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Groen en Koel 
 
Initiatiefnemer:  

Groeneveld GWW. 
 

Deelnemers: 

Groeneveld GWW en Koelewijn Bestratingen, beide gevestigd te Gemzenstraat 18, Capelle aan den IJssel 
 

Missie: 

Om deze opwarmende aarde verantwoord te bebouwen en bewaren willen we Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen.  
Onze groene planeet is duidelijk gebaat bij CO2-reductie, zodat de volgende generatie(s) niet de lasten 
van onze uitstoot gaan ervaren.  
 

Doelstelling: 

Met elkaar ons inspannen om bij het bestraten CO2 te reduceren. 
 

Maatregelen: 

Groeneveld GWW huurt haar machines voor het merendeel van Koelewijn Bestratingen, waardoor we 
brandstofreductie samen grootschaliger kunnen opzetten. 
Gezamenlijk kunnen we met meerdere mensen de schouders eronder zetten.  
We proberen behalve het personeel ook zo veel mogelijk anderen bewust te laten zijn van hun invloed op 
de uitstoot. Middels de training ‘Zuinig omgaan met brandstof / Het nieuwe draaien’ zijn de gezamenlijke 
machinisten hierop geïnstrueerd. Verder willen we inzetten op het carpoolen van personeel, en een 
zuiniger pandgebruik. 

Voor het klein motorisch handgereedschap is de overstap gemaakt op “Aspen” in plaats van de 
mengsmering. De mengsmering die voorheen gebruikt werd bleek net zo schadelijk als ruim 3 
personenauto's. Met Aspen wordt deze uitstoot 100 keer verminderd. Bovendien heeft Aspen 
alkylaatbenzine veel technische voordelen. Voordat helemaal overgeschakeld is op Aspen neemt wel tijd 
in beslag omdat machines die al gebruikt zijn met menggsmering eerder kapot gaan wanneer Aspen 
gebruikt wordt. Aspen moet consequent worden gebruikt. 
 
Omdat we een relatief kleine partij zijn willen wij de aansluiting zoeken met “Platform Duurzaam Capelle”. 
Gezamenlijk met andere ondernemers kunnen wij dan bijvoorbeeld stroom inkopen of mogelijk 
zonnepanelen aanschaffen. Ook kunnen wij van de andere deelnemers elkaar leren. 
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Na succesvol inhuur gebruikt is er is door gebroeders Koelewijn een tigerstone aangeschaft in 2016. 
Deze proberen we met elkaar zo veel mogelijk in te zetten en klanten over te halen om de machine toe te 
passen. Voor klanten is het vaak ook economisch gezien een aantrekkelijke oplossing en voor ons spaart 
het 1 materieelstuk uit bij het aanbrengen van de bestrating.  
 

 
 
Daarnaast gaan we onderzoeken of het mogelijk is om andere elektrische grondverzetmachines in te 
gaan zetten zoals bijvoorbeeld hybride en/of elektrische shovels en kranen.  
 
Ook zijn we een proef gestart op de grote projecten van Groeneveld waar een brandstoftank staat om 
deze te vullen met een blauwe diesel blend 20. Als dit goed werkt voor de machines stappen we mogelijk 
einde jaar over op de blend met 30% blauwe diesel. (biodiesel) 
 
 


