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Vele (potentiële) klanten weten de weg naar 

Gröninger Cleaning Systems te vinden. Steeds 

vaker door informatie op onze website, maar 

meestal via een referentie uit onze bestaande 

klantenkring. Er wordt ons een breed scala aan 

reinigingsvraagstukken voorgelegd. Ons technische 

team moet zich bij sommige van die vraagstukken 

wel eens “achter de oren krabben”. Maar op basis 

van onze ervaring, kennis en vooral technische 

inventiviteit lukt het in 99 van de 100 situaties tot de 

beste oplossing te komen. Soms met een “standaard” 

systeem, maar vaak via “maatwerk”. 

Het uitvoeren van reinigingstesten is tijdens 

het “oplossingsproces” een beproefd middel. 

Samen met de klant wordt een testscenario 

ontwikkeld waarbij met diverse waterdrukken, 

temperaturen en reinigings middelen (al dan niet 

via filtratie en hergebruik van water) naar de beste 

reinigingsmethode wordt gezocht. 

Verwacht of ziet u ook kansen om binnen uw 

productie en/of logistieke proces de bestaande 

reinigingsmethodes te verbeteren? Leg dit dan eens 

voor aan Gröninger. Vaak is het minder ingewikkeld 

dan u denkt! Wij helpen u de mogelijkheden te 

ontdekken. Immers, met Gröninger haalt u meer dan 

60 jaar ervaring en expertise in huis. 

Jaap Schokker (+31(0)6 462 462 44) is het aanspreek

punt voor de industrie/milieudienstverlening/off

shore en Joost Kasbergen (+31(0)6 265 788 20) voor 

tank reiniging/transport/logistiek. Zij helpen u graag 

op weg!

  

Het Gröninger Team

Voorwoord

Met het inrichten van drie extra was-

banen heeft Den Hartogh Cleaning 

de locatie Rotterdam-Botlek (NL) flink 

uitgebreid. De uitbreiding was nood-

zakelijk om aan de toegenomen vraag 

naar non-food/chemie maar vooral 

food reinigingen te kunnen voldoen.

“Voor Den Hartogh is tankcleaning een 

belangrijke component binnen het pak

ket logistieke dienstverlening. Wij heb

ben eigen cleanings in o.a. Nederland, 

Spanje, Frankrijk en Turkije,” aldus 

directeur tankcleaning Dennis Verduyn. 

“In 2001 is Den Hartogh eigenaar van 

het toenmalige Rocore te Rotterdam 

geworden, een moderne installatie 

die kort daarvoor door Gröninger was 

gebouwd. Wij hebben het afgelopen 

decennium deze reiniging weliswaar 

stukje bij beetje aangepast, maar in 

2010 was de tijd voor ons rijp voor een 

grondige modernisering en uitbreiding. 

Met de kennis van de oude installatie 

Den Hartogh breidt fors uit
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Gröninger Cleaning Systems heeft 

de tankautoreiniging bij Walter 

Rau Lebensmittelwerke te Hilter (D) 

gemoderniseerd. De grootste aanpas-

sing betrof de mogelijkheid om elk 

tankcompartiment separaat voor te 

stomen via een met de spoelkop geïn-

tegreerde stoompijp.

Walter Rau Lebensmittelwerke GmbH 

produceert hoogwaardige margarine

producten, spijsvetten en oliën.  

De onderneming levert aan de levens

middelenhandel, grootverbruikers, de 

vakhandel maar ook aan industriële 

gebruikers. Walter Rau werd in 1903 

opgericht en sloot zich in 2008 bij Bunge 

aan. Bunge is wereldwijd een van de 

leidende ondernemingen in de agro en 

levensmiddelenindustrie. Ter plaatse 

in Hilter bestond al een tankreiniging. 

Met de realisatie van een stoomsysteem 

via de waskop wordt niet alleen het 

reinigingsresultaat geoptimaliseerd, 

maar tevens besparing op het gebied 

van water en energieverbruik gerea

liseerd. Door stoom komt restproduct 

gemakkelijk los van de tankwand. 

De tankwand is bovendien sneller op 

temperatuur t.o.v. toepassing van heet 

spoelwater. Daardoor kan de wascyclus 

worden verkort. Ook veiligheids aspecten 

speelden een belangrijke rol bij de 

ombouw. Gröninger leverde o.a. nieuwe 

veerbalancers waarin een veiligheid is 

ingebouwd die geactiveerd wordt via 

een eindschakelaar. Zo wordt verzekerd 

dat de spoelkoppen pas kunnen gaan 

werken als de kop correct op het mangat 

is geplaatst.  

Walter Rau moderniseert reiniging 

was Gröninger hiervoor bij uitstek de 

geschikte partij.” 

Sinds de verbouwing zijn er zeven was

banen. De banen 1 t/m 3 zijn speciaal 

ingericht voor levensmiddelen reini

gingen. Chemie/nonfoodreinigingen 

kunnen op baan 4 t/m 7 uitgevoerd wor

den, waarbij baan 7 specifiek voor tank 

containers is ingericht.

Volgens de jongste gegevens van het 

Havenbedrijf Rotterdam over de eerste 

helft van 2010 zijn de groeisectoren 

(tank)containers en ijzererts. Rotterdam 

profiteert sterk van de oplevende 

wereldhandel, vooral die verbonden 

met China en Duitsland. De totale over

slag bevindt zich nu nagenoeg weer op 

het niveau van topjaar 2008. 

Qua timing van de uitbreiding zit 

Den Hartogh dus goed! Hopelijk 

zal het bedrijf met de vernieuwde 

installatie optimaal profiteren van de 

op levende wereldhandel.   
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Wemmers Tanktransport uit 

Bleskensgraaf heeft in nauwe samen-

werking met de plantaardige olie- en 

vetraffinaderij AAK op de productie-

locatie in Zaandijk (NL) een tankauto-

reiniging gerealiseerd.

Wemmers is de voornaamste transpor

teur van AAK, een onderneming die 

speciale vetten met hoge toegevoegde 

waarde produceert, o.a. voor de chocola 

en zoetwarenindustrie en de levensmid

delen en de veevoederindustrie. Ook 

maakt AAK vetten voor technische toe

passingen. Het bedrijf heeft productie

vestigingen in o.a. Denemarken, Mexico, 

Nederland, Groot Brittannië, Zweden, 

Uruguay en de Verenigde Staten.

De nieuwe installatie is alleen bedoeld 

om tankauto’s die bij AAK gaan laden 

en/of lossen te reinigen. Met het “insour

cen” van de reiniging wordt de kwaliteit 

optimaal gewaarborgd en het risico op 

het gebied van voedselveiligheid en 

productcontaminatie tot een minimum 

beperkt. Het hele proces is in eigen 

hand. 

De productielocatie in Zaandijk ligt mid

den in een woonwijk. Met de investering 

wordt het aantal voertuigbewegingen 

aanzienlijk beperkt. Het mes snijdt daar

mee aan twee kanten; de buren zijn blij 

en de logistieke kosten zijn lager.

De wasbaan heeft drie water aange

dreven waskoppen en wordt gevoed 

door een hogedruk plunjerpomp met 

een opbrengst van 150 liter per minuut 

bij 80 bar. De pomp is frequentiege

stuurd om slijtage en energieverbruik 

terug te dringen. Op de wasbaan bevin

den zich twee hogedruk pistolen, één 

boven en één achter de tankwagen. Voor 

het reinigen van slangen is een slang

kruiper met een slangenbak voorzien.

Elke waskop beschikt over een stoom

aansluiting, waarmee voorafgaand of 

tijdens de reiniging stoom geïnjec

teerd wordt. Daarmee wordt het 

restvet gemakkelijker losgemaakt van 

de tankwand en tevens veel water 

bespaard. De installatie wordt bediend 

via afstandbedieningen en is ook voor

zien van het TRS borgingssysteem.

 

Bij de realisatie is optimaal gebruik 

gemaakt van de stoom- en heetwater-

voorzieningen van de AAK fabriek. 

Het resultaat is een compacte, geïn-

tegreerde maar vooral zeer effectieve 

installatie voor alle betrokken par-

tijen.   

Wemmers en oliefabriek AAK werken samen!

HTC Columbus te Antwerpen (B) heeft 

onlangs haar activiteiten uitgebreid 

met het reinigen van latex en harsen. 

Om dit veilig en snel te kunnen doen 

is gekozen voor een nieuw type latex-

reiniger van Gröninger.

HTC probeert haar klanten een zo breed 

mogelijk pakket aan diensten aan te bie

den. Het reinigen van tankcontainers en 

–wagens met uitgeharde latex en/of hars 

stond al lange tijd op de wensenlijst. De 

nieuw geïnstalleerde latexreiniger is een 

volledig op skid gebouwde standalone 

unit. Doordat gebruik gemaakt wordt 

van de aanwezige stoomvoorziening 

voor het verwarmen van het product 

kunnen de operationele kosten laag 

gehouden worden. De installatie is in 

een aparte washal gemonteerd. 

Met deze investering kan HTC haar 

klanten nog beter van dienst zijn.   

Latexreiniger voor HTC 
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Gröninger Cleaning Systems heeft 

voor het eerst een installatie op 

het Afrikaanse continent geleverd. 

De installatie is geplaatst op een 

nieuw ontwikkeld container depot in 

Alexandrië (Egypte). De opdrachtgever 

is Global Depot Solutions, een onder-

neming die samen met locale partners, 

in dit geval transportonderneming 

Egytrans, Intermodal Transport Depots 

ontwikkeld. De focus ligt hier in eerste 

instantie op tankcontainers.

De nieuwe, uiterst ingenieus samen

gestelde installatie, is in de Gröninger 

fabriek te Schiedam ingebouwd in een 

voor dit doel aangepaste 40 ft zeecon

tainer. Met behulp van een compacte 

stoomketel wordt het waswater in een 

geïsoleerde tank via stoominjectie tot 

80°C verwarmd. Een voordrukpomp 

in combinatie met speciale aanpas

singen aan de hogedruk plunjerpomp 

zorgt ervoor dat deze pomp zonder 

problemen warm gevoed kan worden. 

Vanzelfsprekend kan ook met koud 

water gereinigd worden.

De installatie is voorzien van doseer

mogelijkheden voor twee soorten rei

nigingsmiddelen. De ketel levert tevens 

stoom voor injectie via de waskoppen. 

Het spoelwater wordt via een afval

waterpompsysteem gescheiden in drie 

reststromen, nl. organisch, nietorga

nisch en zware metalen. 

Het management van GDS wordt 

gevormd door Evert van Vliet en Cor Mol, 

mannen die hun sporen in de internatio

nale (tank)container wereld ruimschoots 

hebben verdiend. “Wij zoeken naar syste

men die ook in de nietwesterse wereld 

aan de eisen van westerse klanten kun

nen voldoen. Kwaliteit in combinatie 

met robuustheid dus. Zo kwamen we 

eigenlijk automatisch bij Gröninger uit. 

In nauwe samenspraak is een systeem 

ontwikkeld dat aan de zware eisen kon 

voldoen. Vanuit ons uitgangspunt “plug 

and play” is bovendien de complete 

baaninrichting inclusief een bordes/

werkplatform door Gröninger geprefa

briceerd. Het resultaat mag er zijn en het 

werkt fantastisch,” aldus de heren.  

Eerste tankreiniging in Egypte geopend
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International Flavours & Fragances 

Inc. (IFF) uit Tilburg (NL) (fabrikant 

van geur- en smaakstoffen) heeft de 

productiefaciliteit drastisch uitge-

breid. Gröninger heeft begin 2010 de 

opdracht gekregen een nieuwe was-

ruimte in te richten met een reinigings-

cabine/hogedrukinstallatie. 

In de reinigingscabine worden verschil

lende soorten RVS productiekuipen 

met heet water gespoeld. Dat gebeurt 

overigens zonder reinigingsmiddelen. 

Het systeem beschikt over allerlei func

tionaliteiten zoals diverse reinigingspro

gramma’s, automatische dampafzuiging, 

automatische waskop invoer en bevei

ligingsinstellingen voor de operators. 

Ergonomie en functionaliteit werken 

hierbij optimaal samen.  

In de AkzoNobel vestiging te Keulen (D) worden verven en lakken geprodu-

ceerd. Aan het eind van het productieproces resten vervuilde IBC’s en RVS 

containers. Dit voorjaar moest de bestaande reinigingsinstallatie intern wor-

den verplaatst. Gröninger heeft gelijktijdig daarmee twee extra reinigings-

cabines gebouwd en de installatie gemoderniseerd.

In de reinigingscabines worden IBC’s en RVS containers van binnen en buiten 

gereinigd. De installatie werkt op basis van volledige recirculatie van het spoel

water. Daartoe zijn er vier recirculatietanks geplaatst. Het verbruik van spoelwater 

wordt dus tot een minimum beperkt. 

 

Een 150 bar hogedrukpomp verzorgt de voeding van de roterende waskop. De 

waskop heeft met het oog op de veiligheid voor operators een grote bescherm

deksel die de containers tijden de reiniging volledig afsluit. De IBC’s en containers 

worden met een mix van 60°C water en oplosmiddelen gereinigd.  

De Huijbregts Groep (1936) bouwt 

momenteel een nieuwe fabriek te 

Helmond (NL) voor de productie van 

kruiden en specerijen voor de voe-

dingsmiddelenindustrie. De nieuwe 

fabriek zal een nieuwe impuls geven 

aan de groep in de poederlogistiek.

Gröninger heeft in samenwerking met 

Biesheuvel Techniek en de klant een 

innovatieve pompunit geïnstalleerd, 

bestaande uit drie hogedrukpompen 

en een frequentiegestuurde hogedruk 

doseerunit. De pomp voedt niet alleen 

de centrale ringleiding t.b.v. spuit

pistolen maar ook twee roterende was

koppen voor de automatische reiniging 

van mengtanks. De unit wordt vanuit de 

besturingskamer van de fabriek aange

stuurd.   

Nieuwe 
reinigingscabine 
voor IFF Tilburg

Nieuwe IBC reinigingscabines voor 
AkzoNobel Deco in Köln

Nieuwe fabriek van De Huijbregts Groep 
krijgt innovatieve pompunit
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De gemeente Oosterhout (NL) heeft 

dit voorjaar de beschikking gekregen 

over een nieuwe vatenreinigings-

installatie op de gemeentewerf/ 

milieustraat. 

De gemeentewerf reinigt al jaren haar 

voertuigen op de centrale wasplaats. 

De bestaande hogedruk pomp was 

versleten en is vervangen door een 

robuuster type van Gröninger. Ook 

heeft Gröninger een vatenreinigings

installatie geleverd voor de reiniging van 

kliko’s. De gemeente heeft nu dus een 

multifunctio nele installatie voor allerlei 

reinigingsklussen.  

De MOPUstar is een offshore produc-

tieplatform dat wordt ingezet in de 

Noordzee bij Noorwegen. 

Het platform is gebouwd door Gusto/

SBM offshore. Gröninger leverde al 

eerder een explosieveilig hogedruk

systeem voor het platform. Op der

gelijke offshore installaties dienen 

drinkwatertanks periodiek gereinigd te 

worden. Gezien de beperkte ruimte zijn 

de watertanks vaak lastig te bereiken. 

Eenvoudig reinigen is er dus meestal 

niet bij. Voor de MOPUstar is echter een 

inventieve oplossing bedacht; m.b.v. 

een kleine roterende waskop met een 

speciale flensaansluiting wordt het werk 

van een operator grotendeels over

genomen. Waarom moeilijk doen, als 

het makkelijk kan!  

Stubbe Logistiek te Gouda heeft het pakket dienstverlening 

voor natte lading verder uitgebreid. 

In 2005 verhuisde het bedrijf naar het industrieterrein 

Gouwestroom. Daar werd een kantoor, een IBC en tankreini

ging, een waterzuivering, faciliteiten voor ladingverwarming 

en een complex voor de tijdelijke opslag voor tankcontainers 

en silo’s met grondstoffen en eindproducten gerealiseerd. Het 

bedrijf vult intussen ook producten af. Kortom, er is sprake van 

een compleet Liquid Logistic Center. 

 

De afgelopen maanden zijn er 8 landtanks met een totale 

capaciteit van +/ 1200 ton voor tijdelijke opslag bij gekomen. 

Gröninger heeft de apparatuur voor de regelmatige reiniging 

van deze tanks geleverd. Daarbij werd aangesloten op de 

bestaande, ook door Gröninger geleverde tankreiniging.  

Boven op het bordes van het tankpark is aan een geleidebalk 

één centrale elektrische haspel gemonteerd, voorzien van een 

hogedruk slang met waskop. De haspel wordt met een afstand

bediening bediend. De waskop kan eenvoudig handmatig ver

plaatst worden van de ene naar de andere tank. Het wasproces 

en de verplaatsing van de waskop in de tank verloopt auto

matisch en volgens een programma, aangestuurd vanuit de 

PLC van de tankreiniging. Er is dus veel flexibiliteit om snel en 

verantwoord in de tank van product te kunnen wisselen.

We hopen dat veel klanten van deze nieuwe Stubbe dienst 

gebruik gaan maken!  

Gemeente Oosterhout krijgt nieuwe vatenreinigingsinstallatie

Spoelunit voor drinkwatertanks aan  
boord van ‘MOPUstar’

Hogedrukreiniging voor nieuwe vaste tankopslag bij Stubbe
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 2e Symposium Tank Reiniging 
– 14 oktober 2010 in Brecht (B) 

Goed ingevoerde sprekers zullen vanuit verschillende 

invalshoeken ingaan op het thema “aansprakelijkheid”. 

De tankreiniging branche in Nederland en België  

krijgt hier steeds meer mee te maken. Er worden 

ca. 200 deelnemers op het symposium verwacht.  

De toegang is evenals in 2009 kostenloos.  

Aanmelden kan via symposium@groninger.nl  

 Vatenspoelinstallatie voor fabriek van Thor 
Het bedrijf Thor GmbH uit Speyer (D) produceert en levert wereldwijd technische 

conserveringsmiddelen, grondstoffen voor de cosmeticabranche en brandwerende 

middelen. Deze producten worden in 

diverse types vaten opgeslagen. Thor 

reinigde die vaten voorheen volledig 

handmatig. Totdat Thor bij Gröninger 

een vatenreinigingsinstallatie bestelde. 

Alle bij Thor voorkomende deksel en 

bondelvaten, van klein tot groot, kunnen 

daarmee van binnen en buiten gereinigd 

worden.  

 H&S Engeland 
automatiseert 

slangenreiniging 
H&S transport bestelde 

onlangs een systeem om 

op de locatie in Engeland 

laad en losslangen grondig 

te kunnen reinigen. Het 

systeem werkt op basis 

van hogedruk heet water 

en heeft de mogelijkheid 

om zeep te doseren. Met 

deze extra sterke schakel 

wordt de kwaliteit in de 

reinigingsketen uitstekend 

gediend.  

Dit evenement is mede mogelijk gemaakt door onderstaande business partners.

Zij zullen hun activiteiten presenteren in de periferie van het programma.

Mennens
Dongen
www.mennens.nl

ATCN
Den Haag
www.atcn.nl

Inforit
Oss
www.inforit.nl AVM

Hei- en Boeicop
www.efconomy.com

Dibo
Borgerhout
www.dibo.be

AAQUA
Bonheiden
www.aaqua.be

Tecconcept
Enghien
www.tecconcept.com

Vecom
Maassluis
www.vecom-group.com

Kärcher
Hoogstraaten
www.karcher.be

Montclair
Hilversum
www.montclair.nl

Lynx AutomatisationHerentals
www.lynx-automation.be

Prokal StoomtechniekPurmerend
www.prokal.nl

BASF Construction ChemicalsOosterhout
www.basf.com 

WvT Industries
Aartselaar
www.wvt.be

RWB Afvalwater
Almelo
www.rwbwaterservices.nl

WLT Liquid & Gas Loading TechnologyBergambacht
www.wlt.nl 

CTC Belgium
Brussel
www.ctc-belgium.be

Symposium Tank Reiniging1 4  o k t o b e r  2 0 1 0 ,  B r e c h t  B e l g i ëInspannings- of resultaatsverplichting!  Waar ligt de grens?

Uitstekende gelegenheid om uw collega’s en business 
partners uit Nederland en België te ontmoeten.

Aansprakelijkheid

Risico’s

Verantwoordelijkheden in de Logistieke keten

Gröninger news

Lopende projecten 

■	 WTR – Willich (D)
Uitbreiding tankreiniging

■	 Funke – Visbek (D)
Nieuwbouw tankreiniging

■	 Logiserv 
 Râmnicu Vâlcea (RO)
Tankreiniging en waterzuivering

■	 Tank Cleaning Europoort 
 Rotterdam (NL)
Grote uitbreiding tankreiniging

■	 Schlichtmann Transport 
 Harsefeld (D)
Nieuwbouw tankreiniging

■	 Cleaning Twente
 Almelo (NL)
Nieuwbouw volautomatische IBC reiniging

■	 Lohberger Transporte
 Wenen (A) 
Maatwerk truckwash installatie

■	 Fourcee Infrastructure
 Equipments Pvt. Ltd
 Mumbai – India
Tank container cleaning installaties
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Een voorbeeld van een 

moderne slangenreiniger


