
news

In dit nummer: ■ Eerste symposium Tank Reiniging groot succes ■ Nieuwe generatie latex
reinigers ■ Volautomatisch IBC’s legen, reinigen en afvullen met nieuw product bij Euroliquids 
B.V. ■ Flexibel IBC’s reinigen, drogen & lektesten ■ De Van Gansewinkel Groep ontdekt een 
verloren schat! ■ Modernisering reinigings cabine voor RVS  foodcontainers ■ Meer capaciteit 
bestaande wascabine bij Delicia B.V. ■ Olie en vetproducent bouwt eigen cleaning ■ Meer 
servicemogelijkheden bij Dreher Tanker Cleaning ■ Energie én geld besparen

Cleaning Systems voor transport en logistiek, industrie en milieudienstverlening voorjaar 2010



2 Gröninger newsGröninger news

Februari 2010 staat in het teken van de Olympische 

Winterspelen in Vancouver. Sporters hebben zich jarenlang 

voorbereid om tijdens deze Spelen hun beste prestaties 

neer te kunnen zetten. De parallel tussen sport en 

bedrijfsleven wordt wel vaker getrokken. Ook Gröninger 

heeft in 2009 volop geïnvesteerd in technische innovaties, 

personele bezetting en bedrijfsinrichting om ook de 

komende jaren uitstekende prestaties te kunnen leveren en 

op het gebied van cleaning grenzen te kunnen verleggen. 

Zo heeft Ayad Mazlin als PLC programmeur ons team versterkt. 

Hij gaat zich richten op het ontwikkelen van besturingssoftware 

en het in bedrijf nemen van installaties. De razendsnelle 

ontwikkelingen binnen de ICT wereld bieden bovendien volop 

mogelijkheden voor toepassing binnen de reinigingsbranche. 

Het bedrijfspand in Schiedam heeft een flinke 

opknapbeurt ondergaan. Vernieuwing van de kantoor en 

werkplaatsinrichting en een nieuwe gevel, geven ons een 

gezicht dat past bij het nieuwe decennium. 

Veel tijd en energie is besteed aan het optimaliseren van de 

service en inrichting van de servicehistorie in ons SAP systeem. 

Daarmee zijn we goed voorbereid op de geplande introductie 

van een nieuw realtime service management systeem in 2010.

De slappe economische omstandigheden hebben onze 

verkopers extra gestimuleerd. In de tweede helft van 2009 

hebben wij een groot aantal nieuwe opdrachten kunnen 

afsluiten. Met de genoemde investeringen zijn we 100% klaar 

om deze projecten tijdig, effectief en efficiënt te realiseren. Voor 

ons zijn tevreden klanten immers vergelijkbaar met een gouden 

Olympische medaille. 

Op één punt gaat de parallel tussen de Olympische Spelen en 

Gröninger in ieder geval niet op. De Olympische Spelen duren 

slechts drie weken. Gröninger wordt niet door tijd begrensd 

als het gaat om dienstverlening aan klanten! Mag Gröninger in 

2010 ook voor u aan de slag? 

  

Het Gröninger Team

Voorwoord
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Op 17 juni 2009 heeft in Brecht (B) 

het eerste Symposium Tank Reiniging 

plaatsgevonden. Dit mede door 

Gröninger geïnitieerde symposium 

was met ruim 100 bezoekers een 

groot succes. 

Een viertal sprekers ging in op actuele 

thema’s rond tankreiniging en water

zuivering. 

Zo kwamen o.a. mogelijkheden om ener

gie te besparen bij de reiniging en het 

winnen van biogas uit de waterzuivering 

aan bod.

Vanuit de EFCTO benadrukte Hugo 

Kerkhofs het belang van het ECD.

Diverse toeleveranciers hadden een 

informatiestand ingericht, o.a. over 

klaptrappen, chemie, borstelinstallaties, 

waterzuivering, etc. 

Na afloop van het officiële programma 

was er gelegenheid voor ontmoeting 

onder het genot van een hapje en 

drankje. 

 

Kortom, een geslaagd evenement waar 

in de toekomst zeker een vervolg op zal 

komen!   

Eerste symposium Tank Reiniging groot succes 

De organisatoren van het Symposium, 

v.l.n.r. Joost Kasbergen (Gröninger Cleaning 

Systems B.V.), Eddy Korevaar (Claassen, 

Moolenbeek & Partners) en Peter Reijnoudt 

(Vecom B.V.)

Het reinigen van latex en kunsthars 

containers is geen kinderspel. 

“Vers” product is nog relatief 

eenvoudig te verwijderen; maar zodra 

het restproduct in contact is geweest 

met zuurstof, wordt het een ander 

verhaal. 

Gröninger produceert sinds 1999 

recirculatie-units die de reiniging 

beduidend vereenvoudigen. 

Inmiddels is het oorspronkelijke 

ontwerp doorontwikkeld tot een 

tweede generatie systemen. Een 

groot voordeel van de latexreiniger is 

en blijft dat deze onafgebroken kan 

draaien, waardoor fors op manuren 

wordt bespaard. 

Tank Cleaning Europoort – Europoort 

Rotterdam (NL) is sinds november 

2009 in het bezit van een latexreiniger. 

Deze is volledig opgebouwd op een 

roestvrijstalen skid.  

Het reinigingsmedium bestaat uit een 

mix van water en oplosmiddel dat met 

stoom tot 90ºC opgewarmd wordt. Een 

centrifugaalpomp brengt het product in 

grote hoeveelheid bij ca. 9 bar in de tank. 

De pomp heeft voldoende capaciteit om 

twee waskoppen gelijktijdig te voeden. 

Verder is de latexreiniger voorzien van 

een retourpomp en een filterinstallatie. 

Vanwege de agressieve werking van het 

oplosmiddel beschikt de installatie over 

diverse veiligheden.   

Nieuwe generatie latexreinigers
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Flexibel IBC’s reinigen, drogen & lektesten
Bij de logistieke dienstverlener ICS te 

Paal-Beringen (B) is een maatwerk 

reinigingssysteem gerealiseerd. 

Met de nieuwe installatie zullen op 

jaarbasis tienduizenden vaten en IBC’s 

gereinigd worden, o.a. voor een 

gerenommeerde reinigingsmiddelen-

producent. 

De installatie heeft een hogedruk pomp

set met twee pompen. De kern van het 

systeem wordt gevormd door een roest

vrijstalen lekbak waarop zes IBC’s van bin

nen en buiten gereinigd kunnen worden. 

Om de waterzuivering te ontlasten en om 

milieuschadelijke stoffen en/of restpro

duct apart af te kunnen voeren, zijn de zes 

lekbakken uitgerust met fysiek geschei

den afvoersystemen, elk met een drietal 

afvoerkanalen. Zo wordt restproduct uit 

de IBC altijd op de juiste wijze afgevoerd. 

Alle IBC posities hebben een drogerbuis 

waarmee de IBC’s door het meegeleverde 

Drypack in circa 5 vijf minuten volledig 

worden gedroogd. Na het drogen worden 

de IBC’s automatisch op lekdichtheid 

getest. De testinformatie wordt ter verifi

catie opgeslagen op een PC en eventueel 

geprint op een label. Zo kan gewaarborgd 

worden dat de IBC’s weer veilig en verant

woord ingezet kunnen worden. Ook deze 

lektest functionaliteit is door Gröninger 

Cleaning Systems ontwikkeld. Met 

 dezelfde installatie kunnen op een apart 

frame ook vaten gereinigd worden.   

Euroliquids B.V. te Rotterdam (NL)  

produceert en distribueert o.a. vloei-

bare meststoffen. Vooral in het voor-

jaar, als eindgebruikers de meststof 

toepassen, dient een hoge IBC omloop-

snelheid gehaald te worden. Vanuit 

deze behoefte heeft Euroliquids i.s.m. 

Feige en Gröninger een geïntegreerd 

systeem van ontvangst, reiniging en 

vulling van IBC’s ontwikkeld.

Volautomatisch IBC’s  
legen, reinigen en afvullen 
met nieuw product

De IBC’s die retour komen worden buiten 

het bedrijfsgebouw met een heftruck 

op een rollenbaan gezet. Daarna loopt 

het proces volautomatisch. Eerst wordt 

restlading afgetapt door de IBC op de 

band licht te kantelen. Dit restproduct 

wordt via een gescheiden afvoersysteem 

op milieuvriendelijke wijze verwerkt. 

Vervolgens rolt de IBC verder naar een 

roestvrijstalen wascabine met aan weers

zijden automatische deuren, die de IBC 

conform een vooraf gekozen waspro

gramma zowel van binnen als van buiten 

reinigt. Tijdens de voorwas wordt het 

eerste, meest vervuilde spoelwater apart 

opgevangen en afgevoerd. Tijdens de 

hoofdwas wordt met 100% hergebruikt 

water van 60°C gespoeld; dat levert flinke 

besparingen op. 

Na de reiniging verlaat de IBC de cabine 

en wordt de IBC opnieuw gekanteld om 

het resterende spoelwater te laten uit

lopen. Daarna gaat de IBC direct door 

naar de meststof vulinstallatie. De hele 

cyclus duurt per IBC slechts enkele 

minuten. 

Behalve voor toepassing in de chemische 

sector is een dergelijke installatie, aange

past of met extra functionaliteit, ook zeer 

geschikt voor levensmiddelenbedrijven. 

Zo kan een volautomatisch doseer

systeem zorgen voor toevoeging van 

zeep en desinfecteermiddel en kan ook 

een IBC droger worden ingepast.  
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De Van Gansewinkel Groep 
ontdekt een verloren schat!
Eens in de zoveel tijd gebeuren er 

bijzonder leuke dingen die de moeite 

van het vermelden meer dan waard 

zijn. Het verhaal “Van Gansewinkel- 

Drachten” is er zo één. 

In NoordFriesland houdt men zich 

naast afvalverwerking ook bezig 

met het reinigen van IBC’s, vaten en 

overige emballage. Sinds de zomer 

van 2008 was men op zoek naar een 

reinigingsinstallatie voor de verschillende 

varianten. Daarover kwamen onze 

bedrijven in gesprek. 

Ondertussen werd op het hoofdkantoor 

bij Van Gansewinkel het besluit genomen 

samen te gaan met AVR uit Rotterdam. 

Datzelfde AVR was in 1998 gefuseerd met 

plaatsgenoot Roteb Chemie.

Gröninger heeft in 1995 aan Roteb 

een automatische reinigingsinstallatie 

geleverd met roestvrijstalen wascabine, 

rollenbanen, kantelsysteem voor deksel

vaten en een reinigingsframe voor IBC’s 

en bondelvaten. Deze installatie stond in 

Rotterdam, maar was in 2000 uit bedrijf 

genomen. De servicedienst van Gröninger 

was er sinds 2000 niet meer geweest. 

U begrijpt de oprechte verbazing toen 

er vanuit Van Gansewinkel Drachten een 

telefoontje kwam met de opmerking: 

“We hebben een Gröninger installatie 

gekocht, kunnen jullie even komen kij

ken, het is bij jullie in de buurt.” 

Zo gezegd zo gedaan. Met als resul

taat dat in november 2008 Gröninger 

de installatie, die dus 8 acht jaar niet 

meer had gewerkt, weer tot leven heeft 

gewekt. En alles bleek nog te functio

neren. In januari 2009 is de installatie 

gedemonteerd en in het najaar van dat 

zelfde jaar in volle luister weer opge

bouwd. 

En de kosten? Een fractie van wat deze 

installatie nieuw had gekost.   

Modernisering reinigings cabine voor 
RVS foodcontainers
Het bedrijf ESBACO te Hoorn is pro-

ducent van amandel- en banketspijs, 

marsepein, vruchtenvullingen en 

banketbakkerspoeders. Deze hoog-

waardige producten worden tijdens en 

na het productieproces opgeslagen in 

roestvrijstalen tanks (500/900 liter). 

Bij iedere productwisseling moeten de 

tanks gereinigd worden. Dit gebeurde 

voorheen met een volautomatische 

lagedruk installatie met rollenbaan en 

roestvrijstalen reinigingscabine. Omdat 

deze niet altijd aan de verwachtingen 

voldeed, heeft Gröninger van Esbaco 

de opdracht gekregen om samen met 

de huisinstallateur de installatie om te 

bouwen naar een hogedruk systeem. 

Gröninger heeft een plugandplay 

pompunit geleverd, bestaande uit 

frame, hogedruk pomp, schakelkast 

en watertank. In combinatie met een 

stoomwarmtewisselaar wordt nu een 

perfect reinigingsresultaat bereikt. 

Hogedruk reiniging biedt in deze situatie 

overduidelijke voordelen: snellere 

reinigingstijden en minder waterverbruik. 

Wie wil dat nu niet?   
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Delicia B.V. is specialist in chocolade-

producten. Het bedrijf bestaat al 

70 jaar. Ieder jaar vindt vanuit Tilburg 

meer dan vijftien miljoen kilogram 

chocoladeproduct zijn weg door 

geheel Europa. Van diverse soorten 

hagelslag en chocoladevlokken tot 

chocoladepajetten en crispies. 

De productiecapaciteit is de afgelopen 

jaren sterk gegroeid. De bestaande 

reinigingcabine kon deze groei niet aan 

en vormde daardoor een bottleneck. 

Vergroting van de reinigingscapaciteit 

werd dus noodzakelijk. 

In de oude situatie werden de productie

trommels in een cabine automatisch 

gereinigd met lagedruk heet water  

(4 bar, 80°C). Daarna werden de trommels 

gedroogd. De totale reinigingscyclus 

duurde zeven minuten, waarna het  

reinigingsresultaat soms nog te wensen 

over liet. 

De uitdaging van Gröninger was om de 

cyclus te verkorten naar 4,5 minuut. Na 

diverse testen werd met behulp van een 

hogedruk installatie (100 bar, 80°C) het 

gewenste resultaat bereikt. Een positief 

neveneffect is dat het waterverbruik sterk 

is gereduceerd.  Een mooi voorbeeld van 

een win/win situatie.   

Het Singaporese Wilmar is één van 

‘s werelds grootste spelers op het 

gebied van productie en raffinage 

van tropische oliën en vetten, zoals 

palmolie en kokosolie. Enkele jaren 

geleden werd met de bouw van een 

nieuwe fabriek in Rotterdam en de 

overname van Fettraffinerie Brake 

(Noord-Duitsland) een sterke positie 

in Europa ingenomen. De groei van 

de productie en daarmee het aantal 

verladingen plus de noodzaak om te 

kunnen voldoen aan de strengste kwa-

liteitsnormen, hebben geleid tot het 

besluit op het fabrieksterrein te Brake 

zelf een reiniging te bouwen.

De installatie is opgeleverd in januari 

2010. Op de twee wasbanen worden 

“nur für Lebensmittel” tankwagens 

en containers gereinigd. Ze zijn 

uitgerust met water aangedreven 

waskoppen die door een Cleanpack 

(unit met hogedruk pompen, warmte

wisselaars en stuurkasten) gevoed 

worden. Vooralsnog gebeurt dit in 

wisselbedrijf. Voor de nutsvoorziening 

en afvalwaterverwerking wordt gebruik 

gemaakt van de fabrieksfaciliteiten. 

De installatie is voorbereid op verdere 

groei: een tweede pompset kan een

voudig geïntegreerd worden.

Gezien de strenge eisen voor het 

reinigen van levensmiddelen was 

de keuze voor het TRS systeem 

snel gemaakt. Met TRS wordt het 

reinigingsproces continu bewaakt. 

Na een succesvolle cleaning kan 

bovendien een TRS reinigingsattest 

geprint worden. We feliciteren Wilmar 

met deze investering in kwaliteit.   

Meer capaciteit bestaande wascabine

Olie- en vetproducent bouwt 
eigen cleaning
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De prijzen van de reinigingsvaria-

belen water, gas, olie en stroom zijn de 

afgelopen jaren extreem gestegen met 

juli 2008 als hoogtepunt. Hoewel de 

prijzen – mede door de crisis – stevig 

gedaald zijn, liggen deze nog steeds 

rond het niveau van medio 2007! 

Onderzoek naar de mogelijkheden 

voor energiebesparing loont om de 

variabele reinigingskosten te beheer-

sen. Enkele voorbeelden: 

Eikelenboom – Bergen op Zoom (NL) 

koos voor een frequentiegestuurde 

pistolenpomp. Het gebruik van hogedruk 

pistolen op deze installatie met vier 

wasbanen fluctueert behoorlijk. De 

investering in een nieuwe pomp met een 

efficiënte frequentiegestuurde motor 

zorgt voor een forse reductie (ca. 35%) 

van het energieverbruik en minder 

slijtage aan de pomp.

BTB Grisard Bitumen – Basel (CH) heeft 

Gröninger een warmtewisselaar laten 

installeren in de eerste opvangtank 

van het afvalwater. Hierdoor wordt het 

binnenkomende leidingwater met 7°C 

tot 9°C opgewarmd voordat het in de 

warm water tank terecht komt. Doordat 

het water voorverwarmd wordt is er 

minder stoom nodig om het water op 

de gewenste 90°C te brengen. De warm

tewisselaar is aan een takel gemonteerd 

voor eenvoudige reiniging. 

Gröninger staat u graag met raad en 

daad ter zijde als het gaat om energie

besparingmogelijkheden. Juist ook bin

nen de bestaande installatie.   

Het Zuidduitse Stockach ligt midden 

tussen de fruitboomgaarden. Het is 

dan ook niet vreemd dat zich hier één 

van de leidende vruchtensappen-

producenten bevindt: Fidel Dreher. 

Vanwege de behoefte om zelf tank-

wagens te kunnen reinigen is in 2008 

Dreher Tanker Cleaning gebouwd. 

Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in 

de hoogwaardige reiniging van levens

middelen. Er zijn drie wasbanen, waarvan 

twee voor de binnenreiniging. Sinds de 

opening vonden steeds meer tankauto’s 

de weg naar Stockach en er kwamen ook 

extra wensen van klanten: o.a. drogen 

na afloop en een snelle buitenwas. Na 

diverse gesprekken heeft Gröninger de 

opdracht gekregen voor het leveren 

van een drooginstallatie, automatische 

schuimboog en een extra pistolenpomp.

De ronde vorm van tankwagens zorgt 

voor een extra uitdaging bij het reinigen 

van de buitenkant. In de praktijk komt 

het erop neer dat de wagens handmatig 

ingezeept, geborsteld en afgespoten 

moeten worden. De eerste stap wordt 

met de schuimboog nu volledig geauto

matiseerd. De tankwagen rijdt bij binnen

komst in de hal door de boog; die start 

en stopt automatisch na signalering door 

sensoren.

In de zomer van 2009 is de uitbreiding 

afgerond. De Gröninger engineers heb

ben er voor gezorgd dat zoveel mogelijk 

gebruik gemaakt is van de bestaande 

installatie. Wij bedanken Dreher Tanker 

Cleaning voor het in Gröninger gestelde 

vertrouwen en wensen het bedrijf veel 

winstgevendheid toe: dat zorgt voor een 

“appeltje voor de dorst.”   

Meer servicemogelijkheden bij 
Dreher Tanker Cleaning

Energie én geld besparen
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 HCCR – Sopron (HU) heeft sinds 1993 een tankreiniging en containerdepot 

in de Hongaarse plaats Sopron, een logistiek knooppunt 65 km ten zuidoosten 

van Wenen. Op twee wasbanen worden zowel levensmiddelen als chemicaliën 

gereinigd. Gröninger heeft een nieuwe hogedruk pomp geleverd die naadloos in de 

oude installatie is ingepast.  

 Lubrizol Europe – Kallo (B) 
Gröninger heeft een miniwasma

chine ge pro duceerd voor het reinigen vijf 

liter  jerrycans. De jerrycan wordt over een 

kleine roterende waskop geschoven en 

vervolgens auto matisch  gereinigd. De was

machine is zeer geschikt voor bedrijven die 

dagelijks kleine hoeveelheden cans moeten 

reini gen. Er is een hoge en lagedruk variant. De mate van vervuiling bepaalt welke 

geschikt is.  

 Bertschi – Moerdijk (NL) 
heeft een containerterminal 

naast W. Kolb B.V., een producent 

van nietionische tensiden (zepen). 

Bertschi verzorgt voor Kolb logistieke 

diensten, zoals het beladen en opslaan 

van containers met gereed product. 

Deze containers worden met stoom op 

temperatuur gehouden. Om de inzet van 

mankracht te beperken is geïnvesteerd 

in twee temperatuur gecontroleerde opstoompunten. Naar verwachting zullen begin 

2010 ook de resterende dertien opstoompunten omgebouwd worden. Wij wensen 

Bertschi en Kolb veel gemak van de nieuwe investering.  

 Na de reiniging is het – vooral voor silo’s – belangrijk dat er goed gedroogd 

wordt. Gröninger levert daarvoor een zeer compacte, efficiënte drooginstallatie 

(Drypack), die zich al bij vele klanten heeft bewezen. Gefilterde hete lucht (70°C) zorgt 

voor een optimaal droogresultaat. Diverse bedrijven, waaronder Den Hartogh en Pieter 

Bon, hebben recent eveneens de keuze gemaakt voor dit Drypack.

Pieter Bon Czn – Zaandam (NL) beschikt sinds 1992 over een Gröninger tank reiniging. 

Op drie wasbanen worden tank en silowagens met levensmiddelen gereinigd. Na 

16 jaar intensief gebruik was de oude drogerinstallatie aan vervanging toe. De nieuw 

geïnstalleerde droger maakt op alle banen de tank en silo wagens nu in notime droog.

Den Hartogh – Dordrecht (NL) heeft vier wasbanen voor het reinigen van levensmidde

len en chemicaliën. De installatie is eind jaren ’70 door Gröninger in opdracht van Bos 

Transporten gebouwd. Sommige pompen en heaters doen al meer dan 30 jaar trouwe 

dienst! Den Hartogh investeert met een nieuw Drypack opnieuw in de verbetering van 

de dienstverlening.  

Gröninger news

Lopende projecten 

■	 Cotac – Mannheim (D)
Aanpassen watervoorziening 

levensmiddelenbaan

■	 Akzo Nobel – Köln (D)
IBC reiniging in cabines

■	 GDS – Alexandrië (Egypte)
Nieuwbouw tankreiniging op 

containerdepot

■	 LOGISERV – 
 Râmnicu Vâlcea (R)
Tankreiniging en waterzuivering 

■	 TCE – Rotterdam (NL)
Nieuwbouw tankreiniging

■	 Wemmers – Zaandijk (NL)
Nieuwbouw tankreiniging locatie AAK

■	 Den Hartogh – R’dam (NL)
Uitbreiding bestaande 

tankreiniging

■	 IFF – Tilburg (NL)
IBC reiniging in cabine

■	 HTC Colombus – 
 Antwerpen (B)
Latexreiniger
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