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Met banden op juiste spanning
vervuilende CO2-uitstoot te lijf
Met bakfietsen en compressors
doorkruisen ze de stad. De hoog-
begaafde Gouwenaar Gijs Grol (17)
begint een bedrijfje dat de banden
van auto’s in Gouda bijvult. Dat be-
tekent winst voor het milieu en
voor de tiener een kans een be-
hoorlijke boterham te verdienen. 

Stijn Tielemans
Gouda

De gedachte klinkt simpel: auto’s met
zachte banden hebben een hoger
brandstofverbruik. Rijden op harde
banden bespaart brandstof en daar-
mee CO2-uitstoot (vervuilende kool-
stofdioxide). Dus wat bedacht de
vwo’er van de GSG Leo Vroman: een
team van bandenvullers gaat elke
maand langs bij bedrijven en bij men-
sen thuis.
De compressors vervoeren zij per
bakfiets. Klanten kunnen zich met
hun kenteken aanmelden via een app.
Vervolgens worden de banden op de
juiste spanning gebracht, daar waar de
auto het meeste staat. Gouda bereikt
zo eerder dan verwacht zijn duurzame
doel: CO2-neutraal zijn. 

Doorgerekend
In de zomervakantie en tussen zijn
school- en eindexamens door maakt
de Goudse tiener werk van het opzet-
ten van zijn zaak, het ontwikkelen van
de app en het uittekenen van een han-
dige route. ,,Voor de rest valt het wel
mee wat ik moet doen”, zegt Grol.
Eind dit jaar moet Roze Ventieldopje
- de kleur groen bij een vergelijkbare
bedrijfsnaam was al bezet - in bedrijf
zijn. ,,Ik ben tevreden als ik in een jaar
de helft van de Goudse auto’s, zo’n
13.000, als abonnee heb.” 
Alles is tot op de eurocent doorgere-
kend. In opdracht van Grol deed Nor-
bert Langerak, student accountancy
van de Hogeschool Rotterdam, een af-
studeeronderzoek naar de haalbaar-
heid van het plan. Mits hij enkele aan-
passingen doorvoert, krijgt Langerak
daarvoor een acht. 

Zijn bevinding: in vijf jaar tijd houdt
de tiener in potentie onder de streep
122.000 euro winst over. Concurrentie
in de buurt is er niet. ,,Banden oppom-
pen kan ook bij een benzinestation.
Maar het blijft een vies werkje. Dat
zwarte poeder krijg je niet van je han-
den af en bediend worden voelt goed.”
Alleen bedrijven hoeven te betalen.
Zij zijn per vulbeurt 4 euro kwijt. ,,Be-
drijfsauto’s rijden dubbel zo veel als
particuliere auto’s, dus is de besparing
ook groter.” Voor particulieren is het
vullen gratis. ,,Ik wil zoveel mogelijk
klanten, maar ik moet ergens geld

vandaan halen. Ongeveer 70 procent
van de kosten zal bestaan uit loon van
de vullers.” 
Sociaal ondernemen wordt daarom
de crux van het verdienmodel. De
overheid blijft achter bij het aan het
werk helpen van arbeidsbeperkten.
Dus hoopt Grol een deal te maken met
het stadsbestuur en voordelig iemand
met een beperking aan werk te hel-
pen. Hij gaat uit van zes voltijds vul-
lers. ,,Mensen met een arbeidsbeper-
king moeten vaak dingen doen die
niet waardig voelen. Dit is werk waar-
bij je direct resultaat ziet.” 

▲ De 17-jarige Gijs Grol gaat zijn eigen bedrijf oprichten dat banden op de juiste spanning brengt: Roze Ventieldopje. FOTO SANDRA ZEILSTRA

Het blijft een
vies werkje;
dat zwarte
poeder krijg
je niet van je
handen af
–Gijs Grol

‘Ondanks maatregelen steeds te
veel verkeer door Reeuwijk-Brug’
De Reeuwijkse Randweg zorgt
voor tweederde minder auto-
verkeer door Reeuwijk-Brug,
maar nog steeds rijden te veel
automobilisten en vrachtwa-
genchauffeurs door de be-
bouwde kom. In veel gevallen
ook nog eens harder dan de
toegestane 30 kilometer. 

Janet de Vos
Reeuwijk-Brug

Dat zijn de belangrijkste uitkom-
sten van het verkeersonderzoek
Reeuwijk-Brug dat bureau Goud-
appel Coffeng uitvoerde in op-
dracht van de gemeente. Bodegra-

ven-Reeuwijk nam diverse maat-
regelen, zoals barrières en tijde-
lijke belijning, om ervoor te zorgen
dat er minder en langzamer wordt
gereden op de Raadhuisweg en
Zoutmansweg. 
De doelstelling; een afname van
de intensiteit en snelheid van het
verkeer op de dorpsroute, is vol-
gens de gemeente niet gehaald.
Volgens het onderzoeksbureau zit
de oude route nog diep verankerd
in de hoofden van de weggebrui-
kers en wellicht ook op de oude
kaarten van navigatiesystemen. 
Het aantal automobilisten dat de
zogenoemde dorpsroute verkiest
boven de Randweg is wel stabiel.

Het aantal vrachtwagens is on-
danks een vrachtwagenverbod
nog steeds te hoog. Het aantal fiet-
sers is toegenomen. Fietsers kie-
zen vooral voor het ‘gele pad’:
slechts 10 procent neemt de rij-
baan. In 2016 was dat 60 procent.
Het verkeer op de Reeuwijkse
Randweg is met 20 procent toege-
nomen. Deze weg krijgt per et-
maal 12.400 tot 14.700 voertuigen
te verwerken; twee jaar geleden
was dat tussen de 10.800 tot 12.400.
Opvallend is dat op het deel van
de Randweg binnen de bebouwde
kom vaak te hard wordt gereden.
Gemiddeld automobilisten hier
60 kilometer per uur. 

Vragen over gevolgen van
de verbreding van de A20
ZUIDPLASDe verbreding van de
A20 kan leiden tot ernstige toe-
name van geluidsoverlast door
verkeer en tot de kap van een groot
aantal karakteristieke bomen.
Daarvoor vreest de VVD in
Zuidplas. De liberalen hebben er
vragen over ingediend bij het col-
lege van b en w. De VVD Zuidplas
stelde op een recente voorlichting-
avond over de verbreding van de
A20 tussen Nieuwerkerk aan den
IJssel en Gouda vast dat tot nu toe
alleen berekeningen voor veront-
reiniging en geluid zijn gemaakt
voor het te verbreden gedeelte
vanaf de oprit bij Nieuwerkerk
richting Gouda. De VVD wil nu

weten of het college al over de toe-
name van geluidsoverlast heeft ge-
sproken met het ministerie en of
er ook plannen zijn om geluidsbe-
rekeningen te laten uitvoeren. 
De liberalen maken zich ook
zorgen over de bomen langs de
huidige A20 tussen Nieuwerkerk
en Moordrecht, aan de zijde van de
Parallelweg en vraagt zich af of die
aan de zuidoostkant (de kant van
de spoorbaan) allemaal gekapt
moeten worden. Als dat zo is, dan
wil de VVD dat het college actief
lobbyt voor behoud en herplan-
ting van bestaande bomen om ‘dit
deel van onze dorpse identiteit te
behouden’.

Hoogbegaafde 17-jarige uit Gouda begint eigen bedrijf: Roze Ventieldopje

UITBREIDEN

GOUDA Als zijn bedrijfje, dat
zachte autobanden oppompt,
aanslaat, kan de onderneming
zijn vleugels uitslaan naar an-
dere steden, denkt Gijs Grol.
,,Het plan is heel schaalbaar:
als het in het klein in Gouda
lukt, zie ik geen verschil met
Haarlem.”

Andere steden


