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NXT MOBILITY

Ultrasnel elektrisch laden
mogelijk op elke locatie
Een belangrijke doorbraak. Dat is de introductie
van het ChargeBox ultrasnellaadsysteem van NXT
Mobility. Want snelladen wordt hiermee op elke
locatie mogelijk, ook als er sprake is van slechts
een beperkte capaciteit op het stroomnet.
NXT Mobility is sinds kort dé Nederlandse distributeur van
de Chargebox. Een ultrasnellaad oplossing die is ontwikkeld door het Duitse ADS-TEC Energy in samenwerking met
Bosch en Porsche Engineering. Hierdoor wordt de uitrol
van ultrasnelladen niet meer belemmerd door de in toenemende mate beperkte capaciteit van het elektriciteitsnet.
In 10 minuten kan tot wel 250 kilometer bereik worden
geladen. Waarbij één auto met een laadsnelheid van
320 kW of twee auto’s tegelijkertijd met een laadsnelheid
van 160 kW kunnen laden.
“En dat is goed nieuws voor iedereen die een elektrische
auto rijdt, maar zeker ook voor de gebruikers van elektrische trucks”, zegt Erik Metselaar van NXT Mobility. “Het
is de oplossing voor het steeds groter wordende probleem
met ons stroomnetwerk in combinatie met het groeiende
aantal elektrische voertuigen in Nederland. Door geavanceerde accutechnologie kan het systeem vijf keer meer
vermogen genereren dan het elektriciteitsnet levert.
Het systeem laadt, net als een powerbank, met een laag
vermogen op en draagt de opgeslagen energie vervolgens

ultrasnel over naar elektrische voertuigen. Met een 50 kW
tot 100 kW stroomaansluiting kan tot 320 kW ultrasnel
worden geladen. Daarnaast introduceren we binnenkort
een systeem waarmee zelfs met slechts 22 kW inputvermogen supersnel geladen kan worden. Het systeem is zeer
compact en heeft voldoende capaciteit om op de drukste
locaties gedurende de hele dag ultrasnelladen aan te
bieden. Bovendien zijn de systemen qua totale levensduurkosten concurrerend met conventionele snelladers.”

op plekken waar mensen kort verblijven, zoals bij grote
shoppingcenters en supermarkten. Het ChargeBox ultrasnellaadsysteem is bovendien geschikt voor taxi- of distributiebedrijven die actief zijn in binnenstedelijke gebieden.
Zij moeten hun wagenpark de komende jaren elektrificeren
omdat in de nabije toekomst de binnenstad op slot gaat
voor dieselvoertuigen. We zijn een totaalaanbieder van
laadpaalsystemen en kunnen alles regelen wat nodig is,
van aanschaf en plaatsing tot investering en exploitatie.”

Primeur bij NXT Dronten
Het eerste ChargeBox ultralaadsysteem is onlangs
geplaatst bij het NXT-station in Dronten. Hier wordt deels
gebruik gemaakt van eigen groene stroom. Deze wordt
opgewekt door zonnepanelen op de luifel en opgeslagen in
de ChargeBox.
“Wij hebben met het ChargeBox ultrasnellaadsysteem
de oplossing in huis voor het groeiende probleem van
beperkte netcapaciteit. Het principe is immers simpel;
laag vermogen erin, hoog vermogen eruit. Dat kan feitelijk
overal. En met een bestaande hoog vermogen aansluiting
kun je meer laders plaatsen, dus ook dat is interessant”,
vertelt Boyd Schooneman, verantwoordelijk voor de
sales. “Gaandeweg het jaar rollen we dit laadsysteem
uit bij meerdere tankstations en dat hoeven niet per se
onze eigen stations te zijn. Het uitgangspunt is dat we
het systeem verkopen en de plaatsing verzorgen. Ook
kan NXT de investering en exploitatie doen. Bijvoorbeeld

Het aantal elektrische personenauto’s zal
de komende jaren enorm groeien. Om de
EV-revolutie te laten slagen, is een meer dan
evenredige groei van het aantal oplaadpunten
nodig. In lijn met de overheidsplannen,
moet het aantal oplaadpunten de komende
9 jaar worden verhoogd tot 1,7 miljoen. Het
ChargeBox ultrasnellaadsysteem van ADS-TEC
Energy maakt, met een beperkt inputvermogen, snelladen overal mogelijk.
Interesse? Neem contact op met Erik
Metselaar, manager NXT Mobility,
e.metselaar@nxtmobility.nl
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HARD KUNSTSTOF

Uitbreiding circulaire
dienstverlening met
kunststof recycling
installatie
GP Groot heeft een nieuwe installatie in
gebruik genomen waarin schone partijen
hard kunststof, zoals pallets, kratten,
bakken, emmers en tonnen, worden
verwerkt tot nieuwe grondstof. Deze grondstof is direct bruikbaar voor het maken van
producten van hetzelfde niveau. Hiermee
zet het bedrijf opnieuw een belangrijke stap
richting een circulaire economie.

HERGEBRUIK

Patina Dakdenkers en GP Groot
maken elkaar sterker
Patina Dakdenkers uit Beverwijk voert zo’n
700 projecten uit per jaar. Het afval dat daarbij
vrijkomt, ziet Patina als grondstof, niet als afval.
Daarom is het bedrijf een samenwerking aangegaan met GP Groot om maximaal hergebruik van
materialen te realiseren.
Innoveren, verduurzamen en een schone(re) toekomst
achterlaten. Patina heeft deze doelstellingen hoog in het
vaandel staan. Om projecten zo duurzaam mogelijk uit te
voeren wordt een levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd
voor de in te zetten materialen. Dit is een methode om de
totale milieubelasting te bepalen van een product gedurende de hele levenscyclus, dat wil zeggen: winning van de
benodigde grondstoffen, productie, transport, gebruik en
afvalverwerking. Alleen het beste is goed genoeg.

Roof-to-roof
GP Groot ondersteunt de vooruitstrevende aanpak van
Patina en levert een bijdrage aan de levenscyclus van grondstoffen door oude materialen optimaal te verwerken en
afval te voorkomen. Afvalstromen die zoal vrijkomen tijdens
de werkzaamheden die Patina uitvoert zijn dakpannen,
snijmateriaal en isolatiemateriaal. Met name het feit dat
alle lagen van huidige daken aan elkaar kleven, maakt het

scheiden een uitdaging. Patina gaat die uitdaging graag
aan, want het bedrijf is zich bewust van de toekomst.
“Wij zien afval graag als grondstof”, zegt Max Kwantes,
teamleider innovatie bij Patina. “Nu gaat veel afval nog
van roof-to-road en wordt het vermalen tot granulaat.
Nog mooier en beter is van roof-to-roof en daar zetten
wij ons nu voor in. Niet onbelangrijk als je kijkt naar de
Nederlandse overheidsdoelstelling: 100% circulair in 2050.
Dat lijkt nog ver weg maar aangezien een dak zo’n 25 jaar
meegaat, is het noodzaak om nu te anticiperen en wordt er
gewerkt om een dak los-maakbaar te maken om hergebruik
van materialen volledig mogelijk te maken in 2050.”

Patina en GP Groot hebben hetzelfde groene DNA
Samen met GP Groot is Patina volop bezig om een
gezonde toekomst te creëren door onder andere te kijken
naar verspilling, de levenscyclus van materialen en de
CO2-uitstoot van transport. Max Kwantes: “Onze samenwerking met GP Groot is open en transparant en onze werkwijze
is hetzelfde: continu innoveren en verbeteren. Niet lullen
maar poetsen. We maken elkaar sterker.” Jeroen Zwart,
verkoopleider bij GP Groot, is blij met deze samenwerking.
“De samenwerking met Patina laat zien dat het ingezamelde
afval opnieuw gebruikt wordt voor andere toepassingen:
een prachtig resultaat van onze vooruitstrevende aanpak
waarmee we een bijdrage leveren om de bouwnijverheid te
verduurzamen en uiteindelijk volledig circulair te maken.”

SELECTE GROEP

GP Groot gas premium partner van Benegas

GP Groot gas is premium partner geworden van
Benegas voor de regio Noord-Holland. Benegas,
dat vorig jaar nog Primagaz Nederland heeft
overgenomen, is gestopt met rechtstreekse
levering aan haar klanten.

Dat deel van hun dienstverlening is inmiddels ondergebracht bij een netwerk van premium partners, waaronder
GP Groot gas. Vorig jaar nam GP Groot het Amsterdamse
brandstoffenbedrijf Vos Olie & Gas over. De gas activiteiten
zijn ondergebracht in GP Groot gas. Logistiek manager,
Jasper van Houwelingen, is verheugd over de uitbreiding
met deze activiteit. “Het is voor de ontwikkeling van onze
activiteiten een mooie stap dat we zijn toegetreden tot
deze selecte groep premium partners van Benegas. We
kunnen hierdoor ons marktaandeel op het gebied van gas
verder uitbreiden. Klanten kunnen voortaan bij ons terecht
voor gasproducten van de merken Benegas, Campingaz,
Antargaz, HWTS en CELCIS welke te verkrijgen zijn in
verschillende cilindervormen.”
GP Groot gas opereert en distribueert vanuit het gasdepot
aan de Butaanweg 3 in de Amsterdamse haven.
Interesse? Neem contact op met de medewerkers van het
gasdepot op 088-472 03 40 of via gasdepot@gpgroot.nl.

Bedrijven die een kunststof afvalstroom hebben,
kunnen bij GP Groot terecht voor een circulaire
samenwerking. GP Groot werkt monostromen
kunststofafval op tot een nieuwe grondstof en
zorgt ervoor dat er weer een goede toepassing voor
komt in de markt. “Als een bedrijf het wil, is het
natuurlijk ook mogelijk dat we het materiaal terug
leveren. Het belangrijkste is dat de kunststoffen
niet verloren gaan, maar juist opnieuw worden
ingezet voor de circulaire economie”, zegt Ruud
Dekker, accountmanager grondstoffen. “Het gaat
hier namelijk echt om korte, gesloten cirkels die tot
in lengte van jaren door kunnen gaan. Er is nauwelijks verspilling, zeker als er schone afvalmaterialen
worden aangeboden.”

Pallets
Momenteel heeft GP Groot al met bedrijven uit
verschillende sectoren een circulaire samenwerking
opgezet. GP Groot neemt de monostromen kunststofafval in, zoals bijvoorbeeld productieafval,
beschadigde of afgekeurde pallets. Dekker: “Dit
kunststof wordt in onze installatie vershredderd en
vermalen tot flakes. Tot slot wordt lichte vervuiling
afgezogen en het maalgoed ontstoft. Hiermee is
de verwerking gereed en het materiaal geschikt als
nieuwe grondstof. We willen graag nieuwe schone
plastic monostromen aantrekken om zo meer circulariteit te creëren door deze stromen te verwerken
tot nieuw materiaal. Deze stromen verwerken we
tot maalgoed dat we vervolgens als nieuwe grondstof aanbieden in de markt.”

Schaarste virgin grondstoffen
De ingebruikname van de nieuwe installatie komt op
een goed moment. Er is wereldwijd een schaarste
aan grondstoffen. Ook het besef dat we niet
oneindig door kunnen gaan met het maar blijven
benutten van virgin grondstoffen, speelt hergebruik
in de kaart. “De timing is inderdaad goed”, beaamt
Dekker. “Bovendien past het in de doelstelling om
in 2050 Nederland CO2-neutraal te laten zijn. Daar
zetten we ons als bedrijf volledig voor in. Mooi
dat het besef en de commerciële noodzaak nu
samenkomen. Dat kan de ontwikkeling alleen maar
versterken en kunnen we sneller grip krijgen op
onze recyclingstromen. Dus als er bedrijven zijn die
een constante of incidentiele (mono) kunststofafvalstroom kunnen aanbieden of wellicht interesse
hebben in de afname van onze gerecyclede kunststofflakes, dan zijn die van harte welkom voor een
gesprek.”
Interesse? Neem contact op met Ruud Dekker,
accountmanager grondstoffen, r.dekker@gpgroot.nl
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WEBSITE UPDATE

GP Groot als gids
voor ondernemers die
willen verduurzamen
Met de introductie van een speciale
webpagina geheel in het teken van duurzaam ondernemen wil GP Groot zich nog

Meer info? Neem contact op met
Cock van Kleef, c.vankleef@gpgroot.nl

nadrukkelijker op de kaart zetten.
Energietransitie en circulaire economie zijn de centrale
pijlers waaraan alle (nieuwe) activiteiten binnen de
GP Groot groep zijn gelinkt. Om alles hierover makkelijk
vindbaar te maken voor ondernemers die hun bedrijf
willen verduurzamen en daarin samenwerking of hulp
zoeken, is een overzichtelijke startpagina gemaakt.
“GP Groot wil op dit vlak een gids zijn voor ondernemers”, legt Bianca Beentjes, marketing manager, uit.
“Want veel ondernemers willen wel duurzaam ondernemen, maar weten vaak niet waar en hoe ze moeten
beginnen. Dan is deze website een overzichtelijk informatieplatform en daarmee een richtinggevende eerste
stap. Zo ontsluiten we in een keer veel informatie die
hierop binnen GP Groot betrekking heeft. We laten
onze boodschap rondom circulariteit en de energietransitie horen en maken duurzaam ondernemen op
deze manier heel concreet.”

Bedrijfscases
De opdracht vanuit de overheid is duidelijk: in 2050
moet onze economie CO2-neutraal en circulair zijn.
GP Groot helpt bedrijven bij het vertalen van de
overheidsdoelstellingen naar de werkvloer en bekijkt
welke stappen we samen (nog) kunnen zetten om
daaraan binnen de gestelde termijnen te voldoen.
“Natuurlijk kan dat niet van de ene op de ander dag,
maar je kunt als bedrijf wél beginnen. Stap voor stap.
Deze website is bedoeld om over de hele breedte te
laten zien wat er mogelijk is. We willen ondernemers
inspireren en activeren. Zo tonen we twee interessante
bedrijfscases. Ook bieden we duurzame producten en
oplossingen aan vanuit onze eigen concepten Moois
en NXT Mobility, is er de Circulariteitscheck en verder
volop nieuws en praktijkvoorbeelden. Voor alle ondernemers die duurzaamheid, circulariteit en de energietransitie serieus nemen, is het zeker een aanrader.”
Neem een kijkje op onze website:
gpgroot.nl/duurzaamheid

MINI PERSCONTAINER

De Compactor: Een schone en duurzame
oplossing op kleine oppervlakte
Voor bedrijven die maar weinig ruimte hebben
voor een bedrijfsafvalcontainer is er sinds kort een
oplossing: de Compactor. Dat is een kleine perscontainer die toch zo’n 10 kuub afval kan bergen.
Minder ruimtebeslag, geen geuroverlast of hinder van
zwerfafval en bovendien een reductie van het aantal leegmomenten. Dat klinkt als ‘het ei van Columbus’. “Dat kun je
gerust zeggen”, beaamt Cock van Kleef, die de Compactor
onlangs introduceerde tijdens de Horecavakbeurs bij het
AFAS-stadion. “We hebben meegeholpen dit product te verbeteren en zijn sinds kort exclusief partner van dit product,
dat speciaal is ontwikkeld om niet meer met een hele persinstallatie te hoeven rijden. De Compactor blijft namelijk op
locatie staan en alleen de persbak wordt ter plekke geleegd.
Dat betekent dat je met één inzamelwagen veel meer
ledigingen kunt verrichten. Bovendien is het zo dat er een
automatische melding komt vanuit de container als deze voor
90 procent vol is. Er hoeft zodoende niet meer volgens een
vast schema te worden geleegd, maar alleen als het nodig is.
Veel efficiënter en dat bespaart onze klant weer kosten.”

Proef bij Loetje
GP Groot heeft de Compactor als test vorig jaar voor het
eerst geplaatst bij restaurant Loetje in Bergen. Volgens
Van Kleef de ideale oplossing voor hun ruimteprobleem.
“Bij Loetje konden ze door omstandigheden hun bestaande
afvalcontainers niet meer kwijt. Wij hebben toen een

Compactor geplaatst in een klein hoekje achter een scherm
op hun terras. Uit het zicht, maar wel makkelijk bereikbaar
voor het personeel. Omdat de container lucht- en vochtdicht
en de pers geluidsarm is, ondervinden de gasten op het
terras of omwonenden er geen enkele hinder van. Ook het
legen gaat gemakkelijk en geeft in de nieuwe situatie veel
minder overlast. Voorheen kwamen we soms wel drie keer
per week langs om de containers te legen, nu nog maar
een keer per week. Je beperkt hiermee het aantal vrachtwagenbewegingen in een bebouwde omgeving en minder
transport betekent minder uitstoot van CO2. Daarmee is
deze perscontainer tevens een duurzame oplossing.”

Veel animo
De presentatie van de Compactor tijdens de horecavakbeurs leverde GP Groot veel aandacht en reacties op.
Inmiddels zijn er gesprekken met meerdere geïnteresseerden. Van Kleef: “De Compactor is geschikt voor
bedrijven met veel restafval, horeca-afval, PMD of papier
en karton. Het grote voordeel van een perscontainer is dat
het afval wordt gecomprimeerd en minder volume krijgt.
Het apparaat is eenvoudig te bedienen, compact, veilig
voor de gebruiker en energiezuinig. Kortom, heel veel
voordelen voor gebruikers die relatief veel bedrijfsafval
produceren, maar onvoldoende ruimte hebben voor een
grote rolcontainer. Denk ook aan de mogelijkheid om
samen te werken als horecabedrijven. Dan bundel je de
krachten en voorkom je dat er overal losse bakken staan,
met alle mogelijke overlast van dien.”

HANDIG EN SNEL

Koop herbruikbare bouwmaterialen via Marktplaats

Nu er steeds meer herbruikbare bouwmaterialen
vrijkomen uit demontageprojecten heeft
GP Groot voor de verkoop ervan een speciale
pagina binnen Marktplaats geopend.

De pagina op Marktplaats is al enige tijd in de lucht, maar
de laatste maanden neemt het bezoek en aantal transacties
flink toe. “De vraag naar deze producten wordt groter. Dat
zien we duidelijk”, zegt Dick Sijm. “Particulieren en kleinere
bouwbedrijven weten onze Marktplaats-pagina dus goed
te vinden. Dat objecten die geschikt zijn voor hergebruik of
refurbishing gewild zijn, heeft te maken met een groeiend
bewustzijn. Maar ook met de hoge prijzen van nieuwe
bouwmaterialen en grondstoffen in het algemeen.”

dit soort zaken. We zullen ons daar in de toekomst steeds
nadrukkelijker mee profileren.”
Alle producten die worden aangeboden op Marktplaats
komen uit de slooplocaties van GP Groot. “We kijken eerst
naar de mogelijkheid om via Marktplaats materialen direct
vanaf de slooplocatie te verkopen”, vult Sijm aan. “Dat
scheelt transport en opslag. Lukt dat niet, dan worden de
materialen opgeslagen op ons terrein aan de Boekelerdijk
en worden ze vandaaruit aan de man gebracht.”

MVO-gedachte

Zakelijke markt

De aanleiding voor de speciale verkoopsite komt voort
uit de sterke MVO-gedachte van GP Groot. “De spullen
die hier te koop worden aangeboden, mogen niet in een
bak belanden. Daar zijn het te mooie producten voor.
Ze hebben recht op een tweede leven. We willen via
Marktplaats ook laten zien dat we bewust bezig zijn met

De huidige Marktplaats-pagina is primair gericht op de
particulier en kleine MKB’er. Op termijn gaat GP Groot ook
een online webshop openen voor de zakelijke markt. Deze
zal gericht zijn op woningcorporaties en aannemers die
corporaties bedienen. Verwacht wordt dat deze site in de
loop van dit jaar online komt.
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GROEIEND AANTAL TANKPUNTEN

Waterstof is kansrijk als brandstof voor zwaarder transport
Groen alternatief voor diesel
Volgens de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club
(KNAC) zal de waterstofauto geen vervoermiddel worden
voor het grote publiek. Het aandeel zal naar verwachting
op termijn zo’n 10 tot 15 procent zijn. “Een waterstofauto
is in principe hetzelfde als een elektrische auto. Je hebt
echter geen batterij in de auto, maar een waterstofpakket
met brandstofcel. Grote voordeel van een waterstofauto
is dat deze gemiddeld een actieradius heeft van circa
600 kilometer. Tanken is zo gebeurd en je bent niet
afhankelijk van een laadpaal”, licht Metselaar toe.
Toch is het aantal waterstofrijders nog klein, omdat er
weinig tankplekken zijn en de prijs van een waterstofauto
nog relatief hoog is. “Dat zal in de toekomst wel veranderen. Op dit moment is de verwachting dat waterstof
vooral interessant gaat worden voor bedrijven met grote
wagenparken en zwaarder transport. Denk hierbij ook
aan vrachtwagens met koeling, huisvuilwagens en infravoertuigen. De energie wordt bij dat materieel voor meer
gebruikt dan alleen rijden; waterstof is daarvoor een mooi
groen alternatief voor diesel.”

Vanaf deze zomer kan er bij NXT Alkmaar in de
Boekelermeer waterstof worden getankt. Op
steeds meer plekken in Nederland is dat mogelijk
en daarmee lijkt waterstof als brandstof terrein
te winnen. Gaat dit ‘wondergoedje’ daad
werkelijk de markt veroveren? Bij NXT Mobility
zijn ze daar in ieder geval klaar voor.
“De markt ontstaat. Dat zie je aan het groeiend aantal
tankpunten voor waterstof in Nederland. Wij willen

in die ontwikkeling graag voorop lopen. Want ons
doel is om de gehele energietransitie te faciliteren.
Dus bieden we bij NXT alle beschikbare duurzame
brandstoffen aan, zoals LNG, CO2, HVO en snelladers
voor zwaar transport, en nu dus ook waterstof. Daarin
zijn we uniek in Nederland”, vertelt Erik Metselaar van
NXT Mobility. “We zijn een actieve volger met een voorbeeldfunctie. Met NXT als totaalconcept voor alle duurzame brandstoffen doen we over de hele linie ervaringen
op. Die gebruiken we weer om onze klanten het beste
advies te kunnen geven, te ontzorgen en optimaal
te f aciliteren.”

Goede voorbeeld
Om zelf het goede voorbeeld te geven gaat er eind van
dit jaar een vrachtwagen van GP Groot inzameling op
waterstof rijden. Bovendien gaat er ook bij de HVC, die de
afvalinzameling in gemeente Alkmaar verzorgt, een wagen
op waterstof rijden. Metselaar: “We geloven in deze brandstof en daarom investeren we hierin. Gelukkig kunnen we
dit doen vanuit GP Groot.”
Meer weten over rijden op waterstof? Neem contact op
met Erik Metselaar, e.metselaar@nxtmobility.nl

DEMONTAGE VOORMALIGE SCHUURMANLOCATIE

Tweede Verklaring Circulair Sloopproject behaald

Voor de tweede keer in korte tijd heeft
GP Groot circulair slopen een ‘Verklaring
Circulair Sloopproject’ behaald. Dit keer
betreft het de demontage van het voormalige
Schuurmangebouw aan de Koelmalaan in
Alkmaar. GP Groot krijgt hiermee de bevestiging
dat ze zich, met haar manier van werken, kan
meten aan hoogste landelijke kwaliteitseis
voor circulair slopen.

we graag vooroplopen. Dat we nu wederom een ‘Verklaring
Circulair Sloopproject’ hebben verworven, toont aan dat
we op de goede weg zijn. Want het verkrijgen van zo’n
verklaring is redelijk uniek; per project wordt door de
controlerende instantie beoordeeld of de verklaring kan
worden afgegeven. We hebben zelfs al een derde verklaring
aangevraagd”, vertelt Dick Sijm, projectleider GP Groot
circulair slopen. “Wat we om ons heen merken, is dat de
markt er klaar voor is. We zien dat zowel onze opdrachtgevers als aannemers bewuster worden van het feit dat
het anders moet. De hoge prijzen voor grondstoffen en
bouwmaterialen lijken het proces zelfs te versnellen. Dat
sluit mooi aan bij de ontwikkelingen die wij doormaken.
Om een voorbeeld te geven; een paar jaar geleden haalden
we misschien acht waardevolle afvalstromen uit een slooppand, nu zijn dat er al ruim twintig. We kunnen steeds
meer en dat wordt vanuit de markt nauwlettend gevolgd.
Ik merk dat we daardoor een andere positie in de bouw
wereld hebben gekregen. Kort samengevat; afval krijgt
steeds meer waarde, de verplichting vanuit de overheid
neemt toe en de wil om gerecyclede bouwmaterialen te
gebruiken wordt alsmaar groter. In dat krachtenveld wordt
onze invloed als specialist op het gebied van circulair
slopen en leverancier van bouwmaterialen steeds groter.”

Gouden combi
De oude Schuurmanlocatie, later bekend als Koel310, werd
deze winter door GP Groot vakkundig gedemonteerd. Grote
fracties gips, kalkzandsteen, beton, bakstenen, staal en
hout zijn vrijgekomen en voor hergebruik geschikt gemaakt
om weer terug te brengen binnen de circulaire economie.
Op de vrijgekomen plek worden nu 129 nieuwbouw
appartementen gebouwd, volledig energieneutraal.

Bewustwording
“We zetten telkens weer nieuwe stappen richting een
volledig circulaire bouweconomie. In dat proces willen

Dat de mogelijkheden voor recycling en upcycling
toenemen, schrijft Sijm toe aan de unieke combinatie van
bedrijven binnen de GP Groot-groep. “Bij inzameling komen
de stromen binnen en samen met bedrijfsonderdeel recycling kijken we naar de mogelijkheden. Dat is een gouden
combi waarbij de verschillende disciplines binnen GP Groot
elkaar perfect aanvullen. We kunnen daarom als circulair
sloopbedrijf met andere ogen naar ons werk kijken en zien
in toenemende mate kansen.”
Meer info over circulair slopen? Neem contact op met
Dick Sijm, d.sijm@gpgroot.nl

De Verificatieregeling Circulair Sloopproject
is een initiatief van SVMS en het Centraal
College van Deskundigen Slopen. Het vormt
een uitdagende en waardevolle aanvulling
op de BRL Veilig en Milieukundig Slopen. De
Verificatieregeling Circulair sloopproject biedt
sloopaannemers en opdrachtgevers handvatten
voor een vergaande implementatie van circulariteit in de voorbereiding en uitvoering van
een sloopproject en de afzet van vrijkomende
sloopmaterialen. Het certificaat maakt aan de
opdrachtgever volledig inzichtelijk wat er met
het oude pand is gebeurd en hoe de materialen
zijn afgevoerd en hergebruikt. Alles wordt tot in
detail gecontroleerd, getoetst en geregistreerd.
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NXT Mobility
totaalaanbieder
laadoplossingen

BRANCHEPAKKETTEN

Hulp aan tweewielerbedrijven om
banden apart in te zamelen
Veel tweewielerbedrijven gooien oude scooter-,
brommer- en fietsbanden bij het bedrijfsafval.
Maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. Daarom
schiet GP Groot te hulp met speciale branchepakketten voor fiets- en scooterzaken.
Veel ondernemers in de tweewielerbranche zijn best bereid
om banden gescheiden in te zamelen, maar ze weten
vaak niet hoe ze dat moeten aanleveren. In veel gevallen
belandt deze afvalstroom daarom ‘gewoon’ tussen het
reguliere bedrijfsafval. Dat maakt de verwerking kostbaarder en allerminst duurzaam en circulair. GP Groot
komt met een alternatief en helpt ondernemers om het
probleem bij de bron aan te pakken.
Max Groot van GP Groot licht toe: “Banden worden
in het bedrijfsaval niet geaccepteerd, maar een goed
alternatief ontbrak tot op heden. Daarom komen we met
speciale branchepakketten, zodat er aparte afvalstromen
kunnen ontstaan. Wij zorgen ervoor dat deze materialen
gescheiden worden ingezameld en weer verwerkt kunnen
worden tot nieuwe grondstof. Op deze manier komen we
ondernemers tegemoet met een duurzame en verantwoorde oplossing.”

“We bieden verschillende inzamelopties, afhankelijk van
de situatie ter plekke”, vervolgt Groot. “In de meeste
gevallen plaatsen we een speciale rolcontainer of gaascontainer, beide makkelijk in gebruik. Hiermee worden
oude banden apart ingezameld en door ons na inzameling
gereed gemaakt voor hergebruik. De granulaat die ervan
gemaakt wordt, kan worden gebruikt voor de productie
van onder meer rubberen tegels. Wij zijn nog op zoek naar
meer mogelijkheden voor dit afval. Het zou namelijk mooi
zijn als we op termijn nog meer met het materiaal kunnen
doen, zeker als de stroom verder gaat toenemen.”

Een aantal ondernemers wilde graag deelnemen aan de
pilot, waaronder Scootercentrum Hoofddorp. Eigenaar
Ed Bosman ziet de noodzaak van het project in: “We
snappen dat je banden niet in het afval wilt hebben,
dus moeten we als branche onze verantwoordelijkheid
nemen. Ja, het kost extra geld, maar we kijken ook naar
de toekomst. En daarbij hoort ook het bewust omgaan
met ons afval. Dat doen we thuis al, dus is het logisch dat
je daar bedrijfsmatig ook zo mee omgaat. Het is bovendien een positief signaal naar onze klanten. We moeten
het samen doen. Daarom zijn we blij met de hulp van
GP Groot.” De pilot loopt tot en met dit voorjaar. Daarna
wil GP Groot het servicepakket verder uitrollen in de markt.
Interesse in ons branchepakket? Neem contact op met
Max Groot, max.groot@gpgroot.nl

APART INZAMELEN

Brand door accu’s en batterijen
in het afval
De laatste jaren komen er steeds vaker branden voor
bij recyclebedrijven die zijn veroorzaakt door batte-

batterijen dus altijd apart in, hiermee worden gevaarlijke
situaties voorkomen.

rijen die bij het bedrijfsafval terecht zijn gekomen.

Lithium

Apart inzamelen en verantwoord verwerken is dan

Lithium batterijen zijn extra gevaarlijk, omdat ze
oververhit kunnen raken waardoor ze spontaan kunnen
ontbranden. Deze zijn onder meer te vinden in smartphones, drones, elektrische fietsen en veel andere
dagelijkse gebruiksvoorwerpen.
Specifiek afval vraagt om speciale inzameloplossingen.
Meer weten over deze afvalstroom? Bel 088 472 1150 of
mail ons op gevaarlijkafval@gpgroot.nl

ook het dringende advies. Voorkom gevaarlijke situaties en gooi batterijen en accu’s niet bij het afval.
Metaal in de batterijen reageert heftig op bijvoorbeeld
vocht waardoor er kans op brand en explosie ontstaat.
Vaak zijn mensen zich niet bewust van het gevaar. Zamel

sche auto’s. Maar wat dan de beste laadoplossing is voor hun klanten, is een vraag
die niet altijd even makkelijk kan worden

Scootercentrum Hoofddorp

Pilot
Om de nieuwe dienstverlening bekend te maken is
GP Groot een pilot gestart bij enkele tweewielerzaken.

Autodealers verkopen steeds vaker elektri-

beantwoord. NXT Mobility, totaalbieder
van laadpaaloplossingen, schiet daarom
auto- en truckdealers te hulp met een
pakket van producten en diensten.
“Wij hebben de producten, kennis en het specialisme”, vertelt Boyd Schooneman. “Auto- en truckdealers kunnen ons pakket als service aanbieden
aan hun klanten, wij ontzorgen de klant vervolgens
tot in de puntjes. Van advies tot en met de installatie, after sales en service. Op deze manier hebben
we met een aantal auto -en truckdealers afspraken
gemaakt, waaronder autobedrijf Kleverlaan in
Limmen. Dat loopt nu ruim een jaar naar volle
tevredenheid.
Het aanbod van NXT Mobility is drieledig.
Schooneman: “We verkopen en installeren
A-kwaliteit laadpalen, zowel reguliere als
snelladers. Daarnaast leveren we mobiliteitspassen waarmee men terecht kan bij meer dan
200.000 laadpunten in Europa en volledige
dekking biedt in de Benelux. Tot slot hebben
we een softwareplatform, een beheersysteem,
waarmee gemakkelijk laadsessies kunnen worden
verrekend. Handig voor leaserijders en beheerders
van bedrijfspanden. Je hebt zo altijd een actueel
inzicht in je laadgegevens en de kosten kunnen
automatisch worden verrekend met je gasten of
werkgever. Dit totaalpakket staat dus in feite elke
dealer ter beschikking. Daarmee kan het van grote
meerwaarde zijn voor elke klant die bij hem een
elektrische auto of truck koopt.”
Interesse in onze laadoplossingen? Neem
dan contact op met Boyd Schooneman,
b.schooneman@gpgroot.nl
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Aanleg nieuwe wegen op bedrijventerrein Boekelermeer

Zirkoonstraat, Alkmaar

Olivijnstraat, Alkmaar

gelegd en sluit aan op reeds bestaande Zirkoonstraat. De
werkzaamheden voor dit nieuwe stuk weg zijn nu in volle
gang. De grootste verandering ontstaat als straks aan het
kanaal een nieuwe haven wordt gerealiseerd. Deze haven
is bedoeld als nieuwe vestigingsplaats voor bedrijvigheid
die nu nog op industrieterrein Overdie in Alkmaar is gevestigd. Omdat de haven direct aan het kanaal ligt, wordt
de weg onderbroken. Wie straks vanuit Akersloot over de
Boekelerdijk rijdt, wordt via de nieuwe Olivijnstraat om
de haven heengeleid. De Olivijnstraat sluit dan aan op de
Diamantweg ter hoogte van ons NXT-tankstation. In de
toekomst zal er nog een nieuwe weg worden gerealiseerd
vanaf het NXT-tankstation richting de Boekelerdijk”

Verkeersveiligheid
Als er nieuwe wegen moeten worden aangelegd
in je achtertuin, dan wil je dat als infrabedrijf
natuurlijk graag zelf doen. Mooi dus dat de aanbestedingen voor zowel de nieuwe Olivijnstraat als
de verlengde Zirkoonstraat op bedrijventerrein
Boekelermeer in Alkmaar aan GP Groot zijn gegund.

en naar de bedrijven aan de Boekelerdijk worden gewijzigd.
Het zijn overigens twee op zich staande infraprojecten
met twee verschillende opdrachtgevers, te weten HVC en
Stadswerk072. Toch kunnen we de aanleg van de nieuwe
wegen grotendeels gelijktijdig uitvoeren. Daarmee kunnen
we de verkeersoverlast op bedrijventerrein Boekelermeer
een stuk beperken.”

Uitbreiding HVC-complex
Maar hoezo nieuwe wegen? “De verkeersituatie op en
rond de Boekelerdijk gaat veranderen”, legt Marco van der
Wijst, bedrijfsleider, uit. “Door de toekomstige aanleg van
een nieuwe haven aan het Noordhollandsch Kanaal en een
herindeling van het HVC-terrein, moet de aanrijroute van

De Topaasweg, die de Diamantweg en Boekelerdijk met
elkaar verbindt, komt gaandeweg dit jaar te vervallen.
De vrijgekomen grond wordt bij het terrein van de HVC
getrokken. Van der Wijst: “De nieuwe weg, de Verlengde
Zirkoonstraat, wordt eigenlijk zo’n 200 meter zuidelijker

Voor GP Groot verandert er weinig. In de nieuwe situatie
kan het verkeer nog steeds in zowel zuidelijke als noordelijke richting van het terrein wegrijden. Wat volgens Van
der Wijst wel zal veranderen, is de verkeersveiligheid.
“Dat is absoluut een bijkomend voordeel. Op dit moment
is de Boekelerdijk een gevaarlijke weg, met name voor
fietsers. Maar straks zal die grotendeels verkeersluw en
alleen voor bestemmingsverkeer zijn. En ook voor de scheepvaart op het kanaal is het een goede ontwikkeling, omdat er
bij de nieuwe haven ruimte komt om te manoeuvreren en de
schepen niet meer eerst onder de Leeghwaterbrug hoeven
te varen naar een noordelijker gelegen deel om te keren.
Bijkomend voordeel: de brug gaat minder vaak open wat de
verkeersdoorstroming op de N242 bevordert.”

TROTS

Raamcontracten
Wijdemeren
en Port of
Amsterdam
HB Adviesbureau mag zich de komende jaren

NIEUWKOMER

met haar ingenieursdiensten inzetten voor

De Circubin staat overal;
functioneel, mooi en 100% circulair
Aan de Bonton productenlijn is een frisse en
opvallende nieuwkomer toegevoegd: de Bonton
Circubin. Een echte eyecatcher die niet alleen
goed is in zijn werk – het gescheiden inzamelen
van afvalstromen – maar ook nog eens 100%
Dutch Design en circulair is. Een afvalbak die

van 100 procent gerecycled plastic uit PMD-afval en
daardoor 100 procent circulair en recyclebaar. Eenvoudig
te plaatsen, duurzaam en gebruiksvriendelijk. Met de
Circubin vergroten we ons aanbod en komen we aan de
vraag van kleinere bedrijven tegemoet. Daar past deze
afvalbak heel goed. Al misstaat de Circubin ook zeker niet
in de keuken bij mensen thuis.”

staat in elke (kantoor)omgeving, klein of groot.

Roompot

In de vorige GrootBeeld werd de nieuwe Circubin al
aangekondigd, inmiddels is het modulaire afvalstation
– alle onderdelen zijn vervangbaar – vol in de verkoop.
Het product is er in twee uitvoeringen: met een bak van
40 liter en met twee bakken van elk 20 liter.
Gemma Beemsterboer van Circulairinbedrijf.nl legt uit
waarom er behoefte is aan een nieuwe Bonton. “De
Bonton Original is robuust en voor sommige locaties wat
groot. Daarom wilden we een wat kleinere versie ontwikkelen die bovendien nog mooier is om naar te kijken”,
zegt Beemsterboer met een knipoog. “Daarvoor zijn we
in zee gegaan met de Nederlandse ontwerper Rinke van
Remortel, bekend van de Dopper waterfles. Het resultaat
is een stijlvolle afvalbak die het gescheiden inzamelen
van bedrijfsafval heel gemakkelijk maakt. Geproduceerd

Circulairinbedrijf.nl richt zich met de Circubin op het MKB,
ziekenhuizen, kantoren, zorginstellingen en vakantieparken. Met Roompot, verhuurder van vakantiehuizen,
is een proef aangegaan voor een van hun vakantieparken.
Gemma: “Het product past bij hun uitgangspunten
vanwege de circulariteit. Als de proef bevalt, dan zal de
Circubin in alle huisjes van Roompot terechtkomen. Dat is
natuurlijk een mooie stimulans. We zien trouwens over de
hele linie een stijgende interesse in onze producten. Steeds
meer bedrijven willen een bijdrage leveren aan een wereld
zonder afval. En je kunt daarin al veel keuzes maken.
Met de Circubin maak je als bedrijf niet alleen de keuze
voor een 100 procent circulair product, maar kies je ook
om afval gescheiden in te zamelen.
Ook zo’n prachtige Circubin op kantoor?
Bestel via bonton.nl

twee nieuwe opdrachtgevers: gemeente
Wijdemeren en Port of Amsterdam.
“We zijn er trots op twee mooie raamcontracten
te hebben gekregen na een aanbesteding”, zegt
commercieel vestigingsleider Martijn Burgers.
“We maken mooie stappen, passend in onze
ambitie van regio-uitbreiding vanuit ons kantoor
in Amsterdam.”

Recreatie
Voor Wijdemeren gaat het om de hele scoop van
bodemonderzoek en inmetingen tot civieltechnische uitwerkingen onder- en bovengronds. Daarbij
zet Wijdemeren in op duurzaamheid, circulariteit
en klimaatadaptatie. “Wijdemeren is met z’n
vele waterplassen voor ons extra interessant,
omdat er veel recreatie is”, zegt Burgers. “Dat
geeft weer een andere dimensie dan stedelijk
gebied. Daarnaast is het uitdagend qua bodemgesteldheid.” HB Adviesbureau is een van de vier
partijen die door Wijdemeren wordt ingeschakeld.
Projecten worden evenredig over de partijen
verdeeld.

Droge infrastructuur
Voor Port of Amsterdam - het hele gebied van
Amsterdam Westpoort - gaat het om ingenieursdiensten ‘droge infrastructuur’ zoals de herinrichting van wegen, met de nadruk op duurzaamheid
en circulariteit. “Doel is het havengebied ook meer
voor recreatiedoeleinden toegankelijk te maken”,
zegt Burgers.
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Minishovel met
nul uitstoot
Goed voor het milieu én medewerkers: de
elektrische minishovel die GP Groot infra
realisatie recent aanschafte, is een regelrechte aanwinst in het machine- en wagenpark. De nieuwe minishovel wordt met
name gebruikt bij projecten van GP Groot
infrarealisatie en Hink Bestratingen op
bouwplaatsen in stedelijke gebieden.
Gemeenten, waterschappen en provincies vragen
steeds meer om elektrificatie. “In binnenstedelijk
Amsterdam is elektrisch werken steeds meer
de norm”, zegt Jörgen Veldman, bedrijfsleider
materieelbeheer en techniek. “En het gaat bij meer
gemeenten die kant op, wij voorzien in de vraag
vanuit de markt, maar zelf willen we natuurlijk
ook zoveel mogelijk overstappen op elektrisch.
Dat vraagt een forse investering én wat meer
organisatie, want het elektrische materieel moet
natuurlijk worden geladen en dus moet er worden
gezorgd voor goede stroomvoorziening in de hubs
waar we ons materieel opslaan in de stad.” De
nieuwe minishovel bevalt goed. “Geen uitstoot,
geen herrie, dus ook voor onze medewerkers is het
een prettige machine om mee te werken.”

MOTIVATIEBRON

Enthousiaste reacties bij uitreiking CO2-certificaten
Dit voorjaar heeft GP Groot 337 CO2-reductie certificaten uitgereikt aan haar klanten die duurzame
brandstoffen afnemen. Het certificaat laat zien
wat de bijdrage is van de desbetreffende klant
aan het verminderen van de CO2-uitstoot in 2021.
GP Groot biedt steeds meer producten aan die minder
milieubelastend zijn, zoals LNG, Blauwe Diesel en Neste
MY Renewable Diesel. Door het gebruik van deze duurzame
brandstoffen komt er minder CO2 vrij. De CO2-uitstoot
van Neste MY is zelfs tot wel 90 procent minder dan van
fossiele diesel.

als motivatiebron. Bovendien is het een bewijs naar buiten
dat je hiermee als bedrijf een belangrijke bijdrage levert
aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Dat kan je bedrijf
een voordeel opleveren bij het verwerven van nieuwe
opdrachten.”
De Vree ziet dat de certificaten effect sorteren. “Zeker,
de reacties zijn over de hele linie erg positief. Sommige
bedrijven schenken er veel aandacht aan in hun eigen
communicatie. Dat geeft aan dat ze er een grote waarde
aan hechten. Het helpt ook weer om andere bedrijven over
te halen duurzame brandstoffen te gaan gebruiken.”

Verbruiksregistratie
Bewijsvoering
Commercieel directeur, Susan de Vree, is blij dat steeds
meer klanten de overstap maken naar duurzame brandstoffen. “We staan midden in de energietransitie en willen
de verschuiving naar duurzame brandstoffen stimuleren.
Dat doen we onder meer door het uitreiken van deze certificaten. Daarmee geven we onze klanten letterlijk inzicht
in de resultaten en laten we zien wat de impact is van hun
overstap. Het is een beloning, maar eigenlijk meer een
bewijsvoering die intern bij een bedrijf kan worden ingezet

Omdat GP Groot de CO2-afname van brandstoffen voor
haar klanten voortdurend registreert, kan vrij eenvoudig
de vertaalslag worden gemaakt naar dit certificaat.
“We hebben de CO2-uitstoot van de afgenomen duurzame
brandstoffen afgezet tegen die van reguliere diesel en
op die wijze de CO2-vermindering per klant vastgelegd in
het certificaat. We hebben zo het onzichtbare zichtbaar
gemaakt. En als ik zie wat dit teweegbrengt, dan gaan we
hier zeker mee door. Duurzaamheid zit in ons DNA en dit is
een mooie en tastbare manier om dit uit te dragen.”

PRACTICE WHAT YOU PREACH

GP Groot legt haar eigen afvalbeleid langs de meetlat
Het is daarom noodzakelijk dat we dit ook op onze eigen
locaties goed geregeld hebben en telkens zelf het goede
voorbeeld geven. Oftewel practice what you preach”,
zegt Menno Huiberts, key accountmanager.

Inventarisatie

Wanneer je als bedrijf overal duurzaamheid en
circulariteit predikt, dan moet je ook regelmatig
in de spiegel kijken. Want, ben je zelf nog wel de
beste leerling van de klas?
Om die vraag te kunnen beantwoorden, legt GP Groot
haar afvalbeleid de komende maanden langs de meetlat.
“Als organisatie helpen wij bedrijven, groot en klein, met
slimme afvalinzameling en -scheiding op de werkvloer.

Op alle vestigingslocaties van GP Groot zijn inmiddels
inventarisaties gedaan van de gebouwen, de afvalstromen
en de behoeften. “Uit de inventarisatie is gebleken dat
wij als GP Groot nog zaken kunnen aanscherpen”, vertelt
Huiberts. “En daar zijn we meteen mee begonnen. Kern
van de aanpak is dat we onszelf benaderen als een klant.
Door min of meer van buitenaf naar binnen te kijken, ga je
de situatie anders zien en stellen we onszelf in staat om
snel te leren en processen aan te scherpen.”

Daarnaast nemen we de feedback van collega’s mee in
onze ontwikkelplannen voor de toekomst. Mede door hun
feedback zijn al enkele processen terug naar de tekentafel gegaan. Zo testen we momenteel op ons kantoor
een innovatieve mini composteermachine. Onze eigen
gebruikservaringen zijn dan erg belangrijk. Immers, als je
iets verkoopt, moet je weten of dat nog steeds goed is en
aan de verwachting voldoet. Dit alles om in de toekomst
onze klanten nog beter te kunnen helpen bij hun proces
van afvalscheiding en de communicatie hierover. Want
we streven altijd de hoogste standaard na en willen voor
onze klanten een lichtend voorbeeld zijn. Daarom leggen
we onszelf langs de meetlat met als doel een optimalisatie
van onze diensten, producten en service.”

Toolkit Moois
Uniformiteit
Een van de eerste stappen die GP Groot heeft gezet, is het
afspreken van nieuwe interne richtlijnen voor afvalscheiding en de communicatie daaromtrent. “Dat is bedoeld om
de eenduidigheid te borgen over al onze vestigingslocaties;
van Zuid-Holland tot Friesland en Groningen. Door uniformiteit na te streven, is het voor iedereen snel duidelijk
en herkenbaar hoe afvalscheiding binnen GP Groot werkt.

Om afvalscheiding op de werkvloer de extra aandacht
te geven die het verdient, wordt de communicatietoolkit Moois ‘circulair afvalinzamelen’ gebruikt.
De communicatiemiddelen uit de toolkit laten zien wat
de impact is van gescheiden inzameling, leggen uit welk
afval de collega’s waar kwijt kunnen en welke nieuwe
producten van dit afval gemaakt kunnen worden.
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Contact

Bekijk de
aftermovie

GP Groot advies en infrarealisatie
circulair slopen
088 472 07 00
groenadvies Amsterdam
06 505 239 35
hb adviesbureau
088 472 06 00
hink bestratingen
088 472 07 50
infra light engineering
0229 27 42 44
infrarealisatie
088 472 07 00
rioolserivce
088 472 07 60
GP Groot inzameling en recycling
inzameling
088 472 00 00
nnrd
0512 33 43 34
recycling
088 472 10 80
roele de vries
0299 28 39 99
roele de vries recycling
0229 28 45 79
sortiva
088 472 16 00
visser atr
0517 41 85 52

SPONSORING

Duurzaamste editie Bloemencorso
Bollenstreek dankzij Neste MY Renewable Diesel
GP Groot sponsorde Neste MY Renewable Diesel

GP Groot brandstoffen en oliehandel
vestiging Heiloo
088 472 03 00
vestiging Gorinchem
0183 75 08 00
vestiging Amsterdam
020 448 08 61
NXT Mobility
088 472 04 72

voor alle wagens die meededen aan de 75ste

gaat om een alternatieve brandstof diesel van hoge kwaliteit
in de meest pure vorm, 100 procent, dus niet gemixt.”

Colofon

editie van Bloemencorso Bollenstreek. Neste MY

Wat zijn de voordelen van HVO100?

Renewable Diesel is een 100 procent Hydrotreated

JAARGANG 30 – 2022 – UITGAVE 1

“Rijden op HVO100 diesel van Neste biedt veel voordelen”,
vervolgt De Vree. “Het belangrijkste is de CO2-reductie tot
wel 90 procent. Verder is uitstoot van schadelijke emissies
zoals fijnstof, koolwaterstof, stikstofoxiden, koolmonoxide
en PAK’s vele malen lager. Dat is beter voor de lokale luchtkwaliteit en tevens goed voor de motor, want filters en
injectoren blijven langer schoon. De alternatieve brandstof
is hierdoor eveneens uitstekend geschikt voor werkzaamheden in gesloten ruimtes. En; Neste MY Renewable Diesel
kan in elke dieselmotor worden gebruikt, zonder dat er een
aanpassing voor nodig is.”

Vegetabel Oil (HVO). Dankzij deze brandstof verminderde de CO2-uitstoot van de corsokaravaan tot wel
90 procent vergeleken met fossiele diesel. Daarmee
was het evenement meteen een van de meest
schone en duurzame lentefeesten van Nederland.
Ook levert GP Groot Neste MY Renewable Diesel voor alle
aggregaten op het festivalterrein en langs de route. Tevens
reed er een tankwagen van GP Groot mee die speciaal voor
deze gelegenheid als een corsowagen was opgetuigd.

Neste MY Renewable Diesel
Het was een nadrukkelijke wens van de organisatie om het
bloemencorso te verduurzamen. Immers, een evenement
waar groei en bloei centraal staan, moet in deze tijden het
goede voorbeeld zijn. De aanbieding van GP Groot om gedurende het gehele bloemencorso Neste MY te sponsoren en zo
het feest te vergroenen, viel daarom meteen in goede aarde.
Susan de Vree, commercieel directeur van GP Groot brandstoffen en oliehandel: “Neste MY Renewable Diesel is een
HVO100. HVO staat voor ‘Hydrotreated Vegetable Oil’. Deze
schone dieselbrandstof is geproduceerd op basis van met
waterstof behandelde plantaardige oliën en restafval, zoals
dierlijke vetten. Het getal ‘100’ achter HVO geeft aan dat het

Schoon bloemencorso
De Vree is blij dat GP Groot met haar sponsoring een
belangrijke bijdrage levert aan de verduurzaming van het
bloemencorso. De Vree: “Bovendien is het een uitgelezen
kans om aan een breed publiek te laten zien dat we voorop
lopen in de energietransitie. Dat is naast circulariteit een
van de twee pijlers waarop onze bedrijfsvoering is gebaseerd. We helpen onze klanten om de overstap naar duurzame brandstoffen te maken, zoals HVO, LNG en straks bij
ons NXT-tankstation in Alkmaar zelfs waterstof. Laten we
hopen dat we op deze manier nog meer stappen kunnen
maken naar een CO2-neutrale economie.”
Voor meer informatie over Neste MY Renewable Diesel?
Neem contact op met de afdeling verkoop via
sales@gpgroot.nl
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Wilt u onze uitgave niet meer ontvangen,
mailt u dan een afmelding o.v.v. bedrijfsnaam, adres en contactpersoon aan
communicatie@gpgroot.nl
Redactie en coördinatie
GP Groot, afdeling communicatie
Tekstproductie
Media Support, Alkmaar
Ontwerp en opmaak
Sixtyseven Communicatie, Beverwijk
Drukwerk
Drukkerij HuigHaverlag, Wormerveer

Verspreiding
Grootbeeld wordt verzonden in PCR-Folie
(Post-Consumer Recycled-Folie), gemaakt
van gerecycled plastic afval.

OVERNAME

HB Adviesbureau en Groenadvies
Amsterdam bundelen krachten
GP Groot advies en engineering heeft met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 Groenadvies
Amsterdam te Wormerveer overgenomen.
Directeur Ruud Zonneveld: “Groenadvies Amsterdam heeft
tien medewerkers in dienst en richt zich sinds de oprichting
in 2005 op het brede spectrum van de groene inrichting
van de openbare ruimte door het doen van onderzoek
voor en het geven van advies aan opdrachtgevers zoals
gemeenten, woningbouwcorporaties en projectontwikke
laars.”
“De groenactiviteiten die we momenteel vanuit
HB Adviesbureau uitvoeren kennen veelal een technisch

Fotografie
Erik Boschman foto & film,
HB Adviesbureau - Harald Schipper,
GP Groot, ADS-TEC en circulairinbedrijf.

Sponsor van o.a.

karakter terwijl Groenadvies Amsterdam veel meer aan
de onderzoek- en advies kant zit”, vervolgt Zonneveld.
“Zij hebben hiervoor diverse ecologen en adviseurs stedelijk groen in dienst. Onze diensten en producten sluiten
dan ook perfect op elkaar aan. Naast dat we gemeen
schappelijke opdrachtgevers kennen, bieden we elkaar
ook veel nieuwe opdrachtgevers waar we samen veel
kansen zien. We zetten met de overname van Groenadvies
Amsterdam een goede stap om ons ook als professionele
groene adviseur en ingenieur nadrukkelijker in de markt
te manifesteren.”
GP Groot advies en engineering bestaat na deze overname uit HB Adviesbureau, Infra Light Engineering en
Groenadvies Amsterdam.
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