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Voorwoord

Gröninger news

Het jaar 2007 ligt achter ons. Voor ons als bedrijf was het een 

memorabel jaar. 

In 2007 hebben we ons 60-jarig bestaan mogen vieren. Vanuit 

de handel in hoogovenslakken hebben we ons ontwikkeld tot 

allround leverancier op het gebied van hogedruk reiniging. In 

de loop van de jaren zijn onze bedrijfsactiviteiten weliswaar 

veranderd maar hebben we de uitgangspunten kwaliteit en 

betrouwbaarheid steeds hoog in het vaandel gehad. Dit willen 

we de komende 60 jaar blijven doen.

Om dit streven te ondersteunen is Rob Raeymaekers per 1 janu-

ari 2008 als Projectleider bij Gröninger in dienst getreden. Op 

de achterzijde van de nieuwsbrief leest u meer over hem.

Qua technologische ontwikkelingen verwachten wij in 2008 

ook veel; energiebeperkende maatregelen bij reinigingsin-

stallaties, mobiele reiniging en een verdere ontwikkeling van 

SCADA systemen voor eenvoudiger bediening en management 

van reinigingsinstallaties. 

Om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen 

en projecten hebben we onze website www.groninger.eu ver-

nieuwd, qua ontwerp en vooral ook inhoudelijk.

U ziet het; na 60 jaar zijn we nog steeds volop in beweging. Wij 

danken u voor het in ons gestelde vertrouwen en hopen u ook 

in 2008 van dienst te kunnen zijn!

Met vriendelijke groet, Het Gröninger Team

 Wellicht dat er na het lezen van deze nieuwsbrief ideeën, 

vragen of plannen bij u opkomen. Neem dan gerust con-

tact op met één van onze medewerkers voor extra infor-

matie of het plannen van een oriënterend gesprek.

Kwaliteit, kwaliteit, kwaliteit – Sittensen (D)
Tweede wasbaan voor Waschross (voorheen Weigand)

Om het stijgende aantal reinigingen 

goed af te kunnen handelen heeft 

Waschross besloten een tweede was-

baan in te richten. Tegelijkertijd is met 

de nieuwe washal een scheiding aange-

bracht tussen de chemie- en de levens-

middelenreinigingen.

Begin 2001 heeft Gröninger de reinigings-

installatie van Weigand Transporte te 

Sittensen gebouwd. De installatie bediende 

één wasbaan waar in eerste instantie voor-

namelijk eigen wagens gereinigd werden. 

Al snel kreeg Weigand de naam een kwa-

liteitsreiniging te hebben waardoor het 

aantal aanvragen toenam. Om de bekende 

kwaliteit te kunnen blijven bieden en de 

wachttijden beperkt te houden is besloten 

een extra wasbaan te realiseren.

De extra wasbaan is min of meer een 

kopie van de bestaande wasbaan. De in 

2001 geplaatste techniek heeft bewezen 

betrouwbaar te zijn en goed te functione-

ren. Met de gescheiden wasbanen wordt 

ook het risico op contaminatie tussen 

 chemie een food geminimaliseerd. 

Naast de extra wasbaan is ook geïnvesteerd 

in een kleine stoomketel. Door het toepas-

sen van stoom in de reiniging wordt veel 

water bespaard. Aan de buitenzijde van 

de washal zijn twee temperatuurgecontro-

leerde opstoompunten geplaatst. Hiermee 

kunnen geladen tankwagens en –contai-

ners op temperatuur gehouden worden.

Andere kwaliteitsinvesteringen betreffen 

fijnere drogerfilters, een roestvrijstalen 

droger buis, een grotere pistolen pomp en 

de upgrading van het reeds aanwezige TRS 

borgingssysteem. De naamswijziging van 

Weigand naar Waschross tekent de ambities 

die het bedrijf heeft op de tankreinigings-

markt.

Met de tweede wasbaan is Waschross klaar 

om haar klanten in de toekomst kwaliteit te 

blijven bieden!  
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Siloreiniging op hoog niveau - Sterzing (I)
Italcombi is onderdeel van de in Italië en 

Oostenrijk gevestigde STAG groep. Als 

vooruitstrevende Italiaanse logistieke 

onderneming richt Italcombi zich op het 

vervoer van siloproducten als ijzerchlori-

de, cement, granulaten, etc. Even ten zui-

den van de Brennerpas in Sterzing heeft 

het bedrijf een siloreiniging gebouwd. 

Het complex wordt op dit moment nog 

verder uitgebreid met o.a. opslagsilo‘s.

Het Duitstalige gedeelte van Italië, Süd-

Tirol, staat naast de schitterende omgeving 

bekend om zijn degelijkheid. Niet vreemd 

dus dat Italcombi Gröninger als partner 

heeft gekozen voor het realiseren van 

een ultramoderne reiniging. De installatie 

is volledig in containers opgebouwd en 

per spoor naar Italië vervoerd. Daar heeft 

Gröninger de installatie in bedrijf genomen 

en geïntegreerd met de reeds gebouwde 

washal. 

De reiniging bestaat uit twee wasbanen, 

speciaal ingericht voor het reinigen van 

silo’s. Dit houdt in dat er zes wateraange-

dreven waskoppen per wasbaan beschik-

baar zijn. De waskoppen kunnen gevoed 

worden met heet of koud water. Met een 

nieuwe, intelligente temperatuurregeling 

kan de temperatuur tot op de graad nauw-

keurig ingesteld worden. Hierdoor wordt 

er niet meer energie verbruikt dan nodig is. 

Eventueel kan loog of zuur gedoseerd wor-

den. Drogen gebeurt met een grote conus 

en een zeer effectieve drogerinstallatie.

De installatie wordt bestuurd via afstand-

bedieningen op de wasbaan. Hier kan 

de keuze gemaakt worden voor een pro-

gramma of een handmatige reiniging. Met 

het unieke door Gröninger ontworpen 

TRS programma kan de reiniging geborgd 

worden. Hiermee worden temperatuur, 

spoelcyclus, etc. bewaakt. Zeker in de pro-

ductie van levensmiddelen wordt aan deze 

borging veel waarde gehecht!

In eerste instantie is reinigingservaring 

opgedaan met het spoelen van de eigen 

wagens. Doelstelling is de reiniging ook 

voor derden open te stellen. Wij wensen 

Italcombi veel succes met het bereiken van 

haar doelstellingen.  

Koninklijke inktreiniging
Vatenreiniging bij Koninklijke Van Son Liquids te Hilversum (NL)

Sinds 1872 is Van Son actief met het pro-

duceren van kwalitatief hoogwaardige 

drukinkten voor de grafische industrie. 

Voor de druk-, print- en kopieerindustrie 

zijn vele soorten inkten ontwikkeld en in 

de verkoop. De diverse inktsoorten wor-

den op bestelling in 60 liter en 200 liter 

vaten aan afnemers geleverd. 

Bij terugzending van de emballage naar 

Van Son werden de vaten voorheen 

afgevoerd en vernietigd. Om deze afval-

stroom te minimaliseren heeft Gröninger 

een vatenreinigingsinstallatie ontwik-

keld waarmee de geretourneerde vaten 

100% gereinigd kunnen worden. 

Van Son is nu in staat om haar vaten 

opnieuw in te zetten in het produc-

tieproces. Het resultaat van deze 

ontwikkeling is een verlaging van de 

productiekosten en niet onbelangrijk, 

een lagere belasting van het milieu; iets 

waar wij allen van profiteren.  
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Henkel Terra Kosmetics - Krefeld (D)
Complete washal inrichting voor het Henkel Fragrance Centre

In de Akzo Nobel vestiging te Keulen 

worden voornamelijk verven en lakken 

geproduceerd. Aan het eind van het pro-

ductieproces blijven vervuilde IBC’s over. 

Deze worden sinds jaar en dag op locatie 

in een drietal cabines gereinigd.

De bestaande installatie was aan het 

eind van haar levensduur.  

Na een  zorgvuldig inventarisatietraject 

is een aantal leveranciers benaderd. 

Gezien onze ruime ervaring met dit type 

reiniging en onze passende aanbieding 

is de keuze op Gröninger gevallen.

De basis van de installatie wordt 

gevormd door een 150 bar hogedruk 

pomp die met een mix van 60°C water 

en oplosmiddelen gevoed wordt. De rei-

nigingsvloeistof wordt via een medium 

(water/oplosmiddel) aangedreven was-

kop in de IBC gespoten. Om de slijtage 

aan bijvoorbeeld kogelkranen en hefci-

linders zo beperkt mogelijk te houden, 

zijn deze op slimme plaatsen buiten de 

wascabine geplaatst.

De renovatie van de overige twee IBC 

reinigingen staat in de loop van 2008 

gepland.  

Het Henkel Fragrance Centre, onderdeel 

van het bekende Henkel concern (Persil, 

Dixan, Schwarfskopf, Pritt etc.), ont-

wikkelt en produceert sinds vele jaren 

diverse soorten geurstoffen.

In de zomer van 2007 heeft het 

Fragrance Centre besloten haar was-

hal volledig opnieuw in te richten. 

Uitgaanspunt van het Centre was een 

doelmatige en professionele inrichting 

van haar washal zodat alle voorkomende 

reinigingswerkzaamheden goed en 

degelijk uitgevoerd konden worden. 

In nauw overleg met Gröninger is een 

inventarisatie van alle reinigingswerk-

zaamheden uitgevoerd, waarna een 

inrichtingsvoorstel is gedaan met de bij-

behorende reinigingsinstallaties. En het 

resultaat mag er zijn! 

De nieuwe washal beschikt nu over: 

1. Een automatische onderdelenreiniger.

2. Een roestvrijstalen spoeltafel met twee 

spoelbekkens. 

3. Een geautomatiseerde container-

reinigingsinstallatie. Hiermee worden 

vervuilde productiecontainers met een 

roterende waskop intern gereinigd. 

De installatie is uiteraard vervaardigd uit 

hoogwaardig roestvrijstaal.

Deze washal is een mooi voorbeeld van 

hoe een bestaande wasruimte effectie-

ver en moderner kan worden ingericht, 

zodat medewerkers sneller en prettiger 

hun reinigingswerkzaamheden kunnen 

uitvoeren.  

Reiniging van lakken en verven
IBC reiniging voor Akzo Nobel Deco in Keulen (D)

Het reinigen van met lakken en verven vervuilde IBC’s is een lastig en niet ongevaarlijk 

proces. De aard van de vervuiling vraagt een reiniging met warm water en oplosmid-

delen. Deze mix stelt speciale eisen aan de reinigingsapparatuur.
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Mobiele wascontainer voor 
ABB Turbo Systems Ltd. 
Servicepoint Sunderland uitgebreid (UK)

Het internationale concern ABB is actief 

op vele terreinen. Eén van deze terreinen 

is het volledig onderhouden van diverse 

soorten turbo chargers van zware 

scheepsmotoren. ABB Turbo Systems 

Ltd. is met een 30-tal vestigingen wereld-

wijd vertegenwoordigd in vrijwel elke 

grote haven. 

Om de wereldwijde vestigingen een 

professionele “all-in-one” reinigings-

oplossing te bieden, hebben ABB en 

Gröninger Cleaning Systems een 100% 

mobiele wascontainer (40 Ft.) ontwik-

keld die alle voorkomende reinigings-

werkzaamheden aan kan. 

Een reinigingscontainer heeft een aantal 

grote voordelen:

1. Direct inzetbaar (“Plug & Play Principe”).

2. Mobiel.

3. Geen bouwvergunning nodig.

4. Diverse reinigingsmogelijkheden (koud/

warm/stoom/zandstralen).

5. Eenvoudig intern transport van zware 

onderdelen met ingebouwde kraan.

6. Geen omgevingsvervuiling door inge-

bouwde vuilwatertank.

Door gebruik te maken van een mobiele 

wascontainer is ABB nu in staat om haar 

opdrachtgevers snel, flexibel en profes-

sioneel te bedienen.

Mocht dit reinigingsprincipe ook van 

toepassing zijn bij uw bedrijfsactivitei-

ten, dan kunt u contact opnemen met 

onze verkoopafdeling. Die kan uw uit-

dagingen snel vertalen in een op maat 

gemaakt containerontwerp.  

Uitbreidingen
Tack te Zeebrugge (B) en Tank Cleaning Europoort te Rozenburg (NL)

In de vorige nieuwsbrief kon u al 

lezen over de extra food baan bij Tank 

Cleaning Europoort. In de afgelopen 

maanden is bij zowel Tank Cleaning 

Europoort als ook bij Tack een 

uitbreiding gerealiseerd.

Beide installaties zijn ontworpen volgens 

het “wisselbedrijf principe”. Dit houdt 

in dat één pompset een tweetal banen 

voedt. In de praktijk gebeurt het vaak 

dat terwijl er op de ene baan gereinigd 

wordt, de andere baan gebruikt kan wor-

den om bijvoorbeeld te drogen. Op deze 

manier kan de nieuwbouwinvestering 

gedrukt worden zonder al te veel capaci-

teit te verliezen. 

Door toenemende drukte ontstond bij 

beide reinigingen de wens om de was-

banen volledig onafhankelijk van elkaar 

te kunnen gebruiken. Door intelligent 

ontwerp van de installaties was al reke-

ning gehouden met deze uitbreiding 

waardoor er nog vrije ruimte was op de 

pompenbak en op de leidingbrug. Dit 

maakte het mogelijk de uitbreidingen 

binnen de normale bedrijfsuren uit te 

voeren. 

De installaties draaien nu op volle capa-

citeit. Wij wensen onze beide relaties 

veel reinigingen toe!  

Dubbele pompsets voor Tack en Tank Cleaning 

Europoort
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60-Jarig bestaan 
In 1947 werd ons bedrijf opgericht 

als Gröninger Scheepvaart- en 

Handelsonderneming. Sinds 2004 is 

de naam Gröninger Cleaning Systems. 

Ondanks de respectabele leeftijd van 

60! jaar zijn wij nog steeds energiek, 

creatief en innovatief als het gaat om 

reinigingssystemen. De geschiedenis 

in vogelvlucht:

1947 – 1955

Vader en zoon Gröninger richten het 

bedrijf op onder de naam Gröninger 

Scheepvaart- en Handelsonderneming. 

In de beginperiode is de onderneming 

actief in de handel en verscheping van 

mineralen, ertsen, hoogovenslakken, 

etc. Het kantoor is gevestigd aan de 

Westersingel te Rotterdam.

1955 – 1965

Eind jaren ‘50 vindt een verschuiving van 

activiteiten plaats richting de techniek. 

Het bedrijf handelt in machines voor 

de betonindustrie en de landbouw, 

stoomgeneratoren, luchtverhitters en 

stoomstraalreinigers. Met Frank en Ralph 

Gröninger doet de derde generatie zijn 

intrede. Frank is verantwoordelijk voor de 

algemene management taken. Met Ralph 

heeft het bedrijf een man in huis met hart 

voor de techniek. Met hem starten de eer-

ste technische ontwikkelingen in eigen 

beheer. Het kantoor is inmiddels geves-

tigd aan het Hofplein te Rotterdam.

1965 – 1975

De samenwerking met het Duitse 

Kärcher GmbH, destijds nog een relatief 

kleine en onbekende familieonderne-

ming, komt van de grond. Ralph loopt 

o.a. stage in de fabriek in Duitsland. 

Gröninger gaat zich vanaf dat moment 

concentreren op activiteiten die te 

maken hebben met reiniging. In 1973 

verhuist het bedrijf naar het huidige 

pand aan de Fokkerstraat te Schiedam.

1975 – 1985

Door de snelle groei en popularisering 

van de hogedrukreiniger besluit Kärcher 

GmbH een eigen verkoop- en distribu-

tiekantoor in de Benelux op te richten. 

Gröninger wordt de exclusieve dealer 

voor de regio Groot – Rijnmond. Kärcher 

Center Gröninger richt zich al spoedig 

uitsluitend op de Business to Business 

markt voor reinigingssystemen. 

Vanuit de toenemende vraag naar 

“maatwerk” reinigingsoplossingen 

ontstaat de afdeling Mainpro. Hier 

wordt de basis gelegd voor de huidige 

activiteiten. Deze afdeling ontwikkelt 

klantspecifieke oplossingen voor rei-

nigingsuitdagingen. Onder deze naam 

wordt Gröninger de pionier als het gaat 

om installaties voor tankautoreiniging, 
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IBC- en vatenreiniging, chassiswassers, 

etc.

1985 – 1995

Een periode van sterke groei qua omzet 

en aantal medewerkers maar vooral ook 

een periode van verregaande profes-

sionalisering. Het werkgebied is vooral 

de Benelux, met af en toe een project 

verder over de grens.

1995 – 2003

Gröninger ontwikkelt zich steeds meer 

tot een onderneming die in samenwer-

king met technische partnerbedrijven 

totaaloplossingen verzorgt. Ook de 

technische ontwikkeling bloeit. In 2000 

wordt de eerste installatie op basis 

van een in eigen beheer ontwikkeld 

modulair bouwconcept afgeleverd: het 

zogenaamde Cleanpack. De uitstekende 

reputatie als het gaat om “maatwerk” 

reinigingssystemen kent inmiddels geen 

grenzen. Er vinden steeds vaker interna-

tionale leveringen plaats, aanvankelijk 

vooral in Duitsland en Zwitserland.

2004 - heden

Omdat er geen natuurlijke opvolgers 

zijn besluiten Frank en Ralph Gröninger 

met het oog op de continuïteit het 

bedrijf te verkopen. Een geschikte partij 

wordt gevonden, die het bedrijf onder 

eigen vlag en ook volledig zelfstandig 

wil voortzetten. In 2004 wordt de over-

name door de huidige directie, Henk 

Klein en Berthold Schaap, afgerond. 

De bedrijfsnaam wordt veranderd in 

Gröninger Cleaning Systems B.V.: een 

naam die de lading van de activiteiten 

van de onderneming beter dekt. 

De nieuwe directie kiest als speerpunten 

continuïteit, internationale commerciële 

expansie en technische innovatie. En 

met succes. Zo werden o.a. recent pro-

jecten in de UK, Rusland, Italië, Zweden 

en Turkije uitgevoerd en zagen nieuwe 

producten het levenslicht waaronder het 

Drypack en het Foampack.

Toekomst

In de loop der jaren zijn onze bedrijfs-

activiteiten weliswaar veranderd maar 

de uitgangspunten betrouwbaarheid, 

service en kwaliteit hebben we tot op de 

dag van vandaag nog steeds hoog in het 

vaandel. Met zo’n 30 gedreven collega’s 

start Gröninger Cleaning Systems aan de 

volgende 60 jaar!   

▲ Voorheen RTT, nu Cotac Rotterdam

 Een nostalgische “EX”-hogedruk-

reiniger

 Eén van de eerste Cleanpacks (2000)

 Pionieren met de waskopspreider 
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 Personeelsfeest
Op zaterdag 10 november hebben we ons 60 jarig bestaan gevierd. De activiteiten 

speelden zich af in dierentuin Blijdorp te Rotterdam. Leuk detail is dat Blijdorp al sinds de 

jaren ‘60 deel uit maakt van Gröningers vaste klantenkring. Voor een rondleiding kon geko-

zen worden uit de indrukwekkende technische ruimtes of de dierentuin zelf. Aansluitend 

was er een feestelijk diner in de Haaienzaal. Tijdens het eten werd officieel afscheid genomen 

van André Buth. Door het personeel werd een vitrinekast aan Gröninger geschonken voor 

het uitstallen van de vele gekregen minia-

tuur tankwagens. Als u uw wagens ook in de 

vitrinekast vertegenwoordigd wilt zien, dan 

houden we ons warm aanbevolen. 

Het lekkere eten, de leuke omgeving en de 

gezelligheid zorgden voor een geslaagd 

jubileumfeest.   

 Luchtzuivering
Emissies die vrijkomen bij het reinigen van tanks, IBC’s, etc. moeten in landen als 

Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk, afhankelijk van hun aard, afgevangen en behandeld 

worden. Veelal bestaat deze behandeling uit een combinatie van een gaswasser en een 

aktief-koolfilter. Net als de waterzuivering vergen deze technieken een combinatie van 

jarenlange ervaring en diepgaande productkennis. Om onze klanten als totaalleverancier 

van dienst te kunnen zijn biedt Gröninger ook dit soort systemen aan. 

Momenteel wordt gewerkt aan de uitbreiding van HCCR te Hamburg waarbij de combinatie 

van een gaswasser en een aktief-koolfilter samengebouwd wordt in een 20 Ft. container. 

De levering, installatie en de besturing van deze installatie wordt volledig door Gröninger 

uitgevoerd.   

 Rob Raeymaekers
Per 1 januari 2008 is Rob Raeymaekers 

in dienst bij Gröninger. Hij zal de rol van 

Projectleider gaan vervullen. Dit betekent dat 

hij betrokken zal zijn bij de uitvoering en de 

after-sales van de projecten. Rob is zijn car-

rière begonnen bij de installatietak van een 

grote producent van hogedruk installaties. 

Na een uitstap in de carwash techniek is Rob 

nu weer terug in de klantspecifieke hogedruk reinigingsinstallaties.

Met zijn jarenlange praktische ervaring is Rob een uitstekende aanwinst voor onze organi-

satie, waar ook u uw voordeel mee kunt doen.   

 Mobiele reiniging
Gebaseerd op diverse vragen vanuit de industrie heeft Gröninger een reinigings-

concept ontwikkeld waarbij mobiliteit van een professionele reinigingsinstallatie centraal 

staat. Een voorbeeld hiervan heeft u kunnen lezen m.b.t. de levering van een mobiele was-

container voor ABB. Het mobiele principe is verder ontwikkeld voor IBC- en vatenreiniging, 

waarbij eenvoud van bediening en snelle inzetbaarheid met een degelijk reinigingsresul-

taat centraal staan. We maken graag een voorstel.  

Gröninger news

Lopende projecten 

Momenteel werkt Gröninger aan de 

volgende nieuwe projecten:

■ HCCR - Hamburg (D)
Bewuste keus voor een professionele 

 partner. 

■ Borg - Delfzijl (NL)
Realisatie van alweer de derde wasbaan.

■ ABB – Panamastad (PAN)
Mobiele wascontainer voor servicedepot.

■ Limpens – Bottrop (D)
Derde baan wegens toenemende vraag.

■ KFZ – Großenwiehe (D)
Tweede wasbaan voor scheiding food en 

chemie en verkorten wachttijden.

■ HTC – Antwerpen (B)
Kiest voor de ervaring van Gröninger.

■ Unidet – Meer (B)
Efficiënte droger voor kwaliteit en snelheid.

■ ITC – Oss (NL)
Bedrijfsverplaatsing gecombineerd met 

nieuwbouw.

■ Thys - Merksem (B)
Ultramoderne foodbanen.
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