partnerships
Op het vlak van alternatieve brandstoffen zoekt 
GP Groot heel actief de samenwerking op met de 
lokale partijen. Het bedrijf levert verschillende 
brandstoffen en energieoplossingen die op dit 
moment tot de best mogelijke milieuprestatie 
leiden. Kuijper: “We zien dat het werken aan deze 
oplossingen het beste gaat door het aangaan van 
de juiste partnerships. Samenwerken met klanten 
en leveranciers die ook de meerwaarde zien van 
onze duurzame oplossingen en die deze willen 
gebruiken bij het behalen van de eigen doelstel-
lingen. Zo creëer je strategische partnerships aan 
de in- en verkoopkant die bij je organisatie en visie 
passen. Als we samen de schouders er onder zetten 
kunnen we de regio uiteindelijk bijvoorbeeld brand-
stoffen en energie leveren die zijn gemaakt van 
afval uit de regio. Daar werken we nu al naar toe. 
GP Groot is ook pionier op het gebied van circulair 
slopen, wij zien sloopmateriaal niet als afval, maar 
als grondstoffen en basis voor nieuwe producten.”

MVO-beleid is een integraal beleid
Voor veel organisaties is duurzaamheid een 
belangrijke doelstelling, maar om echt een 
verschil te kunnen maken blijkt in de praktijk vaak 
lastig. GP Groot benadert het daarom niet als een 
‘extraatje’, maar als kernwaarde. “Voor ons is 
het MVO-beleid een integraal beleid. Als dit een 
beleidsonderdeel van je bedrijfsvoering is, hoef 
je niet de bedrijfscultuur te veranderen om de 
audit positief af te sluiten. Onze collega’s hebben 
hetzelfde verhaal tijdens zo’n audit. Niet omdat we 
het ‘instuderen’, maar omdat het echt is ingesleten 
bij al onze werknemers.” 

Kuijper heeft een advies voor organisaties die 
willen starten met certificering voor de MVO 
Prestatieladder: “Breng focus aan binnen je orga-
nisatie. Richt je op de MVO thema’s die passen bij 
jouw organisatie en stakeholders.”

KERNWAARDE

MVO Prestatie-
ladder certificaat 
voor GP Groot
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GP Groot en StoneCycling introduceren een 

nieuwe gevelsteen die is gemaakt van vermalen 

sanitair, dakpannen en gevelstenen.

GP Groot en StoneCycling zijn in opdracht van 
Woningcorporatie Eigen Haard betrokken bij een omvang-
rijk sloop- en nieuwbouwproject in Amsterdam. Hiervoor 
heeft de corporatie, samen met DOOR Architecten, een 
vooruitstrevend plan ontwikkeld.

Opdrachtgever krijgt zijn oude gebouw terug als 
nieuw product
Kern van dat plan is dat deel van het materiaal dat vrijkomt 
bij de sloop van de gebouwen aan de Kramatweg en 
Akbarstraat weer wordt ingezet bij de nieuwbouw aan de 
Fridtjof Nansenhof. “En daar ligt de oorsprong van het idee 
en initiatief voor deze primeur”, vertelt Ronald Balvers, 
directeur GP Groot recycling. “Bij GP Groot zien we afval 
als grondstof. Het is onze missie om materiaalstromen die 
onder meer vrijkomen uit circulaire sloopwerkzaamheden 
geschikt te maken voor hergebruik of te verwerken tot 
grondstof voor nieuwe producten. Dat doen we samen 
met onze dochterbedrijven binnen de GP Groot Groep, 
maar ook met externe partners, zoals StoneCycling. Zo 
houden we de sloop- en nieuwbouwkosten beheersbaar 
en verminderen de CO

2
-uitstoot enorm. Bovendien breiden 

we hiermee het arsenaal van producten dat voortkomt uit 
upcycling steeds verder uit.”

Van circulair slopen naar oneindig hergebruik
StoneCycling ontwikkelt en produceert hoogwaardige 
bouwmaterialen van afval. Hiervoor worden gerecyclede 
grondstoffen gebruikt die zijzelf selecteert. In dit geval 
gaat het anders en wordt er op basis van beschikbare 
materialen en wensen van Eigen Haard en de architect 
een nieuw product gecreëerd. Co-owner en directeur van 

StoneCycling, Ward Massa: “We zijn in deze opdracht 
behoorlijk uitgedaagd, want in beginsel ontwikkelen we 
producten vanuit keuze en niet vanuit het aanbod van 
afval. Dus waar we normaal gesproken gebruik zouden 
maken van door onszelf geselecteerde grondstoffen, 
doen we het nu met de stromen die we vanuit dit project 
aan geboden krijgen. Dit vergt een andere aanpak van ons, 
maar ook van de architect en de opdrachtgever. Het resul-
taat is immers op voorhand nog niet helemaal bekend. Dat 
is uniek. Net als de samenwerking met GP Groot. Samen 
kijk je naar welk materiaal bruikbaar is. Dat wordt dan door 
GP Groot circulair gesloopt en opgewerkt tot grondstof die 
van prima kwaliteit is. Wij maken daar een hoogwaardig 
product van dat aan alle eisen en wensen voldoet. Dat 
spreekt tot de verbeelding. Wat je ter plekke sloopt, wordt 
weer ter plekke gebruikt. Dat maakt het verhaal van de 
nieuwe gebouwen meteen heel speciaal.”

Zowel Balvers als Massa zien het project als een leerproces 
en beiden zijn ze benieuwd naar welke kansen dit biedt 
voor andere projecten en productontwikkelingen. “We 
willen weten of het een-op-een terugbrengen van mate-
riaal op deze manier werkt. Daarnaast is de samenwerking 
met GP Groot interessant. We zijn bedrijven die beide 
voortvarend met dit soort uitdagingen aan de gang gaan. 
En dat is waar het hier over gaat; gewoon doen.”
“En doordat je bij elkaar in de keuken kijkt, ontstaan weer 
nieuwe ideeën” vult Balvers aan. “Je leert van elkaar. Dat 
helpt uiteindelijk om het proces van afval naar grond-
stoffen te versnellen. Deze nieuwe gevelsteen is daar een 
mooi voorbeeld van. Zo gaan we van circulair slopen naar 
oneindig hergebruik met als resultaat dat we uiteindelijk 
geen ruwe grondstoffen meer nodig hebben. En in dit 
project krijgt Eigen Haard op deze manier zijn afval terug 
in de vorm van een nieuw en duurzaam product van zeer 
goede kwaliteit.”

SAMENWERKING CIRCULAIRINBEDRIJF.NL 

StoneCycling en GP Groot 
maken nieuwe gevelsteen 
uit slooppuin 

Begin vandaag nog 
met circulair  
ondernemen
GP Groot wil haar klanten concrete oplos-

singen bieden die de circulaire economie 

en energietransitie dichterbij brengen. 

Circulairinbedrijf.nl, hét platform dat  

circulair ondernemen voor elke onder-

neming mogelijk maakt, is daar een 

mooi voorbeeld van.

Om de doelen van het Klimaatakkoord te behalen, 
moet Nederland haar economie opnieuw inrichten 
en een overgang van een lineaire naar een circu-
laire economie maken. Circulair ondernemen draait 
om zoveel mogelijk hergebruik van producten 
en grondstoffen en het minimaliseren van hun 
waardeverlies. Dit vraagt om een nieuwe manier 
van werken en denken. Uit onderzoek blijkt dat 
veel ondernemers wel circulair willen ondernemen, 
maar geen idee hebben waar ze moeten beginnen.

Afval als startpunt
“GP Groot zamelt grote hoeveelheden bedrijfsafval 
in. Deze stromen worden gesorteerd, verwerkt en 
vervolgens gerecycled tot nieuwe grondstoffen 
en producten”, zegt Maarten Coppens één van de 
initiatiefnemers van Circulairinbedrijf.nl. “Door 
onze klanten uit hun reststromen geproduceerde 
producten zoals kantoorartikelen, print- en hygië-
nepapier terug te leveren maken we de cirkel rond 
en bieden we een hele laagdrempelige manier aan 
om de eerste stappen richting circulair ondernemen 
te zetten. Afval wordt vaak als eindstation gezien, 
maar in feite vormt het een opmaat naar duurzamer 
ondernemen. Ons uiteindelijk streven is het ontstaan 
van afval helemaal te voorkomen, Circulairinbedrijf.
nl vormt hierin een hele mooie nieuwe stap.”

Duidelijke link tussen GP Groot en 
Circulairinbedrijf.nl
Coppens vervolgt: “Hoewel GP Groot vanaf het 
begin de drijvende kracht achter Circulairinbedrijf.nl 
is hebben we het platform in eerste instantie als 
zelfstandig platform opgezet. Nu de systemen 
staan, alles draait en we op kunnen schalen maken 
we de link tussen Circulairinbedrijf.nl en GP Groot 
beter zichtbaar. Om de band met GP Groot nog 
beter te tonen, maakt Circulairinbedrijf.nl vanaf nu 
gebruik van een frisgroene versie van het GP Groot-
logo. Daarnaast is het website ontwerp meer in lijn 
met dat van de andere GP Groot bedrijven gebracht. 
GP Groot heeft als motto ‘Samen maken we de 
cirkel rond’, met de koppeling tussen onze afval-
inzamelactiviteiten en Circulairinbedrijf.nl maken 
we dit eens te meer waar.”

Standaard producten maar ook advies en 
producten op maat
Vanuit de gescheiden inzameling van bedrijfsafval 
levert Circulairinbedrijf.nl uit dat afval geprodu-
ceerde, dus circulaire, producten terug en helpt 
daarbij de overgang naar circulair ondernemen te 
maken. Naar wens levert ze ook advies en oplos-
singen op maat. Coppens hierover: “Wij helpen 
onze klanten anders naar afvalstromen te kijken en 
er nieuwe en zo nuttig mogelijke toepassingen voor 
te vinden. We zien deze afvalstromen als nieuwe 
grondstof waardoor er legio nieuwe mogelijkheden 
ontstaan. Met onze kennis en ons netwerk op het 
gebied van afvalinzameling, recycling en productie 
werken we constant aan nieuwe circulaire 
grondstoffenketens. Zo hebben we bijvoorbeeld 
al meerdere maatwerk projecten afgerond waarin 
onze circulaire gedachtegang tot uiting komt, 
onder andere in samenwerking met KLM, Heineken-
dochter Vrumona en Jacobs Douwe Egberts. Wij 
nodigen alle ondernemers uit samen met ons naar 
hun circulaire mogelijkheden te kijken.”
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Kennis en ideeën delen om de branche verder te 

helpen, dat is een van de speerpunten binnen 

HB Adviesbureau voor de komende jaren. 

Daarvoor zijn onder duurzaamheidssessies 

ontwikkeld: workshops om opdrachtgevers te 

inspireren rond de thema’s circulaire economie, 

klimaatadaptatie en energietransitie. Ze worden 

aangeboden in de zogeheten Inspiratiekamer 

Circulariteit van HB Adviesbureau in Alkmaar. 

Opdrachtgevers van HB Adviesbureau staan vaak voor 
uitdagingen om doelstellingen rond circulaire economie, 

klimaatadaptatie en energietransitie uit te voeren en 
concreet te maken. “Wij denken als adviesteam construc-
tief mee om samen tot concrete oplossingen te komen”, 
zegt Raymond Balder, teamleider van het Adviesteam. “Dat 
doen we om te beginnen met de duurzaamheidssessies. In 
een inspirerende omgeving doorlopen we het betreffende 
project samen met de opdrachtgever en zijn medewerkers. 
Vanuit de ambitie van de opdrachtgever kijken we naar 
alle mogelijkheden en kansen. Ook sturen we op bewust-
wording binnen de organisatie van de opdrachtgever.”

Stappen voorwaarts
HB Adviesbureau heeft de ambitie om in 2023 zijn 
projecten in de openbare ruimte 100 procent circulair te 
kunnen voorbereiden, samen met zijn opdrachtgevers. 

“Door hier bewust samen met opdrachtgevers mee bezig 
te zijn, maken we stappen voorwaarts, doen we kennis op, 
ontwikkelen we tools en boeken we mooie resultaten”, 
stelt Balder. 

Adviesteam
Het adviesteam van HB Adviesbureau speelt een 
belangrijke rol binnen engineeringsprocessen en in de 
planvormingsfase. Dit jaar is het team uitgebreid: de sterk 
aanwezige specialistische kennis is aangevuld met experts 
in meer ‘beleidsmatige’ kennis. “Het team ondersteunt 
opdrachtgevers binnen de drie transities bij ontwikkelingen 
in de openbare ruimte en op het gebied van sportcom-
plexen”, zegt teamleider Raymond Balder. “Wij kennen 
en volgen de markt en kunnen gemakkelijk verbinding 
maken met ketenpartners, zoals architecten, leveranciers, 
gemeenten en woningcorporaties, maar ook met ons 
moederbedrijf GP Groot.”

Even voorstellen: Huub Saris
Een van de nieuwe gezichten binnen het adviesteam van 
HB Adviesbureau is Huub Saris. Huub heeft de bachelor 
Future Planet aan de Universiteit van Amsterdam afgerond 
en de research master Sustainable Development aan de 
Universiteit van Utrecht. “Tijdens de bachelor en master 
heb ik veel geleerd over duurzaamheid, circulariteit en 
energietransitie”, zegt de adviseur Duurzaamheid & 
Energietransitie. “De duurzaamheidsambities en interes-
sante opdrachten van HB Adviesbureau spraken mij meteen 
aan. Ik ben breed opgeleid en kan onderwerpen daardoor 
vanaf een afstand bekijken en eventuele links leggen 
tussen onderwerpen. Energietransitie heeft overlapping 
met meerdere duurzaamheidsthema’s en past dus goed in 
mijn straatje.”

Inzameling en verwerking van specifiek zieken-

huisafval (SZA) vraagt om een specialistische 

aanpak. GP Groot zorgt dat het Dijklander 

Ziekenhuis, met locaties in Hoorn en Purmerend, 

het afval veilig en efficiënt kan laten transpor-

teren en verwerken.

Voorheen werden de ziekenhuisvaten en naaldenbekers 
apart verzameld en daarna handmatig overgezet in een 
vrachtwagen voor transport naar de eindverwerker. Vanaf 
nu kan het ziekenhuis het SZA direct verzamelen in een 
speciale 10 ft opslag- en transportcontainer die buiten 
wordt neergezet. Het grote voordeel is dat het afval kan 
worden opgeslagen zonder dat het nog hoeft te worden 
verplaatst. Bovendien hoeft het ziekenhuisafval niet meer 
handmatig te worden overgeladen door de ziekenhuisme-
dewerker en chauffeur van GP Groot. Dit is veel veiliger en 
het scheelt tijd. De vrachtwagen van GP Groot heeft weinig 
tijd nodig op het ziekenhuisterrein, want de volle opslag-
containers worden direct omgewisseld voor een lege, zodat 
de processen bij de klant altijd kunnen doorgaan. Het is ook 
mogelijk om de containers met nieuwe lege vaten aan te 
leveren, ook dit scheelt een extra rit met de vrachtwagen.

Speciaal opgeleide chauffeurs
Het SZA wordt door de speciaal opgeleide chauffeurs van 
GP Groot vervoerd naar een milieuverantwoord verwer-
kingsbedrijf. GP Groot levert deze service bij verschillende 
ziekenhuizen, zoals het Dijklander in Hoorn en Purmerend, 
het Zaans Medisch Centrum in Zaandam en het BovenIJ 
ziekenhuis en Amstelland ziekenhuis in Amsterdam.
Meer informatie over het efficiënt inzamelen en verwerken 
van specifiek ziekenhuisafval? Neem dan contact op met 
Menno Huiberts, m.huiberts@gpgroot.nl.

Opslag en transport SZA veilig en efficiënt
SPECIFIEK ZIEKENHUISAFVAL

Martijn van den Berg (l.), Afdelingshoofd Logistiek & Facilitair Functioneel Beheer van het Dijklander ziekenhuis in Hoorn en 
Menno Huiberts, Key accountmanager GP Groot inzameling en recycling.

Duurzaamheid centraal in Inspiratiekamer
WORKSHOP
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Neste MY Renewable Diesel, geproduceerd uit 

100 procent hernieuwbare grondstoffen, is een 

duurzaam alternatief voor fossiele diesel. Het is 

een innovatie die de uitstoot van CO
2
 aanzienlijk 

verlaagt: tot 90 procent minder in vergelijking 

met traditionele fossiele diesel. En niet onbelang-

rijk, het is direct toepasbaar voor alle dieselvoer-

tuigen. Daarmee is het een volwaardige diesel-

vervanger met een chemische samenstelling die 

nagenoeg gelijk is aan die van fossiele diesel.

Neste, een Fins bedrijf, is ’s werelds grootste producent van 
hernieuwbare brandstoffen. Dankzij een samenwerking met 
GP Groot brandstoffen en oliehandel is hun product nu ook 
verkrijgbaar bij inmiddels 12 tankstations van GP Groot. 
Daarmee is opnieuw een belangrijke stap gezet in de missie 
van het bedrijf om de cirkel van afval naar energie rond te 

maken. “Het past helemaal in onze visie”, zegt commercieel 
manager Susan de Vree. “We willen onze klanten helpen 
circulair te ondernemen en de energietransitie te maken. Met 
Neste MY Renewable Diesel kunnen onze klanten de milieu- 
en klimaatprestaties van het bestaande wagenpark direct 
en significant verbeteren, zoals door de al eerder genoemde 
flinke CO

2
-reductie. Maar er is meer, want door de specifieke 

productiemethode van deze dieselvervanger is de verbran-
ding vele malen schoner en, omdat de brandstof geen FAME 
(biodiesel) bevat, behoren ook houdbaarheidsproblemen 
tot het verleden. Wij zijn daarom erg enthousiast over de 
samenwerking met Neste en zien de verkoop van Neste MY 
Renewable Diesel op onze tankstations en bij thuisleveranties 
als een belangrijke stap naar emissievrije mobiliteit.”

Neste MY kent geen mengbeperkingen. Het kan probleem-
loos gebruikt worden in combinatie met fossiele diesel 
of een conventionele biodiesel. De Vree: “Om het goede 
voorbeeld te geven zijn we voor het wagenpark van 
Brandstoffen en oliehandel en dat van GP Groot sloop werken 

en saneringen en voor werkzaamheden in de binnenstad, 
direct overgestapt op dit product. Maar ook een aantal gere-
nommeerde bedrijven en overheden in ons klantenbestand 
zijn deze fossielvrije diesel gaan gebruiken.” 

HVO100
Neste MY is gemaakt van afvalvetten, restvetten en plant-
aardige afvaloliën. We bieden het product aan bij 12 van 
onze tankstations en lopen hiermee voorop. Particulieren 
zijn nog wat afwachtend en dat heeft te maken met de 
geringe bekendheid. We werken er hard aan om deze te 
verbeteren. Er is al een behoorlijke vraag van de zakelijke 
markt en ook overheden zijn geïnteresseerd. Bijvoorbeeld de 
gemeente Amsterdam. Die wil graag de duurzaamste hoofd-
stad van de wereld worden. Zo worden aannemers die deze 
brandstof gebruiken beloond bij een aanbesteding. Neste 
MY is bovendien erg interessant voor situaties waarin diesel 
langdurig ligt opgeslagen, bijvoorbeeld bij het gebruik van 
noodstroomaggregaten. Het product is namelijk uitstekend 
langdurig houdbaar, schoon, winterhard en het is geurloos.”

Duurzaam alternatief voor fossiele diesel
NESTE MY RENEWABLE DIESEL

Neste MY voor schonere lucht in Amsterdam

Remco Kok (l) en Jan-Dirk Vroegindeweij

Gebruikmaken van duurzame brandstof kàn je als 
aannemer een voorsprong opleveren in een aanbeste-
dingstraject. Die gedachte resulteerde in de bundeling 
van krachten van GP Groots dochteronderneming 
Calpam, leverancier van Neste MY Renewable Diesel, 
en aannemingsmaatschappij Van Gelder bij een tender 
voor het onderhoud van infra in Amsterdam. Met succes. 

De uitvraag van de gemeente Amsterdam was op basis 
van samenwerken (gemeente en aannemer) en invulling 
geven aan de duurzaamheidsambities van de stad: in 
2030 50 procent CO

2
-reductie, in 2050 emissieloos. “Wij 

leveren Neste MY al aan de gemeente Amsterdam en zagen 
kansen voor Van Gelder als ze met deze brandstof zouden 
meedoen aan de tender”, zegt Jan-Dirk Vroegindeweij, advi-
seur Neste MY/Blauwe Diesel bij Calpam. “Neste MY is een 
kwalitatief hoogwaardige diesel met 90 procent minder 
uitstoot dan fossiele diesel, waar bestaande machines heel 
goed op lopen en waar je technisch geen problemen mee 
krijgt. Bedrijven kunnen dus verduurzamen zonder dat ze 
hun wagenpark hoeven te vervangen.” 

Uitstootreductie van 90 procent
Van Gelder pakte het voorstel van Calpam met beide 
handen aan. “Waar wij niet elektrisch kunnen, voorzien 
wij onze brandstofmotoren van Neste MY en daarmee 
halen we bij deze werken nu al een uitstootreductie van 
90 procent, ruim boven de doelstelling van 2030 dus”, 
zegt bedrijfsleider Remco Kok van Van Gelder. “Het is 
een goed voorbeeld dat laat zien dat het haalbaar is, 
dat we dus direct een bijdrage leveren aan een beter 
milieu. Mét ons bestaande materieel. Hoe mooi kan het 
zijn?” Calpam en Van Gelder zien Neste MY beide als 
transitieproduct. “Over 10 jaar werkt alles misschien wel 
elektrisch of op waterstof, maar voor dit moment kunnen 
we heel ver komen met de toepassing van Neste MY”, 
zegt Vroegindeweij. 

Commercieel belang
De samenwerking van Calpam en Van Gelder krijgt een 
vervolg: nu er steeds meer duurzaamheid wordt gevraagd 
op projecten, schrijft Van Gelder in het vervolg in met 
Neste MY. Vroegindeweij: “Bij de tender van Amsterdam 

was het pionieren: Van Gelder is de eerste grote aannemer 
in Nederland die het op die manier deed. Het bedrijf durft 
in nieuwe dingen te stappen en bewuste keuzes te maken. 
Daarvoor hoef je geen boomknuffelaar te zijn, het is ook 
een commercieel belang. Daar vinden wij elkaar: in de 
nieuwe wereld moet je een andere aanpak ontwikkelen en 
dat doet Van Gelder heel goed.” 

Het nieuwe werken
Van Gelder is enthousiast over de nieuwe manier van 
werken op het gebied van infra en milieu. “We moeten 
meer rekening houden met de stad en de omgeving en dat 
toch binnen de gestelde tijd en het gestelde budget voor 
elkaar krijgen”, zegt Kok. “Dat geeft een nieuwe dimensie 
aan het vak dat we al jaren uitoefenen. Op alle disciplines. 
Of het nu gaat om waterberging, hittestress of uitstoot: 
je bent met andere parameters bezig om dezelfde civiele 
techniek te bedrijven. Wij omarmen dat, omdat we uitda-
gingen zien en met het nieuwe denken direct een bijdrage 
leveren aan de probleemstelling. En dat leverde dus een 
mooi strategisch partnership op met Calpam.”
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Jongeren en afval. Het is een uitdagende 

combinatie. Toch heeft het Nova College, dat 

meer dan 290 beroepsopleidingen verzorgt op 

15 schoollocaties in de regio Haarlem/IJmond, 

de handschoen opgepakt en afvalbeheer hoog op 

de agenda gezet. De opdracht: het verduurzamen 

van de locaties en circulair ondernemen door 

beter en slimmer om te gaan met afvalstromen. 

Het Nova College wil voorkomen dat grondstoffen verloren 
gaan en wil komen tot transparante circulaire grondstof-
fenverwerking, waarbij reductie van afval het streven is. 
Om hiervoor de passende zakelijke partner te vinden werd 
iets meer dan een jaar geleden een aanbesteding uitge-
schreven. GP Groot kwam hierbij als beste uit de bus. 

Op de schoolvloer
Het Nova College heeft drie hoofdlocaties (campussen), 
waarvan een in Beverwijk. De operationele verantwoorde-
lijkheid van het afvalbeheer is hier in handen van conciërge 
Lars Cornelisse en zijn collega Carla de Kwaadsteniet, 
werkzaam als beveiliger. Twee mensen op de werkvloer die 
elke dag aan den lijve ondervinden hoe afvalscheiding in 
de praktijk gaat.
“Carla en ik staan elke dag tussen de studenten en hebben 
ook veel contact met de docenten”, zegt Cornelisse. “Het 
scheiden van afval is een flinke opdracht binnen de verduur-
zamingstaak en vraagt van zowel ons als van de docenten 
duidelijke communicatie. Want het gaat om gedrag. 
Docenten en medewerkers moeten het goede voorbeeld 
geven, daarom wordt het thema afval ook verweven in de 
lessen. Ons uitgangspunt is om de studenten op een positieve 
manier te triggeren om mee te doen. Normaal gesproken 
ben je al blij als ze überhaupt hun afval in een bak gooien, 
nu vragen we ze ook nog eens om hun afval te scheiden. 
Ze vragen zich af ‘is het wel stoer of cool als ik dit doe’. 
Acceptatie is daarom een belangrijke eerste stap. En dat 
begint te komen; we zien echt verandering bij de studenten. 
Maar de aandacht mag niet verslappen, dus we zijn er 
dagelijks mee bezig. Daarbij dwingen we met de zachte hand; 
zorgen voor praktische en doeltreffende informatie en helpen 
de studenten graag. Het is uitleggen en opvoeden.”

BonTons
Binnen het Nova College zijn er twee branche-specifieke 
afvalstromen: onderwijsgerelateerd en niet-onderwijsge-
relateerd. Voor die laatste zijn door het schoolgebouw op 

verschillende plekken zogeheten BonTon afvalscheidings-
modules geplaatst. “Op verschillende centrale plekken 
in het gebouw staan BonTons die bestemd zijn voor het 
‘gewone’ afval van de studenten en docenten. We scheiden 
dat in GFT, PMD, papier en restafval. Ook buiten hebben 
we hiervoor bakken staan. Deze zijn duidelijk bestickerd en 
hebben elk hun eigen kleur; groen, oranje, blauw en grijs. 
Die verwijzen naar de betreffende afvalstroom. Al is het 
wel noodzakelijk om de studenten te blijven stimuleren 
en dat ze elkaar gaan helpen. Dus een tweedejaars die 
het vertelt aan een eerstejaars. We moeten er allemaal 
ons best voor doen, want met alleen met het neerzetten 
van wat gekleurde bakken kom je er niet”, vertelt De 
Kwaadsteniet. “Voor het afval dat bij de praktijklessen 
vrijkomt, het onderwijsgerelateerde afval, hebben we 
rolcontainers staan. Ik controleer die afvalstromen en 
verbeter daar waar dat nodig is. Al het gescheiden afval 
wordt verzameld in onze eigen milieustraat. Ik houd 
contact met GP Groot en wissel de gegevens met ze uit en 
meld wanneer er moet worden geleegd. Dat verloopt heel 
soepel. Het contact is goed.” 

Van afval naar nieuwe producten
Cornelisse vult aan: “Bepaalde studenten vragen mij 
echt ‘mijnheer, hoe moet ik dat doen?’. Soms vinden ze 
bepaalde aanduidingen niet duidelijk. Dat zijn mooie 
vragen, want het laat zien dat ze ermee bezig zijn. Maar 
het moet eigenlijk geen moeite kosten. Dus is het aan ons 
om het nog beter in kaart te brengen, zodat ze nog sneller 
leren. Ik denk dat het voor de studenten ook belangrijk is te 
weten dat het afval op een goede manier wordt verwerkt. 
Dat ze zien wat ermee gebeurt, dat er weer mooie nieuwe 
producten van worden gemaakt. Die BonTons bijvoorbeeld 
zijn gemaakt van plastic afval. Dat is mooi om te laten 
zien. Bovendien heeft onze campus een belangrijke taak 
om studenten voor te bereiden op hun toekomst bij een 
werkgever, waar ze ook afval moeten scheiden.”
Marit Bus, Key accountmanager bij GP Groot, onderschrijft 
dat het laten zien van producten die van afval worden 
gemaakt een belangrijke schakel kan zijn in het succes van 
afval scheiden. “Als je kunt laten zien dat jouw handelen 
de cirkel rond maakt, dan werkt dat extra motiverend. 
Daar zijn we binnen GP Groot flink mee bezig. Via onze 
onderneming Circulairinbedrijf.nl maken we van afval weer 
producten die weer in het onderwijs bruikbaar zijn. Het is 
geen ver van je bed show meer. Dat het onderwerp afval 
leeft in het onderwijs is wel duidelijk; op dit moment zijn 
we met drie scholengroepen bezig met het ontwikkelen 
van een educatieprogramma in de vorm van vlogs, film-
pjes, gastlessen en een integratie in het lesprogramma.” 

ADO Den Haag en Alkmaar. Het lijkt zomaar 

goed te boteren tussen deze twee. Want 

waar de Haagse voetbalclub vorig seizoen 

AZ een gastvrij onderdak bood, daar kreeg 

GP Groot inzameling en recycling een paar 

jaar geleden ook al een warm onthaal van 

de businessclub van ADO Den Haag. En dat 

bleek een mooie opstart te zijn voor diverse 

activiteiten in dit deel van Zuid-Holland. 

Inmiddels is GP Groot definitief neergestreken 
in De Lier en gaan de zaken voorspoedig. In de 
afgelopen maanden zijn de activiteiten in de regio 
uitgebreid met onder andere de inzameling van grof 
huishoudelijk afval in Oegstgeest en oud papier en 
karton in de gemeente Zoetermeer. “We zijn bezig 
om ons werkterrein uit te breiden over Noordwest 
Nederland, in principe tot aan Rotterdam”, 
legt directeur GP Groot inzameling en recycling 
Randstad, Michaël van Hulst, uit. “Om daarvoor een 
eerste stap te zetten, zijn we vier jaar geleden lid 
geworden van de businessclub van ADO Den Haag. 
Dat was een goede beslissing, want als sponsor 
konden we een partnerdeal sluiten met de club 
voor het ophalen van hun bedrijfsafval. Dat heeft 
erg geholpen, want ons marktaandeel is sindsdien 
alleen maar groter geworden. Wat meewerkt is dat 
we een frisse nieuwkomer zijn in deze regio die op 
het juiste moment in beeld is gekomen.” 

Olievlek
Nu de vrachtwagens van GP Groot - eind dit jaar zijn 
dat er al tien - steeds vaker door de straten rijden 
en er inmiddels ook mensen zijn aangenomen die 
uit de regio komen, heeft de ontwikkeling het effect 
van een olievlek. “Aanvankelijk konden we het 
gebied nog redelijk bedienen vanuit onze vestiging 
in Vijfhuizen”, vervolgt Van Hulst. “Maar door de 
toename van opdrachten hebben we ons definitief 
kunnen settelen op onze locatie aan de Burgemeester 
van der Goeslaan. We merken bovendien dat het 
prima klikt tussen ons en deze regio. We zijn een 
familiebedrijf met een no-nonsense mentaliteit en 
dat past hier goed. We zijn altijd bereikbaar en doen 
wat we beloven. Ons commerciële team bestaat uit 
mensen die hier vandaan komen en de taal spreken. 
Dat schept vertrouwen en werkt dus heel goed.”

Webshop
Op dit moment wordt vanuit De Lier bouw- en 
sloopafval ingezameld, bedrijfsafval, papier (in 
samenwerking met dochterbedrijf Roele De Vries) 
en grof huishoudelijk afval. Zowel bedrijven als 
particulieren weten de weg naar GP Groot steeds 
makkelijker te vinden. “We zien de groei inderdaad 
toenemen”, beaamt Van Hulst. Dat komt omdat we 
het zowel op kantoor als online met onze webshop 
goed voor elkaar hebben en prijstechnisch interes-
sant zijn. Dat we deze twee nieuwe contracten in 
Zoetermeer en Oegstgeest hebben binnengehaald 
is daar het bewijs van. Wat ik hier het mooie van 
vind, is dat deze aanbestedingen ons zijn gegund op 
basis van kwaliteit en dus niet alleen maar vanwege 
de prijs. Componenten die zwaar hebben meege-
wogen zijn duurzaamheid en de manier van werken. 
Daarin bewegen we ons voorin in de markt. Het is 
fijn dat we als nieuwe partij dat vertrouwen krijgen. 
Dat laat zien dat we op de goede route zitten.”

REGIO DEN HAAG ROC NOVA COLLEGE

Snelle groei van 
activiteiten

Vernieuwend in circulair  
afvalbeheer

Lars Cornelisse (l.) en Carla de Kwaadsteniet
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Vorig jaar sloot de gemeente Hoorn een open 

convenant met 9 regionale MKB bedrijven, waar-

onder GP Groot infra, voor het voorbereiden en 

uitvoeren van projecten in de grond-, weg- en 

waterbouw. Het convenant heeft als doel kennis 

tussen de partijen te delen, een impuls te geven 

aan het vernieuwen en verbeteren van bouw-

processen en zo een bijdrage te leveren aan een 

duurzame leefomgeving. 

Een bijkomend voordeel is dat de lijnen tussen de 
gemeente Hoorn en de betrokken partijen kort zijn en er 
snel kan worden geschakeld als dat nodig is. En dat was 
het geval bij het woonrijp maken van de Siriusstraat in 
Hoorn waar tussen nu en zomer 2022 vier woonblokken 
worden opgeleverd. “Er zat inderdaad wat druk op de 
ketel en binnen het convenant hadden GP Groot infra en 
Strukton ruimte voor dit werk”, zegt Kees Uiterwijk Winkel, 
directeur GP Groot infra en engineering.

Siriusstraat
Het project in Hoorn behelst het woonrijp maken van de 
terreinen rond de nieuwbouw aan de Siriusstraat. Dus 
grondwerk, het aanleggen van riolering, drainage en 
verhardingen. Bovendien moeten er, in opdracht van HVC, 
ondergrondse containers worden geplaatst. Uiterwijk 
Winkel: “Voor deze werkzaamheden hebben Strukton 
en GP Groot infra zich binnen het convenant aangemeld. 
Daarbij levert Strukton het uitvoeringsteam en verzorgt 
zij de aanleg van het grondwerk, drainage en funderingen 
ten behoeve van de verhardingen. GP Groot infra levert 
zijn bijdrage vanuit verschillende specialismen, zoals de 
calculatie en werkvoorbereiding. GP Groot rioolservice 
doet de inspectie en reiniging van het bestaande riool. 
HB Adviesbureau voert grondonderzoek uit, bijvoorbeeld 
naar PFAS, en Hink Bestratingen brengt alle verhardingen 
aan. Mooie is dat wij als GP Groot over diverse disciplines 
beschikken en dus onder één naam verschillende werk-
zaamheden kunnen uitvoeren. Dat geeft veel voordeel 
in de samenwerking, precies waar dit convenant voor is 
bedoeld.”

Reguleren waterhuishouding
Een deel van het project omvat reguliere werkzaamheden. 
Waar zit dan het duurzame karakter van de opdracht? “We 
zien de laatste tijd dat het in Nederland soms lange peri-
oden droog is, maar ook plotseling heel hard kan regenen. 
In deze opdracht is het de uitdaging de waterhuishouding 
zo goed mogelijk te reguleren. We hadden hier graag 
waterpasserende bestrating toegepast, wat verreweg het 
meest milieuvriendelijk is, maar dat is vanwege de klei-
grond geen optie. Onder de Siriusstraat is in de fase van 
het bouwrijp maken al een draintransportriool aangelegd, 
die op een aantal punten tussen de bouwblokken door 
overstort op open water. Tussen de nieuwbouw en de 
Siriusstraat wordt voor elk blok een grasveld aangelegd in 
een soort ‘badkuip’. Hier wordt regenwater opgevangen en 
door middel van een drainagestelsel vertraagd afgevoerd 
naar het draintransportriool. Oftewel, het regenwater 
wordt niet meteen afgevoerd in het riool, maar opgeslagen 
en geïnfiltreerd in de ondergrond en vertraagd afgevoerd. 
Op deze manier is er controle op de grondwaterstand en 
kun je extremen beter opvangen. Een slimme en duurzame 
oplossing.”
Naast GP Groot infra zijn de andere deelnemende onder-
nemingen in het convenant Hoorn: Schadenberg Infra, 
J. Koper & Zn, Germieco, Klein Wieringen, KWS Infra, 
Strukton Civiel West, BAM Infra Regionaal Amsterdam en 
Schot Infra

Samenwerken om circulaire doelen te bereiken. 

Dat is het idee achter de krachtenbundeling van 

GP Groot en Schipper Kozijnen. De bedrijven gaan 

samen circulaire producten ontwikkelen die hun 

klanten helpen bij duurzaamheidsvraagstukken. 

Want door gebruik te maken van secundaire 

grondstoffen voor nieuwe producten wordt zowel 

de eigen als landelijke circulaire economie gesti-

muleerd en CO
2
 bespaard.

Ronald Balvers, directeur van GP Groot recycling: “GP Groot 
heeft de ambitie om reststromen niet zomaar af te voeren, 
maar in plaats daarvan zo hoogwaardig mogelijk toe te 
passen. Ideaal gezien als grondstof voor nieuwe producten. 
Dit is circulair en voorkomt het gebruik van nieuwe 
primaire grondstoffen. Je kunt hier jaren over praten, maar 
het is vooral een kwestie van doen.”
Bij renovatie- en sloopwerken belanden nog te veel waar-
devolle grondstoffen in de afvalbak. “Zonde en onnodig”, 
vindt Jappe Dekker, Hoofd Verkoop Zakelijke Markt van 
Schipper Kozijnen. Om deze verspilling te voorkomen 
onderzochten GP Groot en Schipper Kozijnen de moge-

100 procent gerecyclede 
kunststof en houten kozijnen

GP GROOT EN SCHIPPER KOZIJNEN

OPEN CONVENANT GEMEENTE HOORN

Bouwrijp maken Siriusstraat Hoorn: GP Groot doet het ‘Tussen de Westfriezen’

lijkheden om met de uit renovatie en sloop verkregen 
materialen circulaire ketens op te zetten. Het uitgangspunt 
is hierbij om vanuit verantwoorde inzameling, sortering, 
ver- en bewerking te komen tot grondstoffen waarmee 
nieuwe kozijnen kunnen worden geproduceerd. “We zijn 
tot de conclusie gekomen dat dit met houten en kunststof 
kozijnen prima kan en gaan samen dit avontuur aan. We 
delen dezelfde ambities, spreken dezelfde taal en zijn ervan 
overtuigd dat dit traject tot hele mooie resultaten kan 
leiden”, aldus Dekker en Balvers.

Hoe werkt het?
Bij renovatiewerkzaamheden door Schipper Kozijnen en 
bij de sloop- en inzamelingsactiviteiten van GP Groot 
komen gebruikte houten en kunststof kozijnen vrij. Deze 
kozijnen worden afzonderlijk ingezameld waarna GP Groot 
ze, eventueel in samenwerking met partners, verwerkt, 
reinigt en opwerkt tot nieuwe grondstoffen. In het kader 
van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt dit 
uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeids-
markt (social return).

Schipper Kozijnen verwerkt de herwonnen materialen 
uiteindelijk in nieuw te produceren kozijnen. Jappe Dekker 
vervolgt: “’We hebben een nieuw productieprocedé om 
uit 100 procent gerecycled PVC nieuwe kunststof kozijnen 
te maken. Van het herwonnen, zogeheten secundair hout 
maken we nieuwe stelkozijnen. Door de samenwerking 
kunnen GP Groot en Schipper Kozijnen bij circulaire aanbe-
stedingen en renovatiewerken de circulaire kozijnen terug 
leveren binnen hetzelfde project van waaruit het materiaal 
wordt verkregen. Kortgezegd: de klant krijgt zijn eigen 
afval terug in de vorm van een nieuw product en zo maken 
we met z’n allen de cirkel letterlijk rond.”

Blauwdruk voor nieuwe initiatieven
Hoewel de samenwerkingsovereenkomst tussen GP Groot 
en Schipper Kozijnen nog maar net is ondertekend, kijken 
de partijen nu al naar andere stromen om circulaire 
projecten mee op te zetten. “’Wat we nu met circulaire 
kozijnen doen, vormt een blauwdruk voor nieuwe initia-
tieven. Daar hebben we natuurlijk ook andere ketenpartijen 
voor nodig. Wie onze circulaire ambities deelt nodigen we 
van harte uit om aan te schuiven”, vult Dekker aan.

 Ronald Balvers (l) en Jappe Dekker
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Blikvangers zijn het. De 135 rolcontainers 

van NNRD die sinds mei van dit jaar op 

alle rust- en parkeerplekken staan langs 

de rijkswegen in Friesland. En dat is ook 

precies de bedoeling, want het doel is 

simpel: afval moet in de bakken en niet in 

het groen. 

In opdracht van Rijkswaterstaat verzorgt Jelle 
Bijlsma BV uit Gytsjerk het onderhoud en beheer 
op de parkeerplaatsen langs de A-wegen. De 
afvalinzameling, onderdeel van de opdracht, is 
door Bijlsma uitbesteed aan NNRD. “Een prachtige 
samenwerking waarbij elke bedrijf doet waar het 
goed in is. De een houdt het schoon, de ander 
houdt het netjes”, zegt Siebolt de Bruin, commer-
cieel manager van NNRD, dochteronderneming 
van GP Groot. “We hebben op alle locaties nieuwe 
240 liter rolcontainers geplaats en deze voorzien 
van opvallende stickers met pakkende teksten 
met als doel de bezoekers te stimuleren hun afval 
in de rolcontainers te deponeren. Voor ons zijn 
het natuurlijk ook mooie reclamezuilen die onze 
bedrijfsnaam door heel Friesland promoten”, zegt 
De Bruin met een knipoog.

Duurzame logistiek
Het inzamelgebied van NNRD is al door de hele 
provincie. Onze voertuigen hoeven niet speciaal 
voor de verzorgingsplaatsen langs de A-wegen om 
te rijden. “Dat is natuurlijk een groot voordeel”, 
vervolgt De Bruin. “We komen er toch langs en dus 
kost het geen extra kilometers. Logistiek gezien 
erg gunstig en absoluut duurzaam. De containers 
worden op vaste frequentie geleegd en bij drukte, 
zoals in de afgelopen zomer, extra. We houden de 
locaties scherp in de gaten. Zo blijft het schoon en 
netjes.” 

Op een steenworp afstand van het oude kantoor 
heeft NNRD deze zomer een nieuw pand betrokken. 
Het is een ruim kantoor met vier verdiepingen. 
“Mooier, functioneler en met een professionelere 
uitstraling. Het was nodig, want door de groei van 
ons bedrijf was de oude situatie wel wat aan de 
krappe kant geworden. Een mooie stap voorwaarts 
dus”, zegt Jan Kuipers, bedrijfsleider bij NNRD. 
“Door de ontwikkeling binnen ons bedrijf en groei 
van het aantal personeelsleden, paste het allemaal 
steeds minder goed. Zeker op plekken waar veel 
gebeld wordt, was het verre van ideaal. Daarom 
zijn we blij met ons nieuwe pand, dat als gegoten 
zit. We hebben hier de beschikking over ruime 
kantoorvloeren, aparte bespreek- en vergaderka-
mers en bovendien is er nog voldoende ruimte voor 
verdere groei. Niet onbelangrijk; onze chauffeurs 
hebben hier een mooie kantine met alle faciliteiten 
van dien. En de goede sfeer op de werkvloer? Die is 
natuurlijk met de mensen meeverhuisd.”

Hoe eerder duurzaamheid een plek krijgt in 

planvorming rond de aanpak van grond-, weg- en 

waterbouw (GWW), hoe beter de milieuwinst. 

Dat werd weer eens extra onderstreept tijdens 

een pilot begin dit jaar, nog in de pre-coronatijd, 

waarin de adviseurs van HB Adviesbureau samen 

met projectleiders van de gemeente Medemblik 

hun kennis en ideeën over de aanpak van 

duurzaam GWW samenbrachten. Het bleek een 

geslaagde testcase.

Raymond Balder, teamleider Advies en programmamanager 
Duurzaamheid en Circulariteit, vatte het plan op voor de 
gezamenlijk duurzaamheidsessie. Op zoek naar een spar-
ringpartner en ‘oefenmateriaal’ kwam hij al snel uit bij de 
gemeente Medemblik, die wel in was voor deze pilot. “Het 
idee is om tijdens zo’n brainstormsessie het beleid van de 
gemeente te analyseren en te vertalen en aan de hand van 
haar duurzaamheidsambitie te kijken waar de grootste 
kansen liggen om significante verbetering aan te brengen 
in een GWW-project”, legt Raymond uit. “Door in een 
brainstormsessie visies vanuit verschillende invalshoeken 
naast elkaar te leggen, ontstaan aan beide kanten nieuwe 
inzichten.”

Snelle vertaling van ambities
De testcase in Medemblik was de ontwikkeling van het 
zogenoemde DEK-terrein, een voormalig voetbalcomplex 
waarvoor HB Adviesbureau de engineering doet voor het 
bouw- en woonrijp maken. “Hoewel dit een lopend project 
is en veel keuzes al zijn gemaakt, voldeed het uitstekend 
in de sessie” vervolgt Raymond. “Diverse duurzaamheids-
thema’s zijn belicht en er was een spreker uitgenodigd. 
Daarna is, tijdens een lunchbijeenkomst onder leiding 
van Jolanda Visscher, adviseur bij HB Adviesbureau, een 
terugkoppeling gegeven aan de projectleiders, beheerders 
en inkopers van de gemeente én uitleg gegeven over circu-
lariteit. In het kader van bewustwording is aansluitend een 
circulair sloopbedrijf bezocht. In een tweede sessie volgt 
een haalbaarheidstoets voor de gelanceerde ideeën, die wij 
vervolgens uitwerken in bestek. Het is een heel efficiënte 
manier om snel een vertaling te maken van gemeentelijke 
ambities. In een paar uur kom je heel ver.” 

Duurzaamheidsdenken
Op deze manier met elkaar brainstormen over duurzaam-
heid was voor beide partijen effectief. Sigrid van der Valk, 
programmamanager Duurzaam Medemblik, kijkt er met 
een goed gevoel op terug. “Het was een mooie pilot om te 
zien hoe we bewuster duurzaamheid kunnen meenemen 
in de uitvoering van onze projecten”, zegt zij. “Met HB 
Adviesbureau kijken we nu hoe we het nog meer in de 
uitvoering concreet kunnen maken. Het is onze taak als 
gemeente om duurzaamheid te stimuleren, maar ook om 
het in onze eigen plannen ten uitvoer te brengen. Dat is 

soms een zoektocht, maar met deze pilot zijn we daar goed 
mee bezig.” Ook haar collega Ward Bremer, projectleider, 
is enthousiast. “Het gaf ons veel nieuwe inspiratie. Het 
helpt je out of the box te denken, van de automatische 
piloot af te gaan.”

Altijd scherp blijven
De duurzaamheidsdoelstelling van Medemblik stimuleert 
al veranderingen aan te brengen die duurzamer zijn en 
daarmee voor het milieu – en misschien ook financieel – 
interessanter. Ward: “We kijken naar de inzet van alterna-
tieve materialen, die niet per definitie goedkoper zijn, maar 
die milieutechnisch op de lange duur beter uitpakken. Of 
naar hergebruik, en dan niet in de zin van downgraden, 
maar hergebruiken op gelijke waarde of misschien wel 
upgraden. Duidelijk werd in elk geval dat we er scherp op 
moeten blijven om bij de inrichting van de openbare ruimte 
niet voor de makkelijke weg te gaan, niet te kiezen voor iets 
‘omdat we dat altijd zo deden’. Je moet er altijd op gespitst 
zijn: kan het duurzamer, kan het efficiënter. Willen we 
toewerken naar een duurzame gemeente en een duurzaam 
Nederland, dan is het beter dat aan de voorkant te doen dan 
achteraf extra kosten te moet maken om iets te herstellen.”

Kwaliteit van de leefomgeving
Al met al kwamen tijdens de duurzaamheidsessie zo’n 
zestig, zeventig duurzaamheidskansen naar voren, van heel 
simpel tot super ambitieus. Ward: “Die hebben we langs 
onze ambities gelegd: hoeveel invloed heeft het op onze 
ambities, hoe groot is het effect, wat kost het en is het 
überhaupt realistisch? Met de meest haalbare ideeën in 
tijd, techniek en euro’s gaan we aan de slag.”

Tijdens de sessie werd vooral ook duidelijk dat het bij duur-
zaam GWW niet alleen gaat over materiaalgebruik. “Het 
gaat bijvoorbeeld ook over energiegebruik en om aandacht 
voor de kwaliteit van de leefomgeving”, besluit Raymond, 
die terugkijkt op een vruchtbare samenwerking. “Het is 
belangrijk dat wij hierin samen met elkaar optrekken, je 
hebt elkaar daar echt bij nodig. We kregen ook terug dat 
het voor het team van de gemeente leuk was ook andere 
collega’s van HB Adviesbureau te zien. Vaak zien zij alleen 
de projectleider, maar achter de schermen zijn veel meer 
specialisten betrokken. In gesprek met al die specialisten 
krijg je mooie discussies.”

Bijeenkomsten nu even online 
In deze tijden van de coronacrisis is HB Adviesbureau 
niet bij de pakken neer gaan zitten. “Nee, zeker niet”, 
zegt Raymond. “We zijn online verder gegaan met deze 
bijeenkomsten. Voor de gemeente Lansingerland hebben 
we de sessie bijvoorbeeld geheel in Teams uitgevoerd. Dat 
was erg succesvol, wat ook bleek uit de positieve reacties 
van de gemeentelijke deelnemers. Dus we zoeken constant 
manieren om ook digitaal te werken aan duurzamere 
projecten. Maar als deze coronatijd achter ons ligt, dan 
pakken we uiteraard de draad van de fysieke bijeenkomst 
weer snel op.”

Duurzaamheidsessies met gemeenten: 
waardevol voor beide partijenFriese parkeer plaatsen 

schoon dankzij rol-
containers van NNRD

Nieuw kantoor NNRD in 
Drachten zit als gegoten

NNRD
PILOT
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GP Groot tankstations 
omgekleurd naar  
Total en Argos
Dat klinkt simpel, alsof het een pennen-

streek betreft, maar het was een ingrij-

pende operatie. GP Groot brandstoffen 

en oliehandel is een samenwerking 

aangegaan met Total en heeft tevens de 

banden met Argos verder aangehaald. De 

afgelopen maanden kregen de bemande 

Texaco-stations een complete Total ‘make 

over’ en de onbemande Firezone- en 

Texaco-stations de frisse look van Argos.

“EG, het moederbedrijf van Texaco en Firezone, 
heeft op het gebied van de tankstations haar 
focus verlegd naar Esso”, vertelt Erik Metselaar, 
manager tankstations. “Daarmee raakten de door 
ons gevoerde merken steeds meer op de achter-
grond. Omdat we als GP Groot een groeistrategie 
nastreven, vinden we het belangrijk dat we samen-
werken met aantrekkelijke en actieve merken die 
ons in die groei ambitie ondersteunen. Daarom zijn 
we met diverse partijen in gesprek gegaan. Het 
resultaat daarvan is dat we voor onze bemande 
tankstations hebben gekozen voor het merk Total 
en voor onze onbemande tankstations het merk 
Argos gaan voeren. Total is bovendien, net als wij, 
proactief op het gebied van alternatieve brand-
stoffen. Dat is voor ons een belangrijke pre.”

Drie mooie merken
Total, Argos en het eigen merk NXT. Metselaar 
is trots op de drie merken die GP Groot nu voert. 
“Zeker”, beaamt hij. “Deze merken vertegenwoor-
digen een mooie bandbreedte. Met Total hebben 
we een prachtig A-merk dat heel goed past bij onze 
bemande locaties. Service en uitstraling staan 
bij Total centraal en ook hun shopconcept is zeer 
professioneel. Mede dankzij de combinatie met 
Café Bonjour voor verse broodjes en koffie. Argos 
past goed bij onze prijsbewuste klanten. De stations 
hebben bovendien een uitnodigende en frisse uitstra-
ling en dat wordt door onze klanten zeer gewaar-
deerd. De zichtbaarheid van dit merk is bovendien 
door deze verandering nog eens flink verbeterd, want 
we beschikken nu over 35 Argos-stations. Omdat 
ook onze partner Varo het aantal tankstations blijft 
uitbreiden, zijn er in Nederland al bijna 200 Argos 
tanklocaties. Tot slot is er nog ons eigen merk NXT 
dat zich volledig richt op alternatieve brandstoffen. 
Al met al een prachtig en toekomstbestendig palet.”

Vennewatersweg
Een flink in het oog springende verbouwing is 
die van het tankstation van GP Groot aan de 
Vennewatersweg in Heiloo, gelegen vlak naast het 
eigen hoofdkantoor. “De shop gaat helemaal op 
de schop en ondergaat momenteel een complete 
metamorfose”, legt Metselaar uit. “Er komt een 
uitbouw met een Café Bonjour en een balie voor 
vers gebakken broodjes. Er worden zitjes gemaakt, 
zodat bezoekers rustig van hun broodje en drankje 
kunnen genieten. Het vernieuwde tankstation gaat 
eind van het jaar open.”

Met NXT Mobility biedt GP Groot concrete oplos-

singen voor minder milieu- en klimaat belastende 

mobiliteit. Dit totaalconcept helpt ondernemers 

het klimaat- en milieueffect van hun mobiliteit te 

minimaliseren. NXT Mobility biedt laagemissie 

brandstoffen, klimaatneutrale mobiliteitspassen 

en laadoplossingen voor elektrische voertuigen.

De klimaatverandering, stikstofproblematiek en zorgen 
over de luchtkwaliteit maken het steeds duidelijker 
dat we onze manier van leven en zakendoen op allerlei 
vlak moeten veranderen. Volgens het CBS wordt ruim 
21 procent van de CO

2
-emissie in Nederland veroorzaakt 

door verkeer en vervoer. De CO
2
-emissie loopt recht even-

redig op met het verbruik van motorbrandstoffen. Hierdoor 
is het wegverkeer, dat de meeste brandstof verbruikt, de 
grootste emissiebron bij verkeer en vervoer (78 procent). 

Inventarisatie en advies
Volgens Boyd Schooneman en Erik Metselaar, de drijvende 
krachten achter NXT Mobility, begint duurzamere mobiliteit 
bij een goede inventarisatie van de huidige situatie en een 
advies op maat voor concrete en vooral haalbare stappen 
richting het doel van ‘zero’ emissie vervoer. Erik Metselaar: 
“NXT biedt alle handvatten aan ondernemers op het gebied 
van mobiliteitsverduurzaming. Wij adviseren ondernemers 
over de beste aanpak en brengen minder klimaat- en milieu-
belastende brandstoffen en energieproducten heel dichtbij. 
Onze missie is om emissievrije mobiliteit bereikbaarder te 
maken voor ondernemend Nederland.” 

NXT Energy Hub, het tankstation van de 
toekomst
NXT Mobility brengt haar producten aan de man via zoge-
heten NXT Energy Hubs. Een NXT Energy Hub is volgens 
Schooneman hét tankstation van de toekomst, niet alleen 
qua productaanbod maar ook door de futuristische vorm-
geving. “Onze NXT Energy Hubs vergroten de verkrijgbaar-
heid van minder klimaat- en milieubelastende brandstoffen 
en energieproducten. Er zijn inmiddels al 4 NXT Energy 
Hubs operationeel. Deze verkooppunten maken in Alkmaar, 
Dronten, Westzaan en Bodegraven met producten als LNG 
en Neste MY Renewable Diesel lokaal de energietransitie 
mogelijk. Medio 2021 wordt in Beverwijk de 5e NXT locatie 
geopend en eind 2021 wordt het aanbod van de NXT 
Energy Hub in Alkmaar uitgebreid met onze eerste water-
stof afleverinstallatie.” 

Een goede start met Neste MY en de klimaat 
neutrale NXT Mobility Card
“Voorkomen is beter dan genezen. Daarom streven we 
naar de verkoop van zoveel mogelijk brandstof- en ener-
gieproducten met een zo laag mogelijke klimaatimpact. 
De praktijk is echter dat bestaande wagenparken niet van 
vandaag op morgen volledig kunnen worden omgezet 
op de nieuwe aandrijftechnologie,” zegt Schooneman. 
“Voor dieselvoertuigen hebben we met Neste MY een 
direct inzetbare dieselbrandstof die in vergelijking met 
traditionele diesel tot zo’n 90 procent CO

2
-reductie leidt. 

Ter compensatie van alle, nog niet vermeden CO
2
-uitstoot, 

hebben we daarnaast de klimaatneutrale NXT Mobility 
Card. Wanneer een klant met deze kaart betaalt, compen-
seren wij kosteloos de CO

2
-uitstoot als gevolg van het 

verbruik van de getankte liters brandstof. Dit doen wij door 
te investeren in duurzame projecten die zorgen dat ergens 
anders minder CO

2
 wordt uitgestoten of dezelfde hoeveel-

heid CO
2
 uit de lucht wordt gehaald. Klanten ontvangen 

jaarlijks een CO
2
-rapportage en advies om de uitstoot van 

hun wagenpark verder te reduceren.” 

Laadoplossingen voor elektrische voertuigen
Metselaar en Schooneman zien batterij-elektrische 
voertuigen als een voorname emissievrije oplossing voor 
personenvoertuigen en lichter transport zoals de stadsdis-
tributie. Voor het opladen van elektrische voertuigen zijn 
laadpunten nodig. NXT Mobility levert laadpunten en is 
dealer van onder andere de kwaliteitsmerken ABB en Alfen. 
“Het kiezen van een passend laadpunt vereist expertise 
en hangt onder meer af van het voertuig, de aanwezige 
netaansluiting en de wensen van de klant. Wij bieden 
onze klanten een oplossing op maat aan”, licht Metselaar 
toe. “Daarnaast bieden wij de NXT Mobility laadpas die op 
meer dan 100.000 locaties in Europa geaccepteerd wordt. 
De dekking in Nederland, België en Luxemburg is 100 
procent.”

Zowel nu als in de toekomst de beste oplossingen
Hoe de toekomst eruit gaat zien weten Schooneman en 
Metselaar nog niet. “De ontwikkelingen op gebied van 
voertuigen en brandstoffen gaan razendsnel. Wat de 
belangrijkste brandstof van de toekomst wordt moet 
nog blijken. Wij geloven ook niet in één oplossing, maar 
meerdere oplossingen voor verschillende mobiliteits-
vraagstukken. Met NXT willen wij al deze oplossingen aan 
kunnen bieden en ondernemers adviseren welke oplos-
sing het beste bij hun mobiliteitsvraagstuk past”, licht 
Metselaar toe.

NXT Mobility zet ondernemers op 
het spoor van duurzamere mobiliteit

TOTAALCONCEPT

INGRIJPENDE OPERATIE
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Hink Bestratingen investeerde recent in drie 

elektrische bussen, die worden ingezet voor 

dagelijkse onderhoudswerkzaamheden op het 

gebied van elementenonderhoud in Amsterdam. 

‘Daarmee voeren wij onze vervoersbewegingen 

in de stad zo duurzaam mogelijk uit, wat past 

in onze eigen ambitie, die van onze partners én 

die van Amsterdam’, zegt Jeffrey Duivenvoorde, 

directeur van Hink Bestratingen.

Werkzaamheden van Hink - zoals het dichtstraten van 
kleine opbrekingen bij de aanleg van kabels en leidingen 
of het herstellen van kleine schades, zoals losse tegels - 
bevinden zich verspreid door de stad. “Het is goed om de 
stad milieuvriendelijk te doorkruisen”, stelt Duivenvoorde, 
die eveneens investeerde in divers klein elektrisch mate-

rieel, zoals elektrische trilplaten en een elektrische motor-
slijper. Voor 2021 staat de aanschaf van een elektrische 
shovel op de planning.

KWS Infra en Dura Vermeer 
De werkzaamheden in de hoofdstad worden uitgevoerd 
vanuit de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten die de 
gemeente Amsterdam in de markt zette. Als partner van 
de hoofdaannemer is Hink Bestratingen actief in stadsdeel 
Oost voor KWS Infra Amsterdam-Utrecht en in Zuid-Oost 
voor Dura Vermeer infra regionale projecten Noord West. 
“De investering in elektrische bussen is tekenend voor 
onze jarenlange samenwerking en biedt continuïteit voor 
de bedrijfsvoering”, zegt Duivenvoorde. De samenwerking 
omvat meer dan alleen de uitvoering van straatwerk. “Wij 
denken aan de voorkant mee als specialist straatwerk, wat 
voordelen kan hebben in de uitvoering. Daarbij kunnen we 
een breder pakket aanbieden door er andere divisies van 
GP Groot bij te betrekken.”

HB Adviesbureau is intensief betrokken bij de 

duurzame herinrichting van het Amsterdamse 

Sportpark Spieringhorn. Om de te nemen duur-

zaamheidsmaatregelen te verduidelijken, ontwik-

kelt het advies- en ingenieursbureau momenteel 

een 3D animatiefilm. “Zo’n film spreekt vaak veel 

meer tot de verbeelding dan een platte teke-

ning”, zegt 3D artist Harald Schipper. 

Sport is een van de speerpunten in de duurzaamheidsam-
bitie van de gemeente Amsterdam. “Daarbij gaat het om 
forse investeringen en werk dat voor negentig procent 
onder de grond zit”, zegt Frank Miedema, projectleider 
Sport, Natuur en Groen. “Met een animatiefilm kunnen 
gemeenten eenvoudig uitleggen wat ze investeren en 
wat het oplevert. Zowel intern als aan burgers en andere 
betrokkenen.” 

Speciale effecten
In samenspel met de gemeente zijn verschillende thema’s 
gekozen, die worden uitgelicht, zoals het gebruik van 
warmtepompen en ledtechnieken en het hergebruik 
van oud kunstgrasmateriaal en regenwater. Met onder 
andere 3D-modellen in doorsnede, beweging en speciale 
effecten verduidelijkt Schipper wat er staat te gebeuren. 

“We kunnen bijvoorbeeld fotorealistisch regen laten vallen 
en precies laten zien welke route het aflegt voordat het 
wordt hergebruikt voor beregening van sportvelden”, zegt 
hij. “Ook biodiversiteit kan onderdeel van de film worden: 
Amsterdam heeft namelijk de intentie om de biodiversiteit 
op de sportparken te vergroten.”

Verder uitrollen
HB Adviesbureau ontwikkelde eerder al animatiefilms over 
duurzaamheid en circulariteit. Deze voor de gemeente 
Amsterdam is de eerste sportgerelateerde. “We kunnen 
het voor elk project in de openbare ruimte maken”, zegt 
Miedema. “Het zou mooi zijn het verder uit te rollen over 
de hele stad. Geveltuinen, daktuinen, hergebruik van water 
op andere plekken: je kunt alles laten zien.” 

Elektrisch door Amsterdam

DUURZAAMHEIDSAMBITIE

ONDERHOUD

Verduurzaming in 3D animatiefilm
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