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Overname Vos Groep biedt diverse kansen
Pieter Talsma, directeur GP Groot brandstoffen en oliehandel.

GP Groot heeft Vos Olie & Gas B.V. overgenomen.
Onder de overname vallen het vastgoed van de
Vos Groep, de brandstof- en smeermiddelenactiviteiten en gasflessenhandel. De Total tankstations
van het bedrijf, aan de Edisonweg in Purmerend
en de Zuideinde in Koog aan de Zaan, maken
eveneens onderdeel uit van de transactie.
Vos Olie & Gas is een landelijk opererende onderneming
met meer dan 50 medewerkers. De onderneming heeft
vestigingen in Amsterdam, Purmerend en Koog aan de
Zaan. Het doel van de overname is tweeledig. Op de eerste
plaats is het overnemen van het brandstoffenbedrijf door
GP Groot een belangrijke uitbreiding van het verzorgingsgebied. Maar daarnaast biedt het een mogelijkheid om de
energietransitie te versnellen.
Pieter Talsma, directeur van GP Groot brandstoffen en oliehandel, legt dat uit: “We versterken door deze overname
onze positie op de brandstoffen- en smeermiddelenmarkt.
De activiteiten van Vos Olie & Gas vormen namelijk zowel

qua assortiment als verzorgingsgebied een uitstekende
aanvulling op die van ons. Bovendien zien we hiermee het
aantal eigen tankstations groeien naar 60 stuks. Maar
we kijken nadrukkelijk verder dan dat. GP Groot wil in de
gebieden waarin het actief is de energietransitie en circulaire economie faciliteren en versnellen. GP Groot brandstoffen en oliehandel richt zich vooral op het realiseren van
emissiearme en -vrije mobiliteit. Het beschikken over een
netwerk met toegang tot diverse klantgroepen, zowel qua
samenstelling als geografie vormt het een goede basis voor
verdere groei. Ook het door Vos gevoerde producten pakket
met onder andere Blauwe Diesel sluit op dit streven aan.”

Logistieke winst
Een ander belangrijk strategisch onderdeel van de overname is het centraal gelegen magazijn in Amsterdam.
Talsma: “De smeermiddelenopslag is van oudsher verdeeld
over magazijnen in Heiloo en Heerhugowaard. Na de
overname van de brandstof- en smeermiddelhandels
activiteiten van Calpam is daar nog Lisse bijgekomen.
We kijken al een tijd uit naar een geschikte locatie om alle
opslag te bundelen. De faciliteiten van Vos Olie & Gas aan

de Petroleumhavenweg zijn modern, ingericht conform
de laatste veiligheidseisen, van alle gemakken voorzien
en daardoor ideaal om onze logistiek te optimaliseren.
Nieuw voor ons is overigens de gasfleshandelsactiviteiten.
We hebben in het verleden op een bescheiden schaal
in gas(flessen) gehandeld. Nu beschikken we over een
gasdepot aan de Butaanweg in Amsterdam.”

Optimale invulling
GP Groot neemt een groot deel van de bij de betreffende
activiteiten betrokken personeelsleden en materieel van
Vos Groep over. Matthijs Vos, directeur van Vos Groep
hierover: ”Met het oog op de aanstaande energietransitie
hebben we diverse scenario’s voor een optimale invulling
ervan voor onze bedrijven uitgewerkt en onderzocht.
Continuïteit van de activiteiten en een zo groot mogelijk
behoud van werkgelegenheid voor de betrokken collega’s
zijn voor ons van het begin af aan erg belangrijk geweest.
De verkoop van activa en activiteiten aan GP Groot sluit
goed bij ons streven aan. We hebben er alle vertrouwen in
dat onze activiteiten en de collega’s die de overstap mee
maken bij GP Groot in goede handen zijn.”
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Het multidisciplinair team van HB bij het bekende Klimduin in het centrum van Schoorl.

MAKE-OVER

Belangrijke rol voor HB Adviesbureau bij nieuw
centrumplan Schoorl
De openbare ruimte in het centrum van Schoorl
krijgt een flinke make-over. Het Klimduinplein, de
Heereweg en Paardenmarkt krijgen een nieuwe
inrichting. Kernwoorden daarbij zijn: autoluw,
(fiets)vriendelijk, duurzaam, klimaatbestendig
en aantrekkelijk om te verblijven. Samen met de
gemeente Bergen begeleidde HB Adviesbureau
het voorbereidingsproces. Nu werkt een multidisciplinair team van HB aan de engineering ter
voorbereiding van de uitvoering van de plannen.
Uit een onderzoek onder bewoners en toeristen kwam
naar voren dat de kern van Schoorl weliswaar leuk en charmant is, maar ook rommelig. Daarop nam de gemeente
in 2017 het initiatief een nieuwe visie te ontwikkelen
voor het centrum van het dorp. HB Adviesbureau werd
gevraagd hiervoor een eerste ontwerp te maken. Maithe
Vos, landschapsarchitect bij HB, stond aan de basis van
dat ontwerp. “Het centrum van Schoorl wordt door veel

mensen als niet eenduidig ervaren. De openbare ruimte
is vooral gericht op het parkeren voor de snelle winkelaar
en doorstroming van autoverkeer. Omdat er tevens veel
uitstallingen staan op de trottoirs is er voor voetgangers
maar beperkte ruimte. Al met al kan de kwaliteit van het
verblijfsgebied flink omhoog”, zegt Maithe. Ze maakte de
eerste tekeningen en begeleidde samen met de projectmanagers van de gemeente het participatieproces. “We
hebben hiervoor diverse bijeenkomsten georganiseerd met
een meetekengroep en belangenpartijen. Daarin konden
onder meer bewoners, fietsersbond, Dorpsraad, horeca,
ondernemers en de historische vereniging meepraten en
meedenken. Dat proces was tijdrovend, maar wel heel
belangrijk. Want hierdoor zijn de plannen alleen maar
beter geworden. We hebben dit heel zorgvuldig gedaan
en dat werd gewaardeerd. We kregen de feedback dat het
een voorbeeld is voor hoe dit soort processen moeten
verlopen. Leuk om te horen natuurlijk.”

Veelzijdig project
De plannen zijn door HB Adviesbureau inmiddels uitgewerkt in een voorlopig ontwerp. Dat ligt nu ter controle

bij gemeente. Als die akkoord is, kan begin volgend jaar
worden begonnen met de uitvoering. Het hydrologisch
en milieukundig onderzoek hiervoor is reeds gedaan,
net zoals het inmeten en het in 3D scannen van de
bestaande situatie. Vanuit verschillende disciplines binnen
HB Adviesbureau wordt nu gewerkt aan de engineering.
Projectleider Koen Borst: “Het is een veelzijdig project in
een Natura2000-gebied. Dat maakt het extra uitdagend.
Primaire doel is het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit. Om dat doel te bereiken, moeten we verschillende
zaken aanpakken en oplossen. We kijken verder naar het
mogelijke hergebruik van materialen en het inpassen van
duurzame materialen. Een andere uitdaging is de afvoer
van regen- en duinwater. Aan veelzijdigheid geen gebrek.
Maar dat past ons goed, omdat we alle disciplines in huis
hebben die nodig zijn voor de engineering van dit project.
Van schetsontwerp tot en met de laatste details. En omdat
we zowel het ontwerptraject hebben gedaan en nu het
engineeringstraject oppakken kunnen we de lijnen kort
houden. Er is veel onderling overleg en dat werkt nauwkeurig en efficiënt.”

ZICHTLOCATIE

NXT opent nieuwe Energy Hub in Beverwijk
Beverwijk is sinds kort een prachtige NXT Energy Hub
rijker. Op een mooie zichtlocatie aan het Gooiland,
ter hoogte van de afslag A9/Beverwijk-Oost, is eind
maart het nieuwe tankstation in gebruik genomen.
Personenauto’s en vrachtwagens kunnen hier terecht
voor zowel duurzame als traditionele brandstoffen.
NXT bouwt gestaag verder aan deze nieuwe generatie
energiestations die vooral in het teken staan van duurzame brandstoffen. Erik Metselaar, business development
manager GP Groot brandstoffen en oliehandel: “NXT staat
voor laag- en zero-emissie brandstoffen en daarin verschilt
het van de reguliere tankstations. Bij NXT Beverwijk kan
Neste MY worden getankt. Neste MY Renewable Diesel™

is een fossielvrije dieselbrandstof die de milieu- en klimaatbelasting van bestaande voertuigen significant verlaagt. In
de loop van dit jaar plaatsen we ook snelladers met hoog
vermogen voor personenauto’s, maar eveneens voor vrachtwagens. We zien namelijk dat e-trucks in opkomst zijn, dus
spelen we graag in op die ontwikkeling. Bij onze NXT Energy
Hubs bieden we nog steeds fossiele brandstoffen aan, maar
richten we ons vooral op de energie van de toekomst. Zo
onderzoeken we de mogelijkheid om op termijn waterstof
te gaan aanbieden. Begin volgend jaar wordt het eerste
waterstofvulpunt geopend op het NXT station in Alkmaar.”
Er staan nu op 5 locaties in Nederland NXT Energy Hubs:
Alkmaar, Westzaan, Beverwijk, Bodegraven en Dronten.
“Onze hub in Beverwijk staat op een prachtige locatie,
goed zichtbaar vanaf de A9. En met de bijzondere futuristische uitstraling is het een echte blikvanger.”
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PRIMEUR

Raamcontract
verbetering
verkeersveiligheid
Amsterdam
Het wordt steeds drukker in Amsterdam
en dat heeft zijn weerslag op wegen en
fietspaden. Gemeente Amsterdam zet
daarom in op verbetering van de verkeersveiligheid en sloot daarvoor een vierjarig
raamcontract ingenieursdiensten met
HB Adviesbureau.
Amsterdam kijkt onder meer naar verkeerssituaties
waar relatief veel ongelukken met letselschade
plaatsvinden en hoe deze situaties veiliger zijn
te maken. “Soms kan dat met niet al te grote
maatregelen, zoals de aanleg van zebrapaden,
verbetering van het zicht of door ergens een boom
weg te halen, maar er zijn ook situaties waarbij een
heel kruispunt op de schop moet”, zegt Sander van
Aalst, projectleider infra HB Adviesbureau. “Deze
maatregelen worden door de afdeling Wijkbrede
Aanpak van de gemeente uitgewerkt in een basis
oplossing en vervolgens gaan wij aan de slag met
de technische uitwerking. Twee projecten zijn
inmiddels afgerond en klaar voor uitvoering, acht
andere hebben we momenteel onder handen.”
HB Adviesbureau is vaker betrokken bij projecten
die worden geïnitieerd uit oogpunt van verkeersveiligheid, zoals reconstructies en herinrichtingen.
Het raamcontract met Amsterdam is het eerste
voor HB Adviesbureau dat volledig gericht is op
verkeersveiligheid.

MIJLPAAL

GP Groot verwelkomt 1.000e medewerker
Toen Wim Horeman in januari 2001 werd

recycling de eer om het 1.000ste personeelslid

we vinden het belangrijk dat iedereen zich op zijn plek en
verbonden voelt met het bedrijf. We laten dat niet los en
hechten daar waarde aan. We doen er alles aan om die
binding te behouden. We willen weten wat er leeft op de
werkvloer. We hopen daar elke keer weer stappen in te
zetten.”

van de groep te verwelkomen met nummer 3039.

Feestje

Een flinke mijlpaal in het lange bestaan van de

Ondanks corona toch een feestje? “Ja uiteraard”, vervolgt
Horeman. “We staan graag stil bij zo’n bijzonder moment,
want het is natuurlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend
dat je uitbreidt. Zeker niet in coronatijd. Om deze mijlpaal
met alle collega’s te vieren heeft iedereen een attentie
gekregen.” Horeman verwacht niet dat het bij 1.000 medewerkers zal blijven. “Er liggen nog veel uitdagingen in het
verschiet. Zeker in deze tijd van circulariteit en energietransitie. We doen hele mooie dingen en bouwen mee aan
de circulaire toekomst van onze klanten en van ons bedrijf.
Wat ik mooi vind is dat er nu weer een jonge generatie is
die de posities inneemt en weer nieuwe dingen oppakt.
Dat houdt ons scherp.”

aangenomen als bedrijfsleider/projectmanager,
was hij personeelslid nummer 664. Dit voorjaar
had hij als directeur van GP Groot inzameling en

onderneming.
In 2001 waren er zo’n 275 mensen in dienst, nu dus 1.000.
“In de jaren zijn we gestaag gegroeid”, zegt Horeman.
“Deels als gevolg van diverse overnames en maar toch
vooral door de groei van onze klantenkring en activiteiten.
We vinden het belangrijk aandacht te hebben voor
iedereen. 1.000 collega’s lijkt misschien veel, maar onze
aanpak is kleinschalig waar het kan, zonder aan professionaliteit in te boeten. Daarom blijven we de aandacht
vestigen op de kernwaarden van ons familiebedrijf. Want

DOWNLOAD GRATIS

Green Paper: ‘In 4 stappen naar circulair ondernemen’
Wie nadenkt over circulair ondernemen en het
integreren van duurzaamheid in de bedrijfsdoelstellingen, opgelet. Circulairinbedrijf.nl helpt een

wordt de CO2-uitstoot van een kantoor in kaart gebracht.
Met de stappen die daarop volgen, worden de lijnen
uitgezet om tot een circulaire en duurzame werkomgeving
te komen.

handje door haar gratis te downloaden Green
Paper ‘In 4 stappen naar circulair ondernemen’.
Het inspirerend en motiverend E-book is bedoeld voor
bedrijven die het lastig vinden om te starten met circulair
ondernemen. Aan de hand van vier eenvoudige stappen
wordt uitgelegd met welke activiteiten direct kan worden
begonnen om de werkomgeving duurzamer te maken.
En dat kan al zonder dat er grote investeringen nodig
zijn. Een handige tool is de circulariteitscheck. Daarmee

Bent u nieuwsgierig geworden en bent u klaar om
de volgende stap te zetten? Ga dan naar
https://www.circulairinbedrijf.nl/green-paper-in4-stappen-naar-circulair-ondernemen/ en download
de Green Paper gratis.
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PILOT

BuurtHubs
in beeld
Om het aantal auto’s in de binnenstad
terug te dringen, draait in Amsterdam
een pilot met mobiliteithubs, dit zijn
zones voor elektrisch deelvervoer.
HB Adviesbureau is ingeschakeld voor

SLOPEN WORDT OOGSTEN

80% van het materiaal uit drie Amsterdamse
sloopprojecten wordt hergebruikt

de visualisatie en uitwerking van deze

In het afgelopen jaar is GP Groot sloopwerken

mobiliteithubs.

en saneringen betrokken geweest bij grote

Amsterdam kijkt gericht naar de toekomst en de
verwachte mobiliteitsintensiteit en zet, mede
met Europese subsidie, in op het gedeeld gebruik
van elektrische vervoersmiddelen. Dat verlaagt
de druk op beschikbare parkeerruimte en helpt
de CO2-uitstoot terug te dringen. Elektrische
deelauto’s, -scooters en (-bak)fietsen worden op
verschillende plekken in de stad verzameld op de
mobiliteitshubs, in de stad ook wel buurthubs
genoemd, waar buurtbewoners ze kunnen huren.
De inrichting van de mobiliteitshubs kan per
locatie verschillen. “In een woonwijk met veel
schoolgaande kinderen is waarschijnlijk vaker een
bakfiets nodig om kinderen te vervoeren, terwijl op
de Zuidas meer auto’s nodig zijn”, zegt Sander van
Aalst, projectleider infra bij HB Adviesbureau. Voor
een optimale invulling van de deellocaties denken
buurtbewoners en ondernemers mee. “Naast
technische tekeningen zorgen wij dan ook voor
3D-visualisaties, om buurtbewoners te laten zien
hoe ‘hun’ buurthub eruit kan zien. Als helemaal
vaststaat waaruit het moet bestaan, leggen wij dat
vast in een definitief ontwerp, dat we uitwerken
tot een technische tekening voor de aannemer die
de locatie zal inrichten.” Intussen zijn de eerste
drie mobiliteitshubs ontwikkeld, vier zijn er in
voorbereiding.

circulaire sloopprojecten aan de Kramatweg,

We hebben zodoende ons netwerk en onze kennis behoorlijk vergroot en daarmee ook onze toekomstige mogelijkheden.”

Akbarstraat en Fridtjof Nansenhof in Amsterdam.

Eigen webshop

Het werk, dat in opdracht van woningcorporatie

Veel van de contacten die GP Groot heeft gelegd zijn voortgekomen uit haar Marktplaats webshop voor herbruikbare
bouwmaterialen. Via dit afzetkanaal worden de materialen
online aangeboden en verhandeld. “We hebben gezien
dat de vraag naar dit soort materialen en grondstoffen
steeds groter wordt”, weet De Vilder. “Er is inmiddels een
flinke en groeiende markt voor. Door materialen uit dit
project hier aan te bieden, hebben we niet alleen deals
gesloten maar zijn we ook in contact gekomen met diverse
gespecialiseerde bedrijven. Dat heeft ons nieuwe samenwerkingsverbanden opgeleverd. Ik zie het als een meer dan
lucratieve bijvangst.”

Eigen Haard wordt uitgevoerd, is bijna voltooid.
Nu is al duidelijk dat ten minste 80% van de uit
de sloop verkregen materialen al is of zal worden
hergebruikt.
Het project omvat de sloop van 176 woningen in de
Amsterdamse Kolenkitbuurt en de Indische buurt. “We
zijn bezig met de laatste werkzaamheden, maar kunnen al
concluderen dat het een heel leerzaam proces is geweest
met een prachtig resultaat”, zegt senior projectleider
Bert de Vilder. “In 2050 moet Nederland CO2 neutraal
en 100 procent circulair zijn”, vervolgt De Vilder. “En dat
is precies waar we als GP Groot ons dienstenpakket op
afstemmen. Om te laten zien wat je als circulair sloopbedrijf kunt, heb je dit soort grote projecten nodig. Het is dan
dan ook erg positief als je zo’n hoge score weet te behalen.
We hebben vooral geleerd dat je het niet alleen kunt. Het
succes is onder andere zo groot, omdat we gaandeweg
het project tal van nieuwe partners hebben leren kennen
die waarde kunnen geven aan onze sloopmaterialen. Stuk
voor stuk innovatieve bedrijven die in bepaalde sloopafvalstromen een goede grondstof zien voor hun producten.

Social Return
Waardevolle materiaalstromen uit de Amsterdamse
projecten zijn onder andere steenachtige materialen,
kunststof kozijnen, houten deuren en kozijnen, hang- en
sluitwerk, balkhout en planken, keramische dakpannen en
cv-ketels. Deze ketels kunnen gedeeltelijk direct worden
hergebruikt of worden door GP Groot gedemonteerd
in GP Groots Social Return project waarin mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt werken. Hier belanden
overigens veel meer onderdelen die een tweede leven
krijgen, zoals radiatoren, wasmachinekranen en hang- en
sluitwerk.

BREED CONCEPT

Met NXT Mobility op weg naar duurzame mobiliteit
Steeds meer ondernemers zoeken naar
manieren om hun mobiliteit te verduurzamen.
Met NXT Mobility biedt GP Groot concrete
oplossingen voor minder milieu- en klimaat
belastende mobiliteit.
“NXT ontpopt zich tot een breed concept gericht op duurzamer vervoer”, zegt Erik Metselaar, business development
manager bij GP Groot. “Het NXT-concept bestaat uit drie
pijlers. Om te beginnen bouwen we aan een netwerk van
Energy Hubs waar we minder klimaat -en milieubelastende
brandstoffen en energieproducten aanbieden. Dan hebben
we de NXT Mobility Card. Daarmee tank en laad je bij

meer dan 450 tanklocaties en 200.000 laadlocaties. Een
NXT Mobility Card-houder ontvangt elk jaar een gecertificeerde CO2-rapportage met advies over kostenefficiënte
manieren waarop zijn of haar mobiliteit verduurzaamd kan
worden. Tot slot adviseren we bedrijven bij het kiezen en
installeren van de juiste laadoplossingen voor elektrische
voertuigen op locatie. We verzorgen de faciliteiten op
basis van de wensen van de klant en worden daarbij
niet gedreven door bepaalde leveranciers of merken.
De weg naar duurzamere mobiliteit begint bij een goede
inventarisatie van de huidige situatie en een advies op
maat met concrete en vooral haalbare stappen richting
het doel van zero-emissie vervoer. Het is ons streven
om klanten hierin volledig te ontzorgen.”
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SPEERPUNT
SFEERVOLLE AMBIANCE

Total Vennewater opent Café Bonjour

Versterking
biodiversiteit
nieuwe woonwijk
Biodiversiteit is van belang voor een duur-

De shop van Total Vennewater is verbouwd
en omgedoopt tot een Café Bonjour. In deze
formule van Total staan vers bereide producten
centraal. Er is een uitbouw gerealiseerd
van circa 30 vierkante meter, inclusief een
inpandig toilet.

Kwaliteit en beleving. Dat zijn de woorden waar het bij
Total Vennewater om draait. Vertaald naar de praktijk:
koffie van barista kwaliteit, verse sappen en verrassende
ambachtelijk bereide sandwiches. Susan de Vree, commercieel manager GP Groot brandstoffen en oliehandel: “De
shop heeft een moderne en sfeervolle ambiance gekregen.
Met Café Bonjour is Total Vennewater een plek geworden
waar iedereen graag komt én blijft komen.”

zame toekomst. Het is dan ook een van
de speerpunten van HB Adviesbureau bij
ontwerp en inrichting van landschappen,
parken en stedelijk groen. Zo ook bij de
ontwikkeling van de wijk ReigersborgZuid en het bijbehorende bospark in
de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen,
Drechterland.
Biodiversiteit creëren gaat verder dan alleen de
aanleg van groen. “Groen draagt bij aan een prettige leefomgeving, maar daarbij gaat het allang
niet meer alleen om een mooi grasveld met een
bosschage”, zegt Tom Hoek, projectleider groen bij
HB Adviesbureau. “Groen is belangrijk voor behoud
en versterking van de biodiversiteit én nodig
vanwege de klimaatverandering.
In onze ontwerpen kiezen wij dan ook voor een variatie aan plant- en diersoorten en het behouden of
juist ontwikkelen van hun leefgebieden, gekoppeld
aan onder andere klimaatadaptie en circulariteit.
We variëren met oevers, gras, ruigte, struweel,
heesters en boomstructuren. Zodat insecten, bijen,
vlinders en vogels hun eigen leefgebied krijgen.
Daarbij helpen we met meer groen en minder
verstening hitte- en wateroverlast en droogte te
voorkomen.”

Overname Total stations Haarlem en Bloemendaal
GP Groot brandstoffen en oliehandel heeft begin dit
jaar de exploitatie van twee Total Express-stations in
eigen beheer genomen.
Het gaat om de onbemande Total tankstations aan
de Kleverlaan in Bloemendaal en aan de Vlaamseweg

in het Ramplaankwartier in Haarlem. Op de locaties
worden Euro 95, Excellium 98 en diesel aangeboden.
De overname werd in maart gevierd. Bezoekers konden
een week lang tanken met extra korting. De stations
houden blijvend scherpe brandstofprijzen en accepteren vanzelfsprekend de GP Groot Tankpas.

Inheemse plantsoorten
In maart is in de wijk Reigersborg begonnen met de
aanleg van een bospark dat de bebouwing scheidt
van de provinciale weg N307. HB Adviesbureau
kreeg opdracht het basisontwerp voor dit park
uit te werken, mét input van een groep betrokken
bewoners. Het park krijgt dichte gedeelten met
bomen en heesters, en open gedeelten met onder
meer een klim- en speelweide en een bloemenweide, een gedeelte met natte vegetatie en een
weide met fruitbomen. “Op basis van de wensen
van de bewoners wordt het park zoveel mogelijk
ingericht met inheemse plantsoorten voor bijen en
vlinders en specifieke soorten voor vogels”, zegt
Hoek. “Ook is er veel variatie in oevers en oeverlijn,
waardoor er ruimte is voor een rijke vegetatie die
het water schoonhoudt en dieren een verblijfplaats
geeft.” Ter bevordering van de ecologische meerwaarde van het ontwerp geeft HB Adviesbureau ook
vorm aan het groenbeheerplan van het gebied.
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Jelle Bruinsma en Boyd Schooneman (l.): “We geven zelf het
goede voorbeeld, en zetten de eerste stap met het gebruik van
Neste MY Renewable Diesel™.”

K-VISION

100% gerecyclede
kunststof kozijnen
dankzij bijzondere
samenwerking

GOEDE VOORBEELD

GP Groot recycling, Schipper Kozijnen en
profine Nederland hebben hun krachten

Fossielvrij afval inzamelen met Neste
MY Renewable Diesel™

gebundeld en zorgen samen voor de
productie van 100% circulaire kunststof
kozijnen. GP Groot zamelt oude, niet meer
te hergebruiken kunststof kozijnen in. Deze
worden verwerkt tot granulaat. Schipper

De wagenparken van GP Groot brandstoffen
en oliehandel en GP Groot sloopwerken en
saneringen rijden er al op. Nu is ook GP Groot
inzameling en recycling gestart met het gebruik
van deze milieu- en klimaatbesparende dieselbrandstof. “Zelf willen we het goede voorbeeld
geven, dus maken we de eerste stap met het
gebruik van Neste MY Renewable Diesel™”, zegt
Jelle Bruinsma, Hoofd Planning bij GP Groot
inzameling.

Samen met zijn collega Boyd Schooneman, Key
Accountmanager bij GP Groot brandstoffen en oliehandel,
verzorgt Jelle Bruinsma de overstap van de eerste voertuigen
naar Neste MY Renewable Diesel. “Deze brandstof is geschikt
voor elke dieselmotor, er zijn technisch gezien dus geen
beperkingen. Je hoeft niet te investeren in nieuwe voertuigen en materieel, dat maakt overstappen heel laagdrempelig. Voor ons is de overgang naar deze schone brandstof
belangrijk. Op de eerste plaats omdat het past bij ons duurzaamheidsbeleid, op de tweede plaats omdat het van belang
is bij aanbestedingen. Steeds meer opdrachtgevers stellen
het gebruik van CO2-reducerende brandstoffen als eis.”

Van afval naar energie
Neste MY Renewable Diesel™ is een 100% HVO
(Hydrotreated Vegetable Oil) dieselbrandstof, een synthetische diesel gemaakt van plantaardig afvalolie die geschikt
is voor alle dieselmotoren. Deze schone, duurzame en
fossielvrije brandstof heeft dezelfde chemische samenstelling en prestaties als reguliere diesel, maar zorgt voor
90 procent CO2-reductie en een forse uitstootvermindering
van luchtvervuilende stoffen zoals fijnstof en stikstof
oxiden.

Energietransitie en de circulaire economie zijn de
belangrijkste pijlers van de GP Groot Groep. “Op termijn
hopen we onze klanten en onszelf te kunnen voorzien van
brandstoffen uit afvalstromen die we inzamelen. Neste
MY Renewable Diesel™ sluit hier perfect op aan. We onderzoeken voortdurend de mogelijkheden om uit afvalstromen
geproduceerde brandstoffen en energieproducten aan te
bieden, zoals synthetische diesels, waterstof en groene
elektriciteit”, licht Schooneman toe.

en profine Nederland maken daar op hun
beurt nieuwe kozijnprofielen van die onder
de merknaam K-VISION Kozijnen weer op
de markt worden gebracht.
Een kunststof kozijn heeft een levensduur van
meer dan 50 jaar en kan minstens 10 keer worden
gerecycled. De levenscyclus loopt dus op tot wel
500 jaar. Vanuit de ambitie om reststromen hoogwaardig opnieuw te gebruiken, streeft GP Groot
ernaar om samen met andere partijen afvalstromen
op te werken naar nieuwe producten. Door gebruik
te maken van deze secundaire grondstoffen in
bouwproducten wordt immers zowel de eigen als
de landelijke circulaire economie gestimuleerd en
CO2 bespaard. Afgelopen zomer sloegen GP Groot
en Schipper Kozijnen de handen al ineen: ze ontwikkelden circulaire ketens voor uit renovatie en sloop
verkregen materialen zoals hout en kunststof. Profine
Nederland maakt, als commerciële marktpartij voor
kunststof deur- en kozijnsystemen, de cirkel rond.

SPECIALISTISCHE AANPAK

Afval test- en vaccinatielocaties op verantwoorde wijze verwerkt
Waar getest en geprikt wordt, komt afval vrij en

Ziekenhuisvaten

dat moet op een milieu- en gezondheidsverant-

Het gaat bij de priklocaties om regulier afval (restafval,
PMD en karton) en speciaal ziekenhuisafval (SZA), zoals de
naalden waarmee wordt gevaccineerd. Op de vaccinatielocatie staan containers voor verschillende afvalstromen.
Het SZA wordt verzameld in speciale ziekenhuisvaten, die
hermetisch worden afgesloten na gebruik. Het deksel wordt
dan vastgeklikt en kan niet meer worden geopend. Deze
SZA-vaten worden direct opgeslagen in een gecertificeerde
10 ft opslag- en transportcontainer die bij de locatie is
geplaatst. Het grote voordeel is dat het afval kan worden
opgeslagen, zonder dat het daarna nog hoeft te worden
verplaatst. Bovendien hoeft het SZA niet meer handmatig
te worden overgeladen door de teststraatmedewerker en
de chauffeur van GP Groot. Vervolgens wordt het SZA door
speciaal opgeleide chauffeurs van GP Groot vervoerd naar
een verwerkingsbedrijf dat het afval op een milieu- en
gezondheidsverantwoorde wijze verwerkt. Dat laatste wordt
bevestigd door de inspecties die bij GGD Hollands Noorden
regelmatig worden uitgevoerd.

woorde wijze worden verwerkt. In opdracht van
GGD Hollands Noorden zamelt GP Groot inzameling dit afval in en wordt het veilig getransporteerd en verwerkt. Een speciale opdracht met
een specialistische aanpak die moet voldoen aan
strikte wet- en regelgeving.
“Het is een mooie opdracht”, vindt Marit Bus, keyaccountmanager bij GP Groot. “We verzorgen al de verwerking van
het afval dat vrijkomt bij de teststraten van GGD Hollands
Noorden. Nu doen we dus ook de afvalinzameling van al
hun vaccinatielocaties. Het bevestigt dat de samenwerking
tussen GGD Hollands Noorden en GP Groot voorspoedig
verloopt.”
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FLEXIBEL

Mini-afzetcontainers en minipers handig in kleine ruimtes
Twee handige nieuwkomers. Zo laten de miniafzetcontainer van 2,5 kuub en minipers zich
het beste noemen. Handig, omdat ze uitkomst
bieden op plekken waar de ruimte beperkt is en
toch veel afval vrijkomt, zoals in binnenstedelijk
gebied. Dus meer doen met minder ruimte.
“Dit type container hadden we nog niet in ons assortiment,
dus zijn ze zeer welkom”, vertelt Ronald Molenaar, verkoopleider bij GP Groot inzameling. “Het is een unieke combinatie
waarmee we op plekken waar weinig ruimte is, meer
volume kunnen inzamelen. Dus waar nu bijvoorbeeld tien
rolcontainers staan, kunnen we ook een mini-afzetcontainer
neerzetten. Maar deze container kan tevens bij bouw- of
sloopactiviteiten in een parkeergarage van een appartementencomplex worden geplaatst. De minipers is geschikt voor
PMD, papier, karton en bedrijfsafval. De pers verdicht het
afval, zodat je veel meer kwijt kunt. De minipers is daarnaast
voorzien van een lekbak van 0,5 kuub waarin het vocht
wordt opgevangen. Een zeer hygiënische oplossing. Met een
speciale wagen, voorzien van een elektrotrekker, kunnen we
deze bakken zo goed als overal plaatsen en weer weghalen.
Beide bakken passen op dezelfde wagen. Een schone brengen
en volle weer ophalen kan in een rit. Het zijn ideale containers waarmee we heel flexibel en wendbaar zijn.”

REGENWATER

Klimaatadaptatie wordt bepalende factor
bij inrichting openbare ruimte
Als gevolg van klimaatverandering heeft Nederland

Van LIOR naar DIOR

steeds vaker te maken met korte intensieve

Zuurbier richt zich vooral op de beleidsmatige kant van
klimaatadaptatie. “Het gaat over het aanpassen van de
buitenruimte aan de schade die we al lijden als gevolg van
de klimaatverandering”, constateert Zuurbier. “Het Rijk
ziet het belang daarvan in en heeft gemeenten daarom
de opdracht gegeven om hun openbare ruimten klimaat
bestendig in te richten. Gemeenten krijgen ook op gebied
van energietransitie en circulariteit duurzaamheidsopgaven
vanuit het Rijk. Daarom worstelen ze soms met de invulling, maar ze moeten er allemaal mee aan de slag. Voor de
inrichting van de openbare ruimte is de basis vaak een LIOR,
ofwel Leidraad Inrichting Openbare Ruimte. Dat verschuift
nu naar een DIOR, Leidraad Duurzame Inrichting Openbare
Ruimte. HB Adviesbureau gaat met de gemeente om tafel
om met hun ambtenaren inhoud te geven aan dit document
waarin we samen hun duurzaamheidsambities vertalen naar
beheerbare richtlijnen voor de praktijk. Op dit moment doen
we dat bijvoorbeeld samen met de gemeente Medemblik.
En in de regio Alkmaar praten we met woningcorporaties en
de gemeenten, omdat gemeenten eveneens op particulier
terrein een omslag in gang willen zetten. Doel is om particulieren te bereiken en te stimuleren om hun eigen terrein
te vergroenen. Dus tegels eruit en groen erin. De missie van
HB Adviesbureau is om partijen in beweging te brengen en
ze bewust te maken van de kansen en mogelijkheden. En dat
vanuit een mix van kennis over alle technische aspecten en
kennis van het beleid. Dankzij klimaatadaptatie zorgen we
ervoor dat we met het kostbare zoete water de goede dingen
doen en vergroten we de leefbaarheid met waardevol en
verkoelend groen in onze buurten.”

regenval afgewisseld met lange hete en droge periodes. Op dit moment zijn onze openbare ruimten
doorgaans zo ingericht dat regenwater snel wordt
afgevoerd om wateroverlast te beperken. Maar dat
zou juist anders moeten, vinden Jos Rood en Inge
Zuurbier van HB Adviesbureau.
“Het wordt steeds belangrijker om regenwater vast te
houden als het kan en alleen af te voeren als het moet,”
zegt Rood, Adviseur duurzaamheid en klimaatadaptatie bij
HB Adviesbureau. “Daarom houden we bij het ontwerpen
van een openbare ruimte hier in toenemende mate rekening mee. Bijvoorbeeld door ondergronds de infrastructuur
aan te passen en water meer de ruimte te geven. Een van
de technieken die we hiervoor inzetten, is de waterbergende weg. Het doel is een systeem te ontwikkelen dat
nadrukkelijk samenwerkt met de waterhuishouding in het
omliggende gebied. Bovengronds zetten we in op vergroening wat zorgt voor schaduw en koelte.”
Rood verwacht dat klimaatadaptatie in de toekomst een
brede impact gaat krijgen. “Je ziet nu al dat projectontwikkelaars, om een vergunning te kunnen krijgen, hun
plannen in lijn moeten brengen met de klimaatopgave van
de waterbeheerder. Maar ook particulieren krijgen hier
straks mee te maken. Klimaatadaptatie wordt een bepalende factor.”

DIGITALISERING

LZP app
maakt einde
aan papieren
begeleidings
formulier
Samen met Logistiek Zonder Papier (LZP) heeft
GP Groot recycling een (gratis) app ontwikkeld om
haar dienstverlening te optimaliseren. De LZP app
maakt het mogelijk om met digitale begeleidingsformulieren te rijden conform de EBA standaard.
Door vracht straks digitaal aan te bieden, is het
papieren begeleidingsformulier verleden tijd en
gaat de afhandeling op de weegbrug een stuk
sneller. De klant ontvangt online een overzicht van
de aangeleverde tonnen.
Ook interesse in het gebruik van
de LZP-app? Meer info via Monique Schoorl m.schoorl@gpgroot.nl
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GP Groot infra en engineering
infra
HB Adviesbureau
Hink Bestratingen
rioolservice
sloopwerken en saneringen

AMBITIEUZE DOELSTELLING

Renkum verlaagt CO2-uitstoot substantieel
met Neste MY Renewable Diesel™
De gemeente Renkum heeft een ambitieuze doelstelling: in 2040 wil het Gelderse dorp aan de Rijn
klimaatneutraal zijn. Één van de stappen die zijn
gezet om dat doel te bereiken is de overgang van
gewone diesel naar fossielvrije diesel. GP Groot
brandstoffen en oliehandel levert Renkum hiervoor Neste MY Renewable Diesel™.
De 27 voertuigen van de gemeentelijke buitendienst rijden
op Neste MY Renewable Diesel™, een product gemaakt van
onder andere gebruikt frituurvet. Aanvankelijk was er enige
scepsis bij medewerkers. ‘Wij willen niet in een frietkraam
rijden’ was een veelgehoorde opmerking. Maar van terughoudendheid is allang geen sprake meer. “Integendeel”,
zegt Jan Quint, Teamleider Gemeenteonderhoud. “Neste
MY Renewable Diesel™ is volledig omarmd. Leuke anekdote
daarover: om alle vooroordelen in de kiem te smoren,
hebben we twee maanden voor de officiële introductie
onze wagens al op de fossielvrije diesel laten rijden. Toen
we dat later bekendmaakten, konden we de bezwaren en
vooroordelen makkelijk weerleggen. Eerlijk gezegd was het
niemand echt opgevallen.”

Overstap
Jan Quint is altijd op zoek nieuwe wegen die kunnen leiden
naar duurzaamheid. “Duurzaamheid staat hoog in ons
vaandel. Er kwam bij ons de vraag binnen of een overstap
naar elektrische voertuigen een optie zou kunnen zijn. Het
materieel dat wij echter nodig hebben voor ons werk moet
krachtig zijn en 24/7 paraat staan. Elektrische voertuigen
bieden die zekerheid niet. Voor mij reden om op zoek te
gaan naar een alternatief. Onze brandstofleverancier kwam
met Neste MY Renewable Diesel™ als mogelijkheid. Daar
heb ik me toen in verdiept en zag de kansen.”

Schoner en beter
“Neste MY Renewable Diesel™ is duurder in aanschaf dan
reguliere diesel, maar de praktijk laat zien dat het verbruik
zuiniger is. De verbranding is vollediger en daardoor schoner.

Dat zorgt tevens voor minder onderhoud aan de motoren.
Wij hebben van al onze autodealers de garantie gekregen
dat Neste MY Renewable Diesel™ niet schadelijk is voor de
motoren. Voor ons belangrijk natuurlijk. Met deze brandstof
hebben we de CO2-uitstoot van ons wagenpark met 90%
procent verlaagd. We zijn dus bijna CO2-emissie loos.”
Ook wat vervoersbewegingen betreft heeft de gemeente
een slag geslagen met de overstap naar Neste MY
Renewable Diesel™. “We hebben een nieuwe tank moeten
plaatsen op het gemeenteterrein. Daar was eigenlijk geen
geld voor, maar door met interne budgetten te schuiven is
dat toch gelukt. Dat geeft mooi aan hoe we met z’n allen
het belang zien van verduurzaming. Dit eigen vulstation is
heel erg praktisch. Nu komen de mensen binnen, ze tanken
af in de loze uurtjes en voorkomen zo veel rijbewegingen
naar externe pompstations.”

CO2-Prestatieladder

Sinds 2017 is de gemeente Renkum CO2-Prestatieladder
gecertificeerd. Ze wordt hierin begeleid door De Duurzame
Adviseurs uit Amersfoort. Operationeel Manager, Eveline
Prop: “Renkum is zeer vooruitstrevend. Ze waren als eerste
Nederlandse gemeente gecertificeerd op niveau 3 en dat is
een unicum. Daarmee inspireren ze ook andere gemeenten.
Inmiddels zit Renkum op niveau 4 en dat is wederom een
primeur in Nederland. Dat betekent dat het blikveld voor
duurzaamheid nu ook buiten de eigen organisatie ligt.
Dus gaat het over het aangaan van ketensamenwerkingen
met burgers en bedrijven. In de afgelopen vier jaar zijn ze
67 procent gedaald in CO2-uitstoot, daaraan heeft Neste
MY Renewable Diesel™ een belangrijke bijdrage geleverd.”
“Het blijft onze uitdaging om in te blijven zetten op
duurzaamheid”, sluit Jan af. “Zoals we het deden, ging
het niet goed. Dus moeten we met elkaar zoveel mogelijk
besparen. Ik vind het lovend dat we als gemeente daarin
het voortouw nemen. Vaak is de portemonnee leidend,
maar als meer mensen gaan meedoen, wordt die portemonnee vanzelf minder belangrijk. Daarom is mijn oproep;
blijf denken en ondernemen vanuit die duurzaamheidsgedachte. Dan kunnen we meer in beweging zetten en de
ontwikkeling laten groeien.”

088 472 07 00
088 472 06 00
088 472 07 50
088 472 07 60
088 472 07 00

GP Groot inzameling en recycling
inzameling en recycling
088 472 00 00
NNRD
0512 33 43 34
Roele De Vries
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Sortiva
088 472 16 00
circulairinbedrijf
088 472 00 25
GP Groot brandstoffen en oliehandel
vestiging Heiloo
088 472 03 00
vestiging Gorinchem
0183 75 08 00
Vos Olie & Gas
vestiging Amsterdam
020 448 08 61
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Sponsor van o.a.
CO 2 -IMPACT VERKLEINEN

GP Groot en NNRD gaan Van Wijnen helpen circulair
en afvalvrij te worden
Bouwonderneming Van Wijnen heeft een doel:
circulair en afvalvrij zijn in 2025. GP Groot en
NNRD hebben de opdracht gekregen Van Wijnen
hierbij te helpen. Daarmee krijgt de bestaande
samenwerking van de drie bedrijven een ambitieus en uitdagend vervolg.
Van Wijnen is een grote onderneming in de bouwsector
met 24 locaties door heel Nederland. Ze ontwikkelen,

bouwen, beheren én onderhouden gebouwen. Het van
oorsprong familiebedrijf heeft bijna 1800 mensen in
dienst. De ambitie van Van Wijnen is om een bijdrage te
leveren aan leefomgevingen zonder uiterste houdbaarheidsdatum. Dat zijn gebouwen die onder meer geen
ecologische voetafdruk achterlaten.
Begin dit jaar hebben GP Groot en NNRD de route vastgelegd die moet leiden tot een circulair en afvalvrij Van
Wijnen in 2025. Door afvalstromen circulair en efficiënt
in te zamelen, nieuwe grondstoffen en producten ontwikkelen zal de CO2-impact structureel worden verkleind.
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