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 Voorwoord 
Voor u ligt de eindrapportage voor de Green Deal Het Nieuwe Draaien. 

Het is een beschrijvend onderzoek waarin wordt teruggekeken op 4 jaar samenwerking 

tussen 34 organisaties met als streven reductie van de uitstoot door mobiele werktuigen in 

de bouw en landbouw. Op donderdag 26 mei 2016 hebben (destijds) 29 organisaties in de 

bouw, infra en groensector hun handtekening onder de Green Deal gezet. Onder de 

betrokken partijen waren bouwbedrijven, branche- en milieuorganisaties, onderwijs-en 

kennisinstellingen, brandstofleveranciers, overheidsorganisaties waaronder het  (toenmalige) 

ministerie van Infrastructuur & Milieu (tegenwoordig Infrastructuur en Waterstaat), ministerie 

van Economische Zaken en diverse Gemeenten. Plaats van handeling was de TKD, het 

buitenevenement voor demonstratie van mobiele werktuigen te Almere-Nobelhorst.  

Met deze Green Deal spraken deze organisaties af om gedurende 4 jaar de gemiddelde 

uitstoot van CO2, NOx en fijnstof door mobiele werktuigen in bouw en landbouw te reduceren 

door het stimuleren van onderlinge dialoog, samenwerking en kennisontwikkeling en -

uitwisseling. In dit rapport volgt een beknopte omschrijving van de meest in het oog 

springende inzet en acties uitgevoerd door de partners zodat de lezer een globaal beeld 

krijgt van de inspanningen van de partners én wat de Green Deal heeft opgeleverd. 

Naast deze rapportage is ook een magazine uitgebracht waarin deze partners aan het woord 

komen en vertellen over hun eigen ervaringen. Zowel het magazine als deze eindrapportage 

hebben als doel om u mee te nemen in de reis die de Green Deal partners hebben gemaakt. 

Tegen welke uitdagingen ze aanliepen, tot welke nieuwe inzichten en duurzame oplossingen 

de partners zijn gekomen. Zowel de eindrapportage als het magazine raad ik u van harte aan 

om te lezen. Vooral als u een beter beeld wilt krijgen van de moeite die de (land)bouw-,  

infra- en groensector de afgelopen 4 jaar hebben genomen om een bijdrage te leveren in de 

energietransitie in de sector op weg naar een uitstootvrije bouwlocatie in 2030. Hoe dan ook 

wens ik u veel leesplezier en vooral nieuwe inzichten en inspiratie toe in verduurzaming van 

inzet en gebruik van mobiele werktuigen.  

Rest me om alle betrokkenen hartelijk te bedanken voor de prettige en vruchtbare 

samenwerking én voor ieders inbreng in tijd, energie of middelen, wat allemaal heeft 

bijgedragen aan een succesvolle Green Deal Het Nieuwe Draaien!  

 

Albert Lusseveld  

Programma manager Green Deal Het Nieuwe Draaien  

Leidschendam, juli 2020 

b 
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 Samenvatting 
Gedurende 4 jaar Green Deal Het Nieuwe Draaien (verder: GD-HND) is door de partners 

gewerkt aan versnelling van emissiereductie door mobiele werktuigen met als focus:  

• Het Nieuwe Draaien (verder: HND) principes in training & educatie.  

• Meten- en monitoren van brandstofgebruik en wegnemen van knelpunten daarin voor 

gebruikers van mobiele werktuigen.  

• Verduurzamen van inzet en gebruik van mobiele werktuigen en brandstoffen. 

• Beleid en regelgeving gericht op verduurzaming van mobiele werktuigen en 

brandstoffen.  

• Verbreden en versterken van communicatie over HND (zie §2.2, pag. 12).  

Wat is er bereikt onder de vlag van de GD-HND? En waar ligt een opgaaf voor vervolg?  

 

Training & educatie  

Enkele voorbeelden van bereikte resultaten zijn: 

• HND is vast onderdeel van het jaarlijkse lesprogramma voor ~150 scholieren bij de ken-

nisorganisaties. Bestaande modules zijn vernieuwd en nieuwe modules ontwikkeld.    

• Voor professionals is het bestaande trainingsprogramma vernieuwd en uitgebreid. Er zijn 

7 nieuwe HND-trainingen ontwikkeld en 7 geactualiseerd.  

• 14 leveranciers van grondverzetmaterieel en 11 opleiders zijn conform de Richtlijn HND 

gecertificeerd en opgenomen in het BMWT-Trainregister.  

• 1403 professionals hebben de HND-training gevolgd en een HND-certificaat ontvangen.  

• 8 aangesloten bouwbedrijven hebben HND als vast onderdeel van de training van bouw-

personeel gemaakt. 2 bouwbedrijven werken met HND Coaches en Train-the-Trainers.  

 

Vooruitblik 

Een vervolginitiatief kan zijn een HND-aantekening op het diploma of een branche-erkend 

HND-certificaat voor scholieren.  

Meten & monitoren  

Enkele voorbeelden van bereikte resultaten zijn: 

• Lijst van HND-kengetallen met inzicht in de CO2-besparing (indicatie) van meest 

voorkomende HND-maatregelen (zie §5.3.5, pag. 27 e.v.). Er is vastgesteld dat het 

verminderen van stationair draaien veel winst kan opleveren in NOx- (10-50%) en CO2- 

emissie (5-10%). 

• Handleiding voor het opzetten van proefprojecten (zie §5.3.6, pag. 28). 

• Een monitoringsstrategie waarbij dankzij het voorbereidende werk nieuwe inzichten zijn 

ontstaan en vermoedens zijn bevestigd over de penetratiegraad, kansrijkheid, toepas-

baarheid en reductiepotentieel van HND-maatregelen (zie §5.3.1, pag. 22 ev.).  

Er wordt geen uitspraak gedaan over het reductie-effect op Green Deal niveau, dat bleek 

namelijk te complex en te kostbaar (zie §5.3.4, pag. 26). In plaats daarvan is ingezet op 

versnelling van emissiereductie door ‘kwaliteit’; ontwikkeling van nieuwe kennis & inzichten 

en inspiratie gericht op verduurzaming van de inzet en gebruik van mobiele werktuigen. 

Vooruitblik 

Een deel van de HND-kengetallen kent nog steeds een ruime bandbreedte in gevonden 

CO2-indicatie. De verwachting is dat de vermelde besparingsuitkomsten waarschijnlijk zullen 
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 variëren afhankelijk van machinetype en praktijkomstandigheden. De gevonden HND-

kengetallen vragen om vervolgonderzoek voor nadere verdieping en validatie.  

Materieel & brandstoffen 
Voor het stimuleren van onderzoek naar en toepassing van duurzame mobiele werktuigen en 

gebruik van duurzame brandstoffen, zijn vanuit de GD-HND diverse verkennende 

onderzoeken (zie §6.3.2, pg 36) en demonstratieprojecten uitgevoerd (zie §6.3.4, pg 40). 

Daarnaast hebben GD-partners mede op basis van opgedane inzichten vanuit de GD-HND 

duurzame keuzes gemaakt in het eigen materieelpark. GD-partners zetten ook de komende 

jaren in op verdergaande modernisering van het materieelpark (zie §6.3.5, pag. 41). 

 Vooruitblik 

De klimaatopgaaf in de bouw (vooral gebaseerd op het Klimaatakkoord en Schone Lucht 

Akkoord) vraagt om lage en zero emissie mobiele werktuigen en toepassing van duurzame 

brandstoffen en nieuwe energiedragers, waaronder waterstof. Dat leidt tot nieuwe 

vraagstukken op gebied van onder meer techniek, onderhoud, gebruik, inpassing in het 

bouwproces. De oplossing van deze vraagstukken vraagt om onderzoek & ontwikkeling. 

Samenwerking tussen gebruikers, leveranciers, overheids- en kennisorganisaties versnelt de 

transitie naar een uitstootvrije sector. Diverse nieuwe (samenwerkings)initiatieven komen 

hiervoor van de grond, zoals ‘Roadmap Zero Emissie Bouwplaats 2030’; initiatief van RWS 

vanuit de Strategie Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuurprojecten, De Groene Koers 

en Emissieloos Netwerk Infra (zie §9.1, pag. 62).  

Beleid & regelgeving 
De opgedane kennis in de GD-HND op vlak van gedrag, techniek en duurzame brandstoffen, 

is waar mogelijk geïntegreerd in inkoop- en aanbestedingsbeleid van aanbestedende dien-

sten c.q. overheidsorganisaties. Bestaande HND-maatregelen in dit beleid zijn geactuali-

seerd naar de laatste stand der techniek. En bestaand beleid is verrijkt met nieuwe HND-

maatregelen. Enkele voorbeelden van bereikte resultaten zijn: 

• formuleren van duurzame criteria voor HND; Handreiking HND in EMVI-criteria (zie 

§7.3.1, pag. 48) 

• actualisatie van HND-principes in de PIANOo-criteria, Maatregellijst van de CO2-presta-

tieladder, HND in Meetlat Brandstoffen (zie §7.3.2 t/m §7.3.4, pag.49 e.v.).  

• integratie van HND-principes in inkoop- en aanbestedingsbeleid van overheden (zie 

§7.3.5, pag. 51 e.v.).  

Uitgangspunten daarbij waren borgen van standaardisatie & harmonisatie van milieu-eisen 

en het formuleren van haalbare en betaalbare milieu-eisen aan mobiele werktuigen in ten-

ders. 

Vooruitblik 

Het stellen van duurzame criteria in inkoop- en aanbestedingsbeleid is een krachtig instru-

ment voor overheidsorganisaties - in een opdrachtgevende rol als aanbestedende dienst- om 

verduurzaming van mobiele werktuigen te behalen. Periodieke actualisatie van inkoopcriteria 

staat structureel op de agenda van overheidsorganisaties waarbij ook de komende jaren de 

samenwerking met partijen uit de markt essentieel is voor verdergaande energietransitie in 

de bouw.   
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 HND en stimuleringsregelingen  

Bij de betrokken partners overheerst de overtuiging dat vernieuwing en uitbreiding van het 

subsidie-instrumentarium wenselijk is voor versnelling van de modernisering van het 

materieelpark. Dat vraagt om inzicht in de omvang en samenstelling van het materieelpark 

en de brandstofplas om het milieu-effect en kosteneffectiviteit van het stimuleringsbeleid te 

bepalen (zie §7.3.6, pag. 54) In 2020 gaat het Rijk in samenwerking met marktpartijen een 

materieel enquête uitvoeren voor het nodige inzicht in de omvang en opbouw van het 

materieelpark. 

Communicatie & promotie 

In de GD-convenanttekst legden de partners vast dat de ‘aanpak HND breed in de keten 

wordt verspreid en gecommuniceerd’. De GD-partners hebben hiertoe actief hun kennis, tijd 

en netwerk ingezet (zie §8.3.1, pag. 56). Via diverse communicatiekanalen is HND 

gepromoot in de keten (zie §8.3.2, pag. 57 e.v.). Het contentmanagement en beheer van de 

GD-HND website en periodieke berichtgeving lag bij het programmabureau. Gezien ieders 

inspanningen en resultaten overheerst het algemene beeld dat er onder de GD-partners 

sprake was van een grote mate van inzet en bereidheid tot verbreding van HND in de keten 

door communicatie en promotie vanuit ieders organisatie.  

Vervolg op Green Deal Het Nieuwe Draaien 

Met de afronding van de programmaperiode sluiten de partners een 4-jarige periode af. In de 

loop van deze periode is reductie van uitstoot door mobiele werktuigen in de bouw, infra en 

groensector steeds meer in de schijnwerpers komen te staan waaraan de GD-HND een 

grote bijdrage heeft mogen leveren. De vraag is hoe verder? Onder invloed van de inzet en 

inspanningen van de partners, is de doelstelling van HND in feite verbreed en aangescherpt 

van een bescheiden emissiereductie op de korte termijn naar volledig emissieloos werken op 

de lange termijn. De noodzaak daarvan vloeit voort uit overeenkomsten zoals het Schone 

Lucht Akkoord, het Klimaatakkoord en het stikstofbeleid van het Rijk. Daarnaast heeft IenW 

in de Strategie Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuurprojecten expliciet de transitie naar 

een duurzame bouwplaats en bouwlogistiek benoemd als essentieel voor het bereiken van 

de klimaat- en circulaire doelen in 2030. Het thema ‘Emissiereductie door mobiele 

werktuigen’ zal dus in urgentie toenemen vooral ingegeven door de energietransitie in de 

bouw-, infra- en groensector. Als uitwerking van de afspraken in de genoemde 

overeenkomsten, onderzoeken publieke en private partijen de mogelijkheden om voort te 

bouwen op bestaande samenwerkingsverbanden en afspraken die gemaakt zijn in het kader 

van Green Deals, zoals de GD-HND (zie §9.1, pag. 62).  
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 1. Opzet rapport 

1.1. Afbakening  
Er zijn verschillende partijen betrokken bij de uitvoering van GD-HND. In de convenanttekst 

zijn doelstellingen en actiepunten afgesproken. De actiepunten zijn verdeeld naar 5 

categorieën: Training & Educatie, Meten & Monitoren, Materieel & Brandstoffen, Beleid & 

Regelgeving en Communicatie & Promotie. Voor het schrijven van dit eindrapport zijn de 

partners geraadpleegd om informatie te verstrekken over de status van de opgetekende 

actiepunten. De door de partners aangeleverde informatie is vastgelegd in de 

Rapportageformulieren (zie bijlage). De rapportageformulieren zijn primair de grondslag voor 

het schrijven van dit rapport. Secundair is voor aanvullende informatie geput uit 

onderzoeksrapporten, vergaderverslagen van werkgroepen, CO2PL-verslagen van partners, 

nieuwsberichten en deskresearch. Het rapport geeft derhalve geen volledig beeld van de 

werkelijkheid, maar geeft hoofdzakelijk een beeld van wat er in de rapportageformulieren is 

opgetekend en ingebracht door de partners.  

De voornoemde informatie is gebundeld in de bijlage ‘Rapportageformulieren’ dat als 

separaat document naast dit eindrapport wordt gepubliceerd. Als resultante van 

voorgenomen acties hebben partners gedurende de programmaperiode veelal diverse 

onderzoeken verricht, projecten uitgevoerd en kennisdocumenten opgeleverd. In dit 

eindrapport worden niet alle actiepunten afzonderlijk behandeld. Wel worden de meest in het 

oog springende resultaten eruit gelicht en nader omschreven in de hoofdstukken. In de 

Rapportageformulieren treft u per actiepunt een samenvatting aan met informatie over het 

betreffende actiepunt, de betrokken organisatie(s), een toelichting op verrichte activiteiten 

met resultaten, het veronderstelde reductie-effect (indien verstrekt), bronvermelding per 

actiepunt en - mits opgegeven - een vooruitblik met betrekking tot het actiepunt. Omwille van 

de leesbaarheid en omvang van dit rapport is niet uitgebreid ingegaan op detailinformatie uit 

alle brondocumenten. Wel is verwezen naar de vindplaats van de bronnen in de voetnoten 

en in de bijlage. De brondocumenten worden beschikbaar gesteld via het programmabureau. 

Er wordt geen uitspraak gedaan over het reductie-effect op GD-niveau, dat bleek namelijk te 

complex en te kostbaar. U zult wel bij het merendeel van de projecten een indicatie van het 

veronderstelde reductie-effect zien.  

Ter borging van draagvlak onder de partners is het rapport tegengelezen door een 

redactiecomité bestaande uit:  

• BAM Infra, Kommer den Uil en Menno Visser  

• BMWT, Jan Hommes, Yvonne van Bakergem, Albert Lusseveld  

• Boskalis Nederland, Walter Stougie 

• Bouwend Nederland, Anne Fokke de Vries  

• CUMELA Nederland, Nico Willemsen  

• Gemeente Rotterdam, Cor Luijten 

• Ministerie IenW, Syd Jordaan  

• Rijkswaterstaat, Dik de Weger 

• SHELL, Marcel van den Berg  

• Natuur & Milieu, Rob van Tilburg, Yolanda Wagter, Björn Sawilla 

• SOMA Bedrijfsopleidingen, Sytze Kloosterman 

• SOMA College, Koen Stephan 

• TNO, Ruud Verbeek en Pim van Mensch  
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 1.2. Leeswijzer 
Navolgend volgt in hoofdstuk 2 de introductie van de GD-HND en in hoofdstuk 3 de 

projectorganisatie. In de hoofdstukken 4 t/m 8 wordt per hoofdstuk één categorie behandeld. 

Hoofdstuk 9 gaat in op het vervolg na de GD-HND. In de bijlage treft u de 

Rapportageformulieren aan en de Roadmap. 

1.3. Begripsbepaling Het Nieuwe Draaien 
Onder HND wordt in de GD-HND verstaan:  

• een brandstof- en milieubesparende werkstijl, werkuitvoering en werkaanpak van 

mobiele werktuigen; 

• inzet van energiezuinig en schoon grondverzetmaterieel; 

• verduurzaming van het materieelpark en toepassing van duurzame brandstoffen; 

• onderhoud van het materieel conform fabrieksspecificaties. 

1.4. Begrippenlijst  
Aanbestedende diensten: Een aanbestedende dienst wordt gedefinieerd als Staats,  

    regionale en lokale overheidsinstanties, publiekrechtelijke  

    instellingen of -samenwerkingsverbanden, in een   

    opdrachtgevende rol 

B&R:     Beleid & Regelgeving 

Eindgebruiker:  Bouwpersoneel dat mobiele werktuigen bestuurt. En 

leidinggevend personeel op locatie 

C&P:     Communicatie & Promotie 

CO2PL:    CO2-Prestatieladder 

Duurzame brandstoffen:  Bio-brandstoffen en (semi) elektrische aandrijflijnen, die leiden 

tot minder uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht en tot 

klimaatwinst 

GD:     Green Deal 

GD-HND:    Green Deal Het Nieuwe Draaien 

GTL:    Gas-To-Liquids  

HND:     Het Nieuwe Draaien 

HVO:     Hydrotreated Vegetable Oil 

Machinist:    Bestuurder van mobiele werktuigen  

Min IenW:   Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

Min BZK:   Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Mobiele werktuigen:  Mobiele werktuigen in de bouwnijverheid en in de landbouw1.  

M&M:     Meten & Monitoren 

M&B:     Materieel & Brandstoffen  

Overheidsorganisaties: Organisaties die namens de overheid taken uitvoeren zoals 
ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen 

RWS: Rijkswaterstaat 
SKAO:    Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen 

T&E:     Training & Educatie 

  

 
1 Bron: convenanttekst GD-HND, Werktuigen met een verbrandingsmotor, inclusief werktuigen van    

  verhuurbedrijven die in de landbouw werkzaam zijn, mei 2016.  
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 1.5. Disclaimer 
Dit eindrapport is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld in directe 

samenwerking met en op basis van de input van betrokken partners. De vermelde informatie 

is met medeweten van betrokken partners gepubliceerd. De doelen en ambities van de 

partners zijn niet statisch en kunnen tussentijds aangepast worden. Er kunnen geen rechten 

ontleend worden aan de informatie uit dit rapport.   
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 2. Inleiding  
In de bouw (B&U en GWW), landbouw, groenbeheer en -onderhoud (verder: bouw en 

landbouw) worden grote hoeveelheden brandstof gebruikt door mobiele werktuigen. Mobiele 

werktuigen in de bouwnijverheid - zoals graafmachines, bulldozers - en mobiele werktuigen 

in de landbouw - zoals tractoren - stoten tezamen ruim 2 Megaton CO2 uit op jaarbasis2. 

Mobiele werktuigen in de bouw en landbouw leveren een bijdrage van 8% aan de CO2-

uitstoot van het verkeer in Nederland.  Daarnaast leveren mobiele werktuigen een bijdrage 

van 9% aan de totale NOx -uitstoot en ruim 9% aan de fijnstof uitstoot van het Nederlandse 

verkeer3. Zowel in binnenstedelijk als landelijk gebied levert dit geluids- en stankoverlast en 

gezondheidsproblemen op.  

2.1. Aanleiding Green Deal Het Nieuwe Draaien  
Door initiatieven als de GD-HND streeft de bouw en landbouw naar het reduceren van de 

CO2-uitstoot en het verbeteren van de luchtkwaliteit. In het SER-Energieakkoord4 voor 

duurzame groei is een afspraak gemaakt om een Green Deal CO2-besparing bij mobiele 

werktuigen te stimuleren met als doel 10 procent CO2- en PM10-reductie.  

 

Deze GD richt zich onder meer op het versnellen van de toepassing van HND in training en 

educatie, stimuleren van materieelonderhoud conform fabrieksspecificaties, het gebruik van 

energiebesparende technieken, energiezuinige en/of schone (toevoegmiddelen voor) 

brandstoffen en energiedragers en waar mogelijk aanschaf en gebruik van hybride, 

elektrische zuinige mobiele werktuigen en het initiëren van Europese normstelling om deze 

processen te versnellen. 

2.2. Doel Green Deal Het Nieuwe Draaien 
Vermindering van de gemiddelde uitstoot van CO2 (naar reductie met 10% gedurende de 

looptijd van deze GD), NOx (naar een reductie van 15%) en fijnstof door mobiele werktuigen 

in de bouw en landbouw. Partijen willen dit realiseren via de volgende operationele doelen:  

I. Verankeren van HND als vakmanschapsnorm in opleidingen van kennisorganisaties 

voor scholieren in het middelbaar beroepsonderwijs. 

II. Training en educatie van HND onder de eindgebruikers 

III. Verbeteren meet- en monitoringsinstrumentarium van brandstofgebruik en 

luchtverontreinigende emissies en toepassing daarvan in de praktijk. 

IV. Verduurzamen van het materieelpark en gebruik van duurzame brandstoffen. 

V. Ontwikkelen van beleid en regelgeving gericht op verduurzaming van mobiele werk-

tuigen.  

VI. Verbreden en versterken van communicatie over HND.  

 
De operationele doelen waren leidend in de opzet van de werkgroepsstructuur.   

 
2 Bron: convenanttekst GD-HND, Werktuigen met een verbrandingsmotor, mei 2016. 
3 Bron: CBS Statline 2018 Feitelijke emissies naar lucht door mobiele bronnen. 
4 Bron: SER, Energieakkoord voor duurzame groei Agenda Mobiliteit en Transport, september 2013 
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 3. Projectorganisatie 

 

Binnen 3 maanden na ondertekening werd de projectorganisatie opgetuigd. Vanuit de 
partners zijn diverse betrokkenen afgevaardigd als lid van de projectorganisatie (zie pag.14 
e.v.).   

3.1. Stuurgroep 
Dit is het beslisorgaan met mandaat voor het nemen van strategische beslissingen en klank-

bord voor de werkgroepen. De stuurgroep is verantwoordelijk voor het bevorderen van de re-

alisatie van de GD-doelstellingen, monitoring van de financiën en strategische positionering. 

3.2. Programmabureau 
Het Programmabureau is uitgevoerd door BMWT. Het bureau functioneerde als dagelijks 

aanspreekpunt voor GD-HND. En had onder meer als taken pen- en woordvoerderschap, 

financieel beheer, monitoren en bevorderen van de uitvoering van actiepunten, organiseren 

en faciliteren van overleg, verbinden van partijen, kennisdeling, verslaglegging en 

rapportage, berichtgeving, communicatie en promotie.  

3.3. Werkgroepen  
De werkgroepen hadden tot taak realisatie van de actiepunten te ondersteunen. Werkgroep 

Training & Educatie: nam operationele doelstelling I en II voor haar rekening. Werkgroep 

Meten & Monitoren; doelstelling III, werkgroep Materieel & Brandstoffen; doelstelling IV, 

werkgroep Beleid & Regelgeving; doelstelling V en werkgroep Communicatie & Marketing; 

doelstelling VI (zie pag. 12).  

3.4. Meet UP  
Gaandeweg de programmaperiode bleek dat werkgroepleden meer behoefte kregen in 

informatie-uitwisseling tussen de werkgroepen onderling. Om die verbinding te leggen, 

werden “Meet Ups” georganiseerd voor het faciliteren van werkgroepoverstijgende dialoog 

en kennisuitwisseling.  
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 3.5. Betrokkenen 
Vanuit de partners zijn diverse betrokkenen afgevaardigd als lid van de projectorganisatie 

Stuurgroep  

BAM Infra Nederland B.V. Kommer den Uil  

BMWT  Albert Lusseveld (secretaris)  
Jan Hommes 

Gemeente Utrecht Bertien Oude Groote Beverborg (2016-2018) 

Gemeente Utrecht Linda Docter (<2019) 

Ministerie van IenW Tomas de Laat (2016-2017) 

St. Natuur & Milieu Geertje van Hooijdonk (2016-2018) 

St. Natuur & Milieu Rob van Tilburg (>2019) 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving Pieter Jan Biesheuvel (voorzitter) 

Rijkswaterstaat Wim Anemaat (2016-2018) 

TNO  Ruud Verbeek 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 
Programmabureau   

BMWT  Albert Lusseveld (programmamanager) 

 Yvonne van Bakergem  
Natasja van der Kruk 

 Lia Willemse 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 
Werkgroep T&E  

Aeres Tech Hans Nieuwenhuis (>2017) 

Aeres Tech Leo Voorwinden (2016) 

BMWT Albert Lusseveld (voorzitter a.i. >2018) 

HZC - SVMP René van der Steen  

MKB Infra René de Kwaadsteniet (voorzitter 2016-2017) 

SBB Dick Verbeek (2016-2018) 

SOMA Bedrijfsopleidingen  Sytze Kloosterman 

SOMA College Willem Scholtens 

Vereniging van Waterbouwers  Floris van Nouhuijs 

bbbbbbbb 
Werkgroep Materieel & Brandstoffen  

BAAS B.V. Leen van den Heuvel (>2019) 

BAM Infra Nederland B.V. Menno Visser 

BMWT Albert Lusseveld (voorzitter a.i.) 

Boskalis Nederland B.V. Walter Stougie 

Gebr. van Kessel Buren B.V. Ron Lagerwey 

Gemeente Den Haag Robert Motshagen (2016-2017) 

Gemeente Den Haag Thimo de Nijs (>2018) 

Gemeente Groningen Gerrit Griffioen 

Gemeente Utrecht Henk Pierik  

GoodFuels B.V. Jeroen Heiningen 

GoodFuels B.V. Doryan Daamen 

GoodFuels B.V. Floris-Jan Floris (2019) 

KWS Infra B.V. Evelien Ploos van Amstel (>2019) 

KWS Infra B.V. Frank Faber (2016-2018) 

Landheer Infra B.V. Martin LeBeau (2017-2018) 

Landheer Infra B.V. Rene de Looff (>2019) 

Mourik Infra B.V. Harry Brekelmans 

St. Natuur & Milieu Geke Schrijver (<2019) 

St. Natuur & Milieu Karin Blaauw (2016-2018) 

Rijkswaterstaat Dik de Weger 

SHELL Nederland B.V.  Marcel van den Berg (>2018) 

SHELL Nederland B.V.  Sander van der Laar (2016-2018) 

Webasto B.V. Jeroen Soepnel 

Webasto Thermo & Comfort Benelux B.V. Marcel Huizinga 

Wierda Hybrid Technologies B.V.  Jan Johan Kamstra (voorzitter 2018-2019) 

b  
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Werkgroep Beleid & Regelgeving  

BAAS B.V. Leen van den Heuvel (>2019) 

BMWT Albert Lusseveld (voorzitter a.i.) 

Bouwend Nederland Anne Fokke de Vries (>2019) 

Bouwend Nederland Martin Huigen (2016- 2018) 

CUMELA Nederland Jan van der Leij (2016- 2017) 

CUMELA Nederland Nico Willemsen (>2017) 

Gebiedsmanagers B.V. Richard Walet (2016- 2017) 

Gemeente Amsterdam Thera van Kesteren (>2019) 

Gemeente Amsterdam Wencke de Niet (>2019) 

Gemeente Groningen  Freek de Bos 

Gemeente Nijmegen Maarten van Ginkel 

Gemeente Rotterdam Cor Luijten (voorzitter 2018-2019) 

Gemeente Utrecht Inge van de Klundert (2016- 2018) 

Gemeente Utrecht Sophie Gunnink (>2019) 

KWS Infra B.V. Frank Faber (2016 - 2018) 

Ministerie van IenW Arjen Kapteijns (2016-2017) 

Ministerie van IenW Kaj Sanders (2016-2017) 

Ministerie van IenW Caroline Verduin (2017- 2018) 

Ministerie van IenW Syd Jordaan (>2017) 

MKB Infra B.V. Pieter Boelhouwer (>2018) 

MKB Infra B.V. Philip van Nieuwenhuizen (<2017) 

Mourik Infra B.V. Cora de Groot 

Mourik Infra B.V. Nuwan van der Linden (2016- 2017) 

St. Natuur & Milieu Yolanda Wagter 

Vereniging van Waterbouwers  Floris van Nouhuijs 

Visser & Smit Hanab B.V. Alex Alblas (>2018) 

Visser & Smit Hanab B.V. Peter van Leent (voorzitter 2016-2017) 

Wierda Hybrid Technologies B.V. René Wierda 

b 

Werkgroep Meten & Monitoren  

BAM Infra Nederland B.V. Menno Visser  

BMWT Albert Lusseveld (voorzitter a.i.) 

HCME  John van Mook 

HKA-Nieuwkoop B.V.  Frank Hoogendoorn (>2018) 

Ministerie van IenW Syd Jordaan 

MvO GROEP  Madeleine Nagelkerke (>2019) 

MvO GROEP  Jos Schoenmakers (>2019) 

MvO GROEP  Nanco Klein (2016-2018) 

PON Equipment B.V. Jaap Tuinstra  

Strukton Civiel B.V. William Vos  

TNO  Ruud Verbeek  

Van Oord Nederland B.V. Floris van Nouhuijs (voorzitter 2018-2019) 

Volkerink Heino B.V.  Louis Claessens (2016-2017) 

SMT Netherlands B.V.  Sjoerd Anne de Vos 

b 

Werkgroep Communicatie & Marketing  

Aeres Tech Jaap Wouda 

BMWT Yvonne van Bakergem (voorzitter) 

CUMELA Nederland Marijke Dorresteijn 

SOMA Bedrijfsopleidingen Miriam Baaroun 
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 4. Training & Educatie 

4.1. Doelstelling 
I Verankeren van HND als vakmanschapsnorm in opleidingen van kennisorganisaties voor 

scholieren in het middelbaar beroepsonderwijs 

II Training en educatie van HND onder de eindgebruikers 

4.2. Uitgangssituatie  
Bij HND gaat het om de wisselwerking tussen mens, machine en omgeving gericht op een 

slimme en energie-efficiënte voorbereiding en uitvoering van werk. De machinist, die belast 

is met het bedienen van het mobiele werktuig heeft de grootste invloed op de milieuprestatie 

van de machine. De wijze van besturen – ofwel ‘draaien’ op de machine – heeft direct effect 

op de mate van brandstofverbruik én op de uitstoot van uitlaatgassen. Toepassing van HND 

kan voor bedrijven een brandstofbesparing van gemiddeld 10% opleveren waarmee zowel 

milieuwinst wordt geboekt als kosten worden bespaard. De werkgroep T&E richtte zich 

daarom vooral op het bevorderen van HND via onderwijs, trainingen en certificering. Met als 

doel vergroten van bewustwording en stimuleren van gedragsverandering onder 

eindgebruikers. De focus lag op brandstofbesparing door het energie-efficiënter te werken 

met mobiele werktuigen. Leden van deze werkgroep waren met name opleiders, trainers en 

brancheorganisaties.  

4.3. Beknopte resultaten  
De opgaaf voor de werkgroep T&E is vastgelegd in een set aan voorgenomen acties. De 

realisatie daarvan is opgetekend in de bijlage Rapportageformulieren waarvan de meest in 

het oog springende hieronder kort toegelicht worden.  

4.3.1. HND-principes in het curriculum voor scholieren  

Een apart keuzedeel over HND bleek niet haalbaar. Het behalen van het 240-urencriterium 

bleek de bottleneck. Als alternatief en betere oplossing hebben de kennisorganisaties 

voorgesteld om HND als integraal onderdeel van het basisdeel van het curriculum op te 

nemen of waar het al onderdeel van het basisdeel was, te vernieuwen (bestaand curriculum 

verrijkt of integratie van HND in nieuwe vakmodules). Daarvoor zijn bestaande vakmodules 

verrijkt met HND-principes dan wel nieuwe vakken ontwikkeld (betreft onderwijs voor 

scholieren, geen trainingen aan professionals. Zie tabel).  

Kennisorganisatie Opleiding  

SOMA College Duurzaam draaien met grondverzetmachines Nieuw  

SOMA College Module "Efficiënt Machinegebruik HND+  

IPC Werkt! Specialisatie cultuurtechniek*  Nieuw 

 
*De opleiding Specialisatie Cultuurtechniek werd gegeven van 2016-2018 voor scholieren. Deze is later aangepast voor 

werknemers werkzaam in de loonwerksector als machinist op graafmachines en wielladers (Machinist Cultuurtechniek). 

Daarmee is HND vast onderdeel van het jaarlijkse lesprogramma voor ~150 scholieren bij 

deze kennisorganisaties.   
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 Vooruitblik  

De machinist van de toekomst is professional met oog voor het milieu, veiligheid en 

vakmanschap. De kennisorganisaties spelen in het curriculum daarop in. Ook op de lange 

termijn bieden kennisorganisaties ‘groene opleidingen’ aan. Een van de vervolginitiatieven 

zou kunnen zijn dat scholieren een aantekening op hun diploma of een branche-erkend 

certificaat ontvangen als ze met succes deze vakken en toetsen hebben doorlopen. b 

4.3.2.  HND-trainingen voor professionals 
Naast focus op scholieren, werkte de werkgroep T&E ook aan uitbreiding van bestaande 

trainingsprogramma voor professionals (voor machinisten, uitvoerend bouwpersoneel, 

leidinggevenden en trainers werkzaam of actief in de sector bouw, infra en groen): 

• SOMA Bedrijfsopleidingen heeft de basismodule HND uitgebreid met meerdere 

nieuwe modules. Waaronder een nieuwe mastertraining ‘Coach-HND’, ontwikkeld in 

samenwerking met BMWT (4 cursisten bij 1e coachtraining en 9 bij de 2e 

coachingtraining).  

• Aeres Tech heeft haar bestaande trainingsprogramma ‘Effectief en efficiënt 

machinegebruik’ uitgebreid met nieuwe vakgebieden en doelgroepen. Zo heeft 

AeresTech de eerste HND-training ontwikkeld voor de groensector. En specifiek voor 

leermeesters werkzaam bij waterschappen, mechanisatie- en cultuurtechnische 

bedrijven, heeft Aeres in samenwerking met BMWT een HND-train-de-trainer 

programma ontwikkeld: “Effectief en efficiënt machinegebruik Train The Trainer”.  

• IPC Werkt! heeft de training ‘Machinist Cultuurtechniek’ ontwikkeld op basis van de 

scholierenopleiding ‘Specialisatie Cultuurtechniek’. 

 

Zie onderstaand het huidige overzicht van HND-trainingen bij de kennisorganisaties.   

 

Kennisorganisatie Training  

SOMA Bedrijfsopleidingen 
 
 
 
 
 
  

Het Nieuwe Draaien voor grondverzet  

Het Nieuwe Draaien 1.5 in E-learning  Nieuw 

Het Nieuwe Draaien 2.0 schouwen in praktijk incl. rapportage Nieuw 

Coach Het Nieuwe Draaien Nieuw 

Het Nieuwe Draaien voor de Asfaltverwerking  

Het Nieuwe Draaien voor waterschappen  

Het Nieuwe Draaien voor de funderingstechnieken  

Het Nieuwe Draaien in de sloop, recycling en afvalverwerking  

Aeres Tech 
  

Effectief en efficiënt machinegebruik   

Het Nieuwe Draaien Tuin & Park (certificaat) Nieuw  

Het Nieuwe Draaien Landbouwmachines (certificaat)  

Effectief en efficiënt machinegebruik Train The Trainer  Nieuw  

IPC Werkt! Het Nieuwe Draaien in grondverzet Nieuw  

Machinist Cultuurtechniek Nieuw  

 
Vooruitblik  

De ontwikkeling van het trainingsgamma van de kennisorganisaties staat nooit stil. Nieuwe 

vragen uit de markt, wensen van klanten en regelgeving van overheidswege zijn slechts 

enkele van de drijfveren voor continue innovatie in opleidingen. De verwachting is dat 

bestaande trainingen inhoudelijk worden doorontwikkeld, ook om aan de laatste stand der 

techniek en aan nieuwe onderwijskundige inzichten, te voldoen. Ook voor 2020 en 

daaropvolgend verwachten de kennisorganisaties dat duurzaamheid essentieel onderdeel is 

én blijft van het machinistenvak.   
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 4.4. Richtlijn Het Nieuwe Draaien 
Ingevolge de actiepunten heeft BMWT in samenwerking met kennisorganisaties de Richtlijn 

HND opgesteld. Deze richtlijn ligt ten grondslag aan het HND-certificaat en het toetsingska-

der voor de certificering van HND-opleidingen. De richtlijn heeft als doel borging van de kwa-

liteit van HND-trainingen. In de richtlijn zijn de criteria vastgelegd voor:  

• de inhoud van een opleiding HND (inclusief eindtoets) 

• de kwalificaties van een trainer Het Nieuwe Draaien 

• de kwalificatie van de organisatie (bedrijf of opleidingsinstituut) 

• eindtoetskwalificatie. 

4.4.1. Certificaat Het Nieuwe Draaien   
Gedurende de programmaperiode zijn 14 grondverzetmaterieelleveranciers en 11 opleiders 

gecertificeerd als erkend HND Trainbedrijf. Deze organisaties zijn opgenomen in het Trainre-

gister5 op de website van BMWT). Zij hebben in een BMWT-audit aangetoond dat hun orga-

nisatie kwalificeert conform de Richtlijn Het Nieuwe Draaien.  

 

HND-opleidingen van GD-partners SOMA Bedrijfsopleidingen, SOMA College, Aeres Tech, 

IPC Werkt! zijn gecertificeerd voor kwalificatie in de Maatregellijst van de CO2 Prestatielad-

der. Alle erkende organisaties tezamen hebben gedurende de programmaperiode kandida-

ten opgeleid in HND en door BMWT laten certificeren. De keuze om te certificeren is vrijwil-

lig. Het werkelijke aantal HND-kandidaten ligt daardoor waarschijnlijk hoger. In de tabel ‘Aan-

tal certificaten HND’ staat het aantal door BMWT verstrekte HND-certificaten. SOMA Be-

drijfsopleidingen is marktleider als het gaat om HND-trainingen. Vandaar dat deze in de to-

taalaantallen eruit gelicht is naast de categorie ‘overige bedrijven’. Laatstgenoemde catego-

rie zijn lidbedrijven van BMWT of andere erkende opleiders (zie Trainregister).  

 

Aantal certificaten HND 
 SOMA Bedrijfsopleidingen Overige bedrijven 

2016 144 43 

2017 153 117 

2018 232 125 

2019 312 48 

2020* 179 50 

Totaal 1020 383 

* eerste kwartaal 

 

 

 

Vooruitblik  

De HND-certificering is vast onderdeel van het certificatiepakket van BMWT. Dat betekent 

dat BMWT het eisenschema van dit certificaat onderhoudt en beheert. Onderdeel daarvan is 

periodieke actualisatie van de HND-Richtlijn, training en certificaat. Het zijn ‘levende docu-

menten’ die – mits de omstandigheden daartoe vragen – BMWT in samenspraak met betrok-

ken kennispartners en trainbedrijven actualiseert. BMWT streeft ernaar om in 2024 75% van 

de grondverzetmaterieelleveranciers te erkennen (in 2020 bijna 50% behaald).   

 
5 Bron: BMWT, Trainregister BMWT, 2019 
 

https://www.bmwt.nl/themas/dossier?dossierid=993624073&parentid=993624065&title=Het+Nieuwe+Draaien#aanbod-tab
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 4.5. Bouwbedrijven en HND-training 
Als HND voor één doelgroep interessant is, dan wel voor bouwbedrijven. Vooral vanwege de 

kosten- en milieuvoordelen dat HND oplevert door brandstofbesparing. Maar ook omdat de 

HND-training op de Maatregellijst van de CO2PL staat (zie pag. 49).  

✓ Ingevolge de actiepunten hebben de navolgende bouwbedrijven gedurende de pro-

grammaperiode HND als vast onderdeel van de training van bouwpersoneel ge-

maakt.  

✓ Enkele hebben naast de machinistentraining ook gebruik gemaakt van train-de-trai-

ner en HND-coach training. Zie onderstaande tabel.  

Bouwbedrijven HND machinistentraining  HND train-de-trainer HND-Coach 
Van Oord   - 
Visser & Smit Hanab  - - 
Strukton  - - 
Boskalis  -  
Mourik Infra  - - 
BAM  -  
KWS  - - 
MvO Groep  - - 

 

In de rapportageformulieren staat in detail welke acties de bouwbedrijven hebben onderno-

men rond HND-training van personeel.  

 

Vooruitblik  

• BAM Infra Nederland (verder BAM) 

Ook de komende jaren zal BAM aandacht blijven schenken aan HND. Als onderdeel van trai-

ning, van toolboxen en gebruikersinstructies. De focus ligt primair op interne ambassadeurs 

door het opleiden van personeel tot HND-coach. Daarmee vergroot BAM het beklijfeffect van 

trainingen doordat collega’s elkaar aanspreken op het belang van duurzaam werken met mo-

biele werktuigen 

 

• Boskalis Nederland (verder Boskalis)  

Vanaf 2020 start Boskalis een programma om HND verder onder de aandacht te brengen op 

projecten. Hier worden naast eigen medewerkers ook onderaannemers, inhuurpersoneel en 

uitvoerend personeel in meegenomen. Boskalis gaat een periodieke training opzetten met 

inzet van een opgeleide HND-coach. Verwachte brandstofreductie circa 5%. 

 

• KWS Infra (verder KWS) 

In de aankomende jaren wil KWS haar activiteiten op het gebied van HND en  

brandstofefficiënt werken verder uitbreiden met ketenpartners. Door verdere verduurzaming 

van het materieelpark, zoals bijvoorbeeld de recente aanschaf van een tweede hybride wals, 

maar ook door de medewerkers te blijven trainen in het HND.  
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 • Mourik Infra (verder Mourik) 

Alle machinisten zijn HND getraind en een aantal hebben een herhalingscursus gevolgd.  

Vorig jaar zijn ook vaste onderaannemers (vanuit een keteninitiatief) meegetraind. Vanaf 

2020 start Mourik een e-learning traject als herhaling voor machinisten van Mourik én machi-

nisten van ketenpartners. Ook gaat Mourik met ketenpartners een onderzoek starten naar 

inzet van emissievrij (elektrisch) materieel. 

 

• MvO Groep 

In de komende jaren blijft MVO Groep vakmanschap en duurzaam werken door machinisten 

stimuleren. Het vakmanschap van de machinist zelf is in veel gevallen doorslaggevend in de 

mate van besparingen. Uit ervaring en onderzoek blijkt dat brandstofreductie vooral behaald 

wordt door een combinatie slimme bouwlogistiek en ontwerpoplossingen, inzet van een juiste 

combinatie van materieel, toepassing van duurzame brandstoffen en het monitoren van 

brandstofverbruik op afstand. Daarin betrekt MVO Groep partners in de keten en zal dat in 

de toekomst ook blijven doen.  

 

• Strukton Civiel (verder Strukton) 

Vanuit haar milieudoelstellingen investeert Strukton de komende jaren in duurzame innovatie 

van het materieelpark. Daar is de factor mens wezenlijk onderdeel van, naast technische in-

novatie. Dat vraagt om training van eigen personeel op het gebied van duurzaamheid en vei-

ligheid. Strukton draagt dit ook uit naar haar (personeel van) partners in de uitvoering.  

 

• Van Oord Nederland B.V. (verder Van Oord) 

Vooruitkijkend naar de periode tot 2025 - in relatie tot HND-trainingen - dan verschuift voor 

Van Oord de nadruk in activiteiten van ‘training’ naar ‘inzet van alternatieve brandstof-

fen/krachtbronnen en moderne(re) machines’. De HND-training als gedragsmaatregel heeft 

zijn effect nu bereikt. Steeds meer klanten verwachten aantoonbaar significante reducties of 

zelfs zero emissie. Om deze reden zetten we graag de volgende stappen op het gebied van 

techniek als cruciale aanvulling op de professionaliteit van onze kraanmachinisten.  

 

• Visser & Smit Hanab (verder VSH) 

Ook in de toekomst zet VSH in op bewustwording door training en toolboxinstructies van ei-

gen personeel. Bovendien wil VSH ook onder personeel van onderaannemers HND-training 

bevorderen.  
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 4.6. Samenvatting  
• HND is onderdeel van het jaarlijkse lesprogramma voor ~150 scholieren bij de 

kennisorganisaties. Een van de vervolginitiatieven zou kunnen zijn dat scholieren een 

aantekening op hun diploma c.q. een branche-erkend certificaat ontvangen als ze met 

succes HND-vakken en toetsen hebben doorlopen (zie §4.3.1, pag. 16)  

• Naast focus op scholieren, hebben SOMA Bedrijfsopleidingen, Aeres Tech en IPC Werkt! 

ook voor professionals het bestaande trainingsprogramma vernieuwd en uitgebreid in de 

sector. Er zijn 7 nieuwe trainingen ontwikkeld en 7 geactualiseerd (zie §4.3.2, pag. 17).   

• 14 grondverzetmaterieelleveranciers en 11 opleiders zijn conform de Richtlijn HND ge-

certificeerd. En opgenomen in het BMWT-Trainregister over de periode 2016-2020 (zie 

§4.4, pag. 18).  

 

• 1403 professionals hebben met succes de HND-training gevolgd en een HND-certificaat 

ontvangen over de periode 2016-2020 (zie §4.4.1, pag. 18).  

 

• De 8 aangesloten bouwbedrijven hebben HND als vast onderdeel van de training van 

bouwpersoneel gemaakt. 2 bouwbedrijven hebben één of meer HND Coaches en Train-

the-Trainers opgeleid en aangesteld (zie §4.5, pag. 19).  

 

• Vooruitkijkend breidt het merendeel van de bouwbedrijven HND-trainingen de komende 

jaren verder uit. Ook met behulp van innovatieve trainingsvormen zoals e-learnings, met 

gebruik van HND-coaches en train-the-trainers. Bovendien is het merendeel van de 

bouwbedrijven voornemens om dieper in de keten ‘HND’ te bevorderen door training van 

personeel van ketenpartners te stimuleren.    
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 5. Meten & Monitoren 

5.1. Doelstelling 
III Verbeteren meet- en monitoringsinstrumentarium van brandstofgebruik en 

luchtverontreinigende emissies en toepassing daarvan 

5.2. Uitgangssituatie 
Uit diverse onderzoeken6 blijkt dat bouwbedrijven moeite hebben met het meten en monito-

ren van brandstofverbruik van mobiele werktuigen, alsmede met de uitstoot van fijnstof, CO2 

en NOx. Een voorname oorzaak ligt in (technische) problemen met het uitlezen, interpreteren 

en analyseren van verbruiksdata uit de motormanagementsystemen van diverse machines, 

merken en typen. Complicerende factor is dat deze machines onder diverse omstandigheden 

worden ingezet wat een fluctuerend effect heeft op de vermogensbelasting en daarmee op 

het verbruik. De inzet en acties van de werkgroep M&M waren daarom vooral gericht op:  

o het verbeteren van het instrumentarium voor meten en monitoren van brandstof- en 

emissiegegevens door grondverzetmachines 

o wegnemen van knelpunten bij het meten en monitoren van brandstofprestaties door 

eindgebruikers (bouwbedrijven). 

Daarnaast heeft de werkgroep zich gebogen over een monitoringsmethode voor het bepalen 

van de reductie effecten van de GD-HND als geheel.  

5.3. Beknopte resultaten  
De opgaaf voor de werkgroep M&M is vastgelegd in een set aan voorgenomen acties. De re-

alisatie daarvan is opgetekend in de bijlage Rapportageformulieren waarvan de meest in het 

oog springende hieronder kort toegelicht worden.  

5.3.1. Monitoringsstrategie  
Het hoofddoel van de GD-HND was: Naar 10% CO2-reductie, 15% NOx-reductie en reductie 

fijnstof door mobiele werktuigen in 2020, maar de vraag - die in eerste helft van de program-

maperiode speelde -  was; ‘Hoe bepaal je na 4 jaar of dat reductiedoel ook behaald is?’.  

 

Als eerste stap heeft de werkgroep een plan van aanpak gemaakt om te komen tot zo’n mo-

nitoringsstrategie. Zonder te veel in detail te treden omvatte het plan de onderstaande hoofd-

lijnen (zie kader): een marsroute als antwoord op de vraag hoe de realisatie van het reductie-

doel gemonitord zou kunnen worden.   

 

Hoofdlijnen Plan van aanpak monitoringsstrategie  

Proefprojecten → effect per maatregel → delta penetratie gebruik maatregelen 2016-2020 → 

modelleren naar sectorniveau → relatieve besparing op nationaal niveau 

 

Het idee achter deze marsroute was om door middel van proefprojecten het besparingseffect 

van HND-maatregelen te duiden (zoals het effect van opleiding, machinebediening, start/ 

stopsysteem, ecomodus, gebruik van rijplaten en inzet duurzame brandstoffen).   

 
6 Bron: Memorandum ‘Brandstofverbruiksreductie & -monitoring mobiele werktuigen’, 13 mei 2014, ref.nr 2014-TM-NOT-   

   0100007452. En pilot brandstofbesparing Natuur & Milieu in samenwerking met BMWT en vijf bouwbedrijven, 2013/2014. 



 

23 
 

 En daarna met dat inzicht in het effect per maatregel, te gaan toetsen in welke mate de 

maatregelen toegepast worden in de praktijk. Bijvoorbeeld door middel van een periodieke 

enquête onder bedrijven. De gevonden penetratiegraad, zou dan worden gemodelleerd naar 

sectorniveau en uiteindelijk naar nationaal niveau. Bijvoorbeeld door correlatie met het 

EMMA-model7 van TNO. Dat model biedt mogelijkheid tot berekening van emissies door mo-

biele werktuigen op nationaal niveau.  

5.3.2. Vooronderzoek HND en roadmap 
Om een idee te krijgen van welke HND-maatregelen kansrijk zouden zijn voor het concreet 

invullen van de monitoringsstrategie, besloot de werkgroep tot een vooronderzoek. Zo moest 

bepaald worden welke HND-maatregelen (zowel technische en gedragsmaatregelen) een 

hoge prioriteit moesten krijgen op het gebied van monitoring én hoe de monitoringsinspan-

ning het beste kon worden vormgegeven. Voor het onderzoek werd - onder regie van Van 

Oord en in samenwerking met TNO en BMWT - een enquête uitgezet onder bouwbedrijven, 

trainingsinstellingen, materieel-, brandstoffenleveranciers en overheden. De vragen waren:  

 

Kansrijkheid maatregelen 

Wat is de huidige penetratie van de maatregelen? 

Wat is de mate van toepasbaarheid van de maatregelen? 

Wat is het reductiepotentieel van de maatregelen (verschil tussen wel / niet toepassen)? 

Aspecten voor eventuele monitoring van maatregelen 

Voor welke maatregelen is data over reductiepotentieel beschikbaar en zijn proeven mogelijk niet/minder noodzakelijk? 

Is er een goede / logische referentie beschikbaar ten behoeve van een goede effectbepaling? 

Welk soort omgeving is het meest geschikt voor een goede effectbepaling? 

Wat voor soort opzet is het meest geschikt voor een goede effectbepaling? 

Welke duur is noodzakelijk voor een goede effectbepaling? 

Hoeveel effectstudies zijn nodig voor een goed beeld van het effect van de maatregelen? 

Welk type HND-partner is het best geplaatst voor het organiseren van effectstudies? 

Bij welke maatregelen is voor een goede effectbepaling intensieve betrokkenheid van externe experts noodzakelijk? 

 

De resultaten van het vooronderzoek waren zeer nuttig. We lichten navolgend drie in het oog 

springende onderwerpen eruit8: 

 
  

 
7 Bron: TNO-rapport Emissiemodel Mobiele Machines…brandstofafzet, J.H.J. Hulskotte, R.P. Verbeek, TNO november 2009  
8  Bron: Vooronderzoek monitoring Green Deal Het Nieuwe Draaien Richting geven aan de monitoringsinspanning binnen de   
   Green Deal Het Nieuwe Draaien, Floris van Nouhuijs, Van Oord Nederland, april 2017 
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 Leeswijzer grafiek pag. 23 ‘Wat is de huidige penetratie van maatregelen’? 

De volgorde in de bovenstaande grafiek is gebaseerd op de gemiddelde score die volgt uit 

de gegeven antwoorden (hoogste score eerst). Zo komt een maatregel hoger op de lijst als 

relatief veel respondenten voor een hoog en middelmatig penetratieniveau kozen. Verder is 

het penetratieniveau omgekeerd evenredig gerelateerd met het (resterende) verbeteringspo-

tentieel van een maatregel. 

 

• Wat valt op met betrekking tot de penetratiegraad van HND-maatregelen?9 

o De 3 technische HND-maatregelen met de hoogste penetratie zijn volgens de res-

pondenten ‘Ecomodus, Start/stopsysteem en Toepassing rijplaten’. 

o Kijkend naar HND-gedragsmaatregelen kennen ‘Jaarlijkse training’ en ‘Jaarlijkse trai-

ning + coaching’ al een redelijke mate van penetratie terwijl ‘Onderlinge competitie’ 

nog vrij zeldzaam is; 

o Toepassing alternatieve brandstof (HVO, GTL, BTL etc.) kent een laag penetratieni-

veau.  

o Het overgrote deel van de technische maatregelen bevindt zich in de middenmoot 

met een response van overwegend middel (25<75%) en laag (<25%). 

 

 
 

Leeswijzer grafiek ‘Wat is de mate van toepasbaarheid van de maatregelen?’ 

De volgorde in de grafiek is gebaseerd op de gemiddelde score die volgt uit de gegeven ant-

woorden (hoogste score eerst). Zo komt een maatregel hoger op de lijst als relatief veel res-

pondenten aangaven dat de maatregel breed en redelijk toepasbaar is. De mate van toepas-

baarheid geeft een indicatie van de relatieve haalbaarheid van de maatregelen op dat mo-

ment. Hierbij is van belang om in ogenschouw te nemen dat respondenten hierbij niet zijn 

geïnstrueerd over hoe “toepasbaarheid” dient te worden beschouwd. Zo kunnen sommige 

maatregelen technisch volledig toepasbaar zijn, maar – afhankelijk van hoe hiermee wordt 

omgegaan door opdrachtgevers – financieel onaantrekkelijk.  

 
9 Bron: Vooronderzoek monitoring Green Deal Het Nieuwe Draaien Richting geven aan de monitoringsinspanning binnen 

  de Green Deal Het Nieuwe Draaien, Floris van Nouhuijs, Van Oord Nederland, april 2017 
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 Wat valt op met betrekking tot de mate van toepasbaarheid HND-maatregelen? 10  

o Jaarlijkse training scoort het beste op de mate van toepasbaarheid 

o Volledig elektrische machine scoort het laagste op de mate van toepasbaarheid 

o Bij de maatregel ‘Toepassen alternatieve brandstof (HVO, GTL, BTL etc.)’ geven de res-

pondenten aan dat de mate van toepasbaarheid breed (27%) of redelijk (40%) is. 

o De toepasbaarheid van de technische maatregel Hybride machine (‘terugwinnen 

zwenkenergie’) en Hybride machine (‘gewichtloze boom’) worden door vrij veel respon-

denten als redelijk of beperkt toepasbaar gewaardeerd. 

o De top 5 aan maatregelen met een hoge mate van toepasbaarheid vertoont grote gelijke-

nis met de top 5 aan maatregelen qua penetratieniveau. Hieruit valt voorzichtig op te ma-

ken dat bedrijven de maatregelen die zij toepasbaar vinden ook implementeren en er dus 

voldoende incentives lijken te zijn. 

 

 
 

Leeswijzer grafiek ‘Wat is het reductiepotentieel van de maatregelen?’  

De volgorde in de grafiek is gebaseerd op de gemiddelde score die volgt uit de gegeven ant-

woorden. De gepresenteerde gegevens betreffen een grove inschatting en geven een indica-

tie van de reductie dat de respondenten verwachten per maatregel te kunnen halen. 

 

Wat valt op met betrekking tot het verwachte reductiepotentieel van HND-maatregelen?  

o Volledig elektrische machine scoort het hoogst. 

o De verschillende alternatieve brandstoffen hebben volgens de respondenten een 

hoog reductiepotentieel. BTL en HVO komen hierbij in de buurt van een volledig elek-

trische machine. GTL scoort volgens de respondenten relatief goed op de reductie 

van verontreinigende emissies NOx en fijnstof.  

 
10 Bron: Vooronderzoek monitoring Green Deal Het Nieuwe Draaien Richting geven aan de monitoringsinspanning binnen 

    de Green Deal Het Nieuwe Draaien, Floris van Nouhuijs, Van Oord Nederland, april 2017 
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 o In het middensegment (van ‘Jaarlijkse training + coaching’ tot en met ‘Onderlinge 

competitie op efficiënt draaien’) vallen zowel technische als aan gedrag gerelateerde 

maatregelen waarbij de meerderheid van de respondenten een gemiddeld (3-10%) 

reductiepotentieel haalbaar acht op CO2 en NOx.  

 

Roadmap HND 

Op basis van het bovenstaande vooronderzoek werd een Roadmap opgesteld met een totaal 

beeld van de resultaten. De Roadmap is als bijlage bijgevoegd. Het gaf destijds naast inzicht 

in de meest kansrijke HND-maatregelen ook een beeld van de ruimte bij partners voor proef-

projecten en beschikbaarheid van data bij partners (‘welke brandstofbesparingsinformatie ligt 

er al op de plank?’).  

Tot zover de meest in het oog springende resultaten van het vooronderzoek. De output van 

het vooronderzoek bleek van groot nut voor andere activiteiten van de werkgroep, zoals hier-

onder verder aan bod komt. De totale resultaten van het onderzoek zijn gedeeld met de part-

ners, gepubliceerd en beschikbaar. 

5.3.3. Baselinestudie Green Deal HND  
De werkgroep heeft ook gewerkt aan het opzetten van een baselinestudie als startpunt voor 

de voornoemde monitoringsstrategie. Doel ervan was om aan een referentiepunt te komen 

voor het monitoren van het reductie-effect van de GD. Het zou meer inzicht moeten geven in 

de samenstelling, omvang en verbruik van het materieelpark in het grondverzet. Er is wel 

een conceptvragenlijst opgesteld, maar de baselinestudie is niet uitgerold vanwege 

onvoldoende draagvlak. De conceptvragen zijn wel van nut geweest als input voor het 

opstellen van vragen van de nationale materieelenquête, die in ontwikkeling is voor uitrol in 

2020/21 (zie pag. 54).  

5.3.4. Van kwantiteit naar kwaliteit  
Naast voornoemde nieuwe kennis en inzichten over gebruik van HND-maatregelen, bracht 

het vooronderzoek ook aan het licht dat uitrol van de monitoringsstrategie een complexe en 

kostbare aangelegenheid zou zijn. De beschikbare tijd van GD-partners en financiële ruimte 

stonden niet in verhouding tot de omvang van de monitoringsopdracht. Bovendien was er 

destijds onvoldoende draagvlak bij relevante betrokken organisaties voor het uitvoeren van 

de nodige enquêtes onder gebruikers. En de nodige effectstudies kwamen onvoldoende van 

de grond.  

Om voornoemde redenen besloot de stuurgroep op advies van de werkgroep om af te zien 

van monitoring op het behalen van de kwantitatieve reductiedoelstelling (10% CO2-reductie 

en 15% NOx-reductie). En in plaats daarvan in te zetten op ‘kwaliteit’: op ontwikkeling van 

nieuwe kennis & inzichten, bewustwording en inspiratie. Voorbeelden daarvan komen ook in 

dit hoofdstuk aan bod. Zoals de ontwikkeling van geaccepteerde HND-kengetallen, een 

handleiding voor het opzetten van proefprojecten en effectstudies. En verderop in dit rapport 

factsheets, verkennende onderzoeken en demonstratieprojecten. Desondanks kunnen op 

projectniveau in sommige gevallen wel harde uitspraken gedaan worden over de omvang 

van behaalde emissiereductie. Met name als partners op projectniveau in staat waren 

gebleken om de reductie-effecten te monitoren via emissiemetingen. Zie daarvoor hoofdstuk 

Materieel & Brandstoffen.  
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 Hiermee kwam voor de werkgroep een einde aan de inspanningen om tot een 

monitoringsstrategie te komen, maar de ‘zoektocht’ heeft wel tot nieuwe inzichten geleid 

zoals blijkt uit de diverse onderzoeksresultaten. 

5.3.5. HND-kengetallen  
Een van de doelstellingen waartoe de werkgroep zichzelf stelde, was effectbepaling van 

HND-maatregelen. Uit onderzoek11 én uit de dialoog in de werkgroep bleek destijds dat in de 

markt er geen/nauwelijks consensus bestaat over het effect van specifieke HND-

maatregelen. Namelijk hoeveel brandstofbesparing levert werken in de ‘ecomodus’ op in 

vergelijk met ‘powermodus’? Welke besparing levert een HND-training op? Er waren toen 

geen tot nauwelijks gedragen kengetallen in de markt voorhanden ter indicatie van het effect 

van dit soort HND-maatregelen. Uitzondering daargelaten, omdat bouwbedrijven veelal wel 

individueel over bedrijfseigen inzichten beschikten over de besparingseffecten van HND-

maatregelen.  

 

Derhalve heeft TNO op verzoek van de werkgroep onderzoek gedaan ter bepaling van het 

brandstofbesparingseffect van HND-maatregelen. Dit data-onderzoek vond plaats onder  

bouwbedrijven en materieelleveranciers. Het bestond uit een enquête, interviewronde en 

data-analyse van machine monitoring data12. Het TNO data-onderzoek heeft waardevolle 

input geleverd met als uitkomsten een CO2-indicatie per besparingsoptie. Zie tabel ‘HND 

Kengetallen’ op de volgende pagina. 

Het voordeel van kengetallen is dat ze leiden tot meer uniformiteit in het sturen op CO2 door 

opdrachtgevers en -nemers. Werken met kengetallen biedt mogelijkheid tot standaardisatie. 

Met kengetallen kan het reductie-effect van HND-maatregelen doorgerekend worden in 

aanbestedingsprocedures. Bijvoorbeeld naar beloningen in de EMVI-sfeer en fictieve korting 

op de aanneemsom bij toepassing van bepaalde HND-maatregelen.  

 

Vervolgonderzoek HND-kengetallen voor nadere validatie en verdieping 
Zoals in de tabel te zien is, is er bij meerdere maatregelen nog steeds sprake van een 

bandbreedte. Desondanks is dat al een hele grote stap vooruit in de wetenschap dat bij 

aanvang van het onderzoek bij het merendeel van de maatregelen geen enkele gedragen 

CO2-indicatie bekend was onder partners. Ondanks de beperkte budgetruimte en 

beschikbare tijd heeft dit onderzoek toch tot interessante nieuwe inzichten geleid. Dat 

gezegd hebbend, vraagt dit onderzoek om nadere verdieping. De vermelde 

besparingsuitkomsten zullen namelijk hoogstwaarschijnlijk variëren afhankelijk van 

machinetype en praktijkomstandigheden15. Daarom wordt ook aanbevolen om nadere 

validatie en verdieping in vervolg op dit onderzoek, zodat een beter beeld ontstaat onder 

welke omstandigheden hoeveel bespaard kan worden en waar eventueel belemmeringen 

liggen om de maatregelen te implementeren.   

 
11 Bron: Pilot brandstofbesparing Natuur & Milieu in samenwerking met BMWT en vijf bouwbedrijven , 2013/2014 
12 Bron: Besparingsopties HND/real world NOx-metingen aan 4 machines; TNO/werkgroep Meten & Monitoren, Meet Up GD-  

    HND, Nieuwegein, maart 2019) 
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 HND Kengetallen 
Type  Besparingsoptie Indicatie CO2-besparing  
Gedrag en 
werkmethode 

Jaarlijkse training  HND 5% -   10% 

Jaarlijkse training HND  + coaching 5% -  20% 

Toepassen rijplaten 0% -  50% 

Technisch en 
brandstof 

Nieuwere generatie machines (opeenvolgende Stage klasse) ca.  10% 

Start – stopsysteem / Ecomodus 2% -  13% 

Hybride machine  10% -  30% 

Volledig elektrische machine: grijze of groene stroom 50% -  100% *  

HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) uit afval- en reststromen ca.  

 

90% * 

GTL (Gas To Liquids) 1% -  4% ** 

Standkachel  (motor kan vaker uit) 0% -  0,5% 

Instelbare bandenspanning 1% -  3% 

Controle bandenspanning  1% -  4% 

Preventief onderhoud 0% -  4% 

Snelheidsbegrenzer (dumper) 0% -  10% 

Toelichting op tabel 

• * Elektrische aandrijving en biobrandstoffen op basis van well-to-wheel. De vermelde 

besparingsuitkomsten zullen variëren afhankelijk van machinetype en praktijkomstandigheden. 

• Percentages zijn grotendeels gebaseerd op informatie verzameld via een enquête onder bouwbedrijven 

en leveranciers. Deze informatie was deels onderbouwd met metingen en berekeningen. Daarnaast is 

door TNO, machine monitoring data geanalyseerd.  
**op basis van tank to wheel. Whell-to-wheel heeft Gas To Liquid geen tot nauwelijks CO2-effect, maar wel een 

bewezen fijnstof en NOx reductie-effect bij toepassing in oude machines en machines zonder roetfilter (Stage IIIA 

en ouder) tot ~50%.  

5.3.6. Handleiding voor proefprojecten 
Naast HND-kengetallen heeft de werkgroep ook energie gestoken in een handleiding voor 

proefprojecten. Proefprojecten zijn nodig voor het verkrijgen van inzicht in de besparingsef-

fecten van HND-maatregelen. Maar wat is een geijkte manier van proefopstelling? Denk bij-

voorbeeld aan het inrichten van een proefopstelling van graafmachines om het reductie-ef-

fect te bepalen bij gebruik van diesel versus bio-brandstoffen. Een gebruiksvriendelijke in-

structie over het opzetten van een proefproject (wijze waarop, urgente randvoorwaarden, pa-

rameters, etc.) was er nog niet. De werkgroep M&M formuleerde daarom onder leiding van 

Ruud Verbeek (TNO) de ‘Notitie Richtlijn voor het meten van brandstofverbruik’. Kortgezegd 

een concrete handleiding voor het opzetten van proefprojecten om het brandstofbesparings-

effect van HND-maatregelen op mobiele werktuigen te bepalen. Deze handleiding is vrij be-

schikbaar bij BMWT en is gebruikt ter inspiratie door partners in de werkgroep M&B, die ge-

durende de programmaperiode proefprojecten gingen opzetten.  

5.3.7. Monitoring data mobiele werktuigen: opgaaf voor vervolg 
Een van de knelpunten waar de werkgroep M&M zich op richtte was het wegnemen van 

knelpunten die veel bouwbedrijven ervaren bij brandstofmonitoring, hetgeen uit onderzoek is 

gebleken13. De inzet en acties van de werkgroep hebben zich zoveel mogelijk gericht op het 

krijgen van meer inzicht in HND-maatregelen, effectbepaling van HND-maatregelen en het 

bieden van een concrete handreiking voor het organiseren van proefprojecten. De leidraad 

daarin was vooral dat ‘meten en monitoren’ laagdrempeliger gemaakt moet worden voor 

bedrijven in het algemeen, maar in het bijzonder ook voor bedrijven met onvoldoende 

investeringskracht en capaciteit om in meet- en monitoringsoplossingen te investeren. Dat 

vraagt om inzicht in bestaande oplossingen onder gebruikers.   

 
13 Bron: Memorandum ‘Brandstofverbruiksreductie & -monitoring mobiele werktuigen’, 13 mei 2014, ref.nr 2014-TM-NOT-  

    0100007452. En pilot brandstofbesparing Natuur & Milieu in samenwerking met BMWT en vijf bouwbedrijven, 2013/2014.  
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 Om bekendheid daarover te vergroten, moet een breed publiek bereikt worden. In 2019 heeft 

RWS daartoe een eerste stap gezet in samenwerking met SKAO. Zij organiseerden een 

‘Kennissessie Datamonitoring Mobiele Werktuigen14’ over deze thematiek, speciaal voor 

bouwbedrijven en overheidsorganisaties. Daaruit bleek temeer dat de problematiek rond 

meten & monitoren nog niet opgelost is. Maar dat er ook heel veel meer mogelijk is dan 

bedrijven weet van hebben.  

Er bestaan namelijk reeds diverse hard- en softwareoplossingen die gebruikers kunnen 

installeren op hun machine om aan de slag te gaan met meten en monitoren. Echter, veel 

bedrijven weten niet dat van hun materieel al heel veel data verzameld wordt door de 

fabrikanten. Die data is gewoon beschikbaar voor de eindgebruiker en moet alleen nog 

aangevraagd worden bij de leveranciers. Daar is geen maatwerk voor nodig, en daar hoeven 

geen dure ‘kastjes’ voor te worden geïnstalleerd op machines15. De motorbelastingsdata16 is 

beschikbaar voor gebruikers via datamonitoringservices op mobiele werktuigen. Diverse 

materieelleveranciers bieden deze mogelijkheid van datamonitoring op machines, waaronder 

inzicht in brandstofverbruik. Aan de hand hiervan kunnen emissies berekend worden met 

behulp van standaard emissiefactoren (per emissieklasse en werktuigtype). De mogelijkheid 

van datamonitoring bij afname van machines is gemeengoed. Zij het in sommige gevallen 

een betaalde dienst. Ter stimulering zou de sector kunnen overwegen om standaard deze 

services aan te bieden zonder (meer)prijs aan gebruikers. Of vanuit de opdrachtgever 

bekeken; gesubsidieerd c.q. als gunningscriterium in tenders en als onderdeel van de 

milieuvergunning voor het project. De vergunningsverlener zou dan ook handhaver kunnen 

zijn en de aangeleverde informatie via eenduidige tools kunnen beoordelen (of aan de 

vergunningscriteria wordt voldaan). De behoefte aan emissie-informatie door mobiele 

werktuigen neemt toe voor gebruik in emissierekenmodellen zoals DuboCalc, Aerius en 

CO2PL. Dit vraagt afstemming tussen en input van alle betrokkenen zoals gebruikers, 

materieelleveranciers, brancheorganisaties, overheden en kennis- en ontwikkelpartijen. Hier 

ligt een opgaaf voor vervolginitiatieven.  

Enkele voorbeelden van bestaande emissiedatamonitoringssystemen zijn17:  

• Cat® Product Link™ (VisionLink/ProductLink)  

• KOMTRAX™  

• LiDAT  

• Volvo Proactive Monitoring/ActiveCare/CareTrack 

• Kobelco Monitoring Excavation System (KOMEXS) 

• Atlas Copco: intelligent Atlas Copco Equipment Satellite System (iACCESS)  

• Hitachi ConSite 

• Hyundai: HiMate  

• JCB LiveLink Lite  

• Mecalac TeleMatics  

• Terex TLink   

 
14 Bron: SKAO Verslag Kennissessie Mobiele werktuigen en datamonitoring, 2019  
15 Bron: Paul van Haperen, Magazine Green Deal Het Nieuwe Draaien, artikel Meten & Monitoren, 2020 
16 Hieronder wordt verstaan brandstofverbruik- en gebruiksprofieldata. Via gemiddeld verbruik per uur en aandeel stationair   

     draaien kunnen wel emissies berekend worden m.b.v. standaard emissiefactoren (per emissieklasse en werktuigtype),  
     bron TNO, Ruud Verbeek mei 2020 
17 Bron: BMWT zie bijlage ‘Rapportageformulieren hoofdstuk IV Verduurzamen van het materieelpark en gebruik van duurzame   

     brandstoffen’ voor link naar bronnen 

https://www.skao.nl/news/Verslag-Kennissessie-'Mobiele-werktuigen-en-Datamonitoring'-6745
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 5.4. Samenvatting  
Tegen de achtergrond dat meten & monitoren van brandstofverbruik en uitstoot van mobiele 

werktuigen in de praktijk onder bouwbedrijven voor veel problemen zorgt, heeft de 

werkgroep M&M zich vooral gericht op effectbepaling van HND-maatregelen, het bieden van 

een concrete handreiking voor proefprojecten en werken aan een monitoringsstrategie. Dit 

heeft geleid tot concrete resultaten:  

 

HND-kengetallen 

Inzicht in de CO2-besparing (indicatie) van meest voorkomende HND-maatregelen. Zoals 

jaarlijkse training HND (5%-10%), gebruik nieuwe generatie machines opeenvolgende 

Stage-klasse (~10%), start-stopsysteem / ecomodus (2%-13%). Bij aanvang van het 

onderzoek was voor het merendeel van HND-maatregelen geen enkele gedragen CO2-

indicatie bekend. Dat gezegd hebbend, vraagt dit onderzoek om nadere verdieping. De 

vermelde besparingsuitkomsten zullen namelijk waarschijnlijk variëren naar machinetype en 

praktijkomstandigheden (zie §5.3.5, pag. 27)  

Handleiding voor proefprojecten 

Proefprojecten zijn nodig voor inzicht in de effecten van HND-maatregelen. Maar wat is een 

geijkte manier van proefopstelling? De werkgroep M&M formuleerde een concrete 

handleiding voor het opzetten van proefprojecten om het brandstofbesparingseffect van 

HND-maatregelen op mobiele werktuigen te bepalen (wijze waarop, urgente 

randvoorwaarden, parameters, etc.). Zie §5.3.6, pag. 28. 

Monitoringsstrategie 

Door het voorwerk ten behoeve van de monitoringsstrategie zijn nieuwe inzichten ontstaan 

en vermoedens bevestigd: 

• Ecomodus, start/stopsysteem, toepassing rijplaten, jaarlijkse training (evt. in combinatie 

met coaching) kennen een hoge tot redelijke mate van penetratie. Terwijl ‘Onderlinge 

competitie’ zeldzaam is en bedrijven dit nog niet zien als gangbare passende maatregel.  

• Met name de toepassing van alternatieve brandstoffen kent een brede tot redelijke mate 

van toepasbaarheid /kansrijkheid. Voor de technische maatregel ‘Volledig elektrische ma-

chine’ geeft geen van de respondenten aan dat deze breed toepasbaar is.  

• Vooral de duurzame brandstoffen hebben volgens de respondenten een hoog reductie-

potentieel (HVO in bijzonder).   

Naast voornoemde nieuwe kennis en inzichten over gebruik van HND-maatregelen, bracht 

het vooronderzoek ook aan het licht dat exacte monitoring van de GD-resultaten een 

complexe en kostbare aangelegenheid zou zijn. Daarom is besloten om af te zien van 

monitoring op het behalen van de kwantitatieve reductiedoelstelling. En wordt er geen 

uitspraak gedaan over het reductie-effect op GD-niveau. In plaats daarvan is ingezet op 

‘kwaliteit’: op ontwikkeling van nieuwe kennis & inzichten, bewustwording en inspiratie (zie 

§5.3.1, pag. 22). 

Monitoring data mobiele werktuigen: opgaaf voor vervolg 

Door een optimale bediening van de machine is veel uitstoot reductie te behalen, namelijk 

5%-10% CO2-besparing en 10-50% NOx-besparing. Aanbevolen wordt daarom om 

monitoring op te nemen als onderdeel van de gunningscriteria en de milieuvergunning (zie 

pag. 29). Emissiedata (afgeleid uit motorbelastingsdata) is beschikbaar voor gebruikers via 

datamonitoringservices op mobiele werktuigen.   
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 Echter, analyse en interpretatie blijft nog steeds een uitdaging hoewel materieelleveranciers 

hard- en softwareoplossingen bieden, die gebruikers kunnen installeren op hun machine om 

aan de slag te gaan met meten en monitoren. Hier zien we nog steeds drempels in gebruik. 

Er ligt een opgaaf voor vervolg om inzicht in bestaande oplossingen te vergroten en 

laagdrempelig gebruik ervan te bevorderen (zie §5.3.7, pag. 28).    
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 6. Materieel & Brandstoffen 

6.1. Doelstelling 
IV. Verduurzamen van het materieelpark en gebruik van duurzame brandstoffen 

6.2. Uitgangssituatie 
Het bestaande materieelpark bestaat voor circa 50%-60% uit materieel met fasenorm Stage 

IIIB en ouder18. Mede vanwege de hoge emissie veroorzaakt door dit deel van het materieel-

park, is het streven van de overheid om het materieelpark te moderniseren19. Direct reductie-

effect is mogelijk door het toepassen van duurzame brandstoffen en HND-tips (gedrag). Op 

de lange termijn ligt de oplossing in modernisering van het materieelpark en technische inno-

vatie. Of op kortere termijn door het inbouwen van retrofit nabehandelingssystemen, mits 

(technisch) haalbaar is.    

 

De verdere uitrol en opschaling van duurzamer materieel op de markt en de verdere 

toepassing van duurzame brandstoffen, wordt belemmerd door tal van factoren. Over de 

exacte omvang van praktijkemissies bij toepassing van duurzame brandstoffen in mobiele 

werktuigen is namelijk nog onvoldoende wetenschappelijke informatie beschikbaar, om 

harde uitspraken te doen20. Bijvoorbeeld door onbekendheid over (de reductie-effecten van) 

duurzame brandstoffen, zoals GTL en  HVO (biodiesel uit afval- en reststromen). Duurzame 

brandstoffen hebben allemaal een reductiebelofte. Toepassing ervan leidt (veelal) tot lagere 

emissie van CO2, NOx of fijnstof. Een andere belemmerende factor voor uitrol en opschaling 

van duurzamer materieel is de hoge aanschafwaarde. Tenslotte is volelektrisch materieel 

met name in hogere vermogensklassen nauwelijks beschikbaar terwijl de vraag ernaar 

gestaag toeneemt. 

6.3. Beknopte resultaten  
De werkgroep M&B richtte zich daarom op het stimuleren van onderzoek naar en toepassing 

van duurzame mobiele werktuigen en gebruik van duurzame brandstoffen. De opgaaf voor 

de werkgroep M&B is vastgelegd in een set aan voorgenomen acties. De realisatie daarvan 

is opgetekend in de bijlage Rapportageformulieren waarvan de meest in het oog springende 

navolgend toegelicht worden. De actiepunten zijn verdeeld in de volgende categorieën:  

• Verkennende onderzoeken 

Dit zijn marktverkenningen, haalbaarheidsonderzoeken en dergelijke zonder prakti-

sche toepassing van duurzame brandstoffen en materieel op werken. 

• Demonstratieprojecten 

Dit zijn proefprojecten, effectstudies en dergelijke mét praktische toepassing van 

duurzame brandstoffen en materieel in de praktijk. 

• Maatregelen in het materieelpark 

Dit zijn technische maatregelen ter modernisering van het materieelpark en gebruik 

van duurzame brandstoffen door partners.  

• Factsheets 

Dit zijn kennisdocumenten die door partners zijn opgesteld.   

 
18 Bron: TNO op basis van de modelberekeningen voor KEV, 2019 
19 Bron: Klimaatakkoord juni 2019, Schone Lucht Akkoord januari 2020 
20 Bron: Factsheet ‘Milieu impact mobiele werktuigen; voor een duurzame keuze, 2018’ 
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 6.3.1. Verkennende onderzoeken 
Uit analyse van de rapportageformulieren van werkgroep M&B blijkt dat betrokken partners 

diverse verkennende onderzoeken hebben uitgevoerd. Zie pagina 36 voor een overzicht. Ter 

toelichting op voornoemde overzichtstabel lichten we enkele onderzoeken hieronder kort toe. 

In de rapportageformulieren treft u detailinformatie aan over de verkennende onderzoeken. 

Verduurzaming aggregaten  

Gemeente Utrecht heeft november 2018 een motie overgenomen om de inzet van vervui-

lende dieselaggregaten maximaal te beperken. Om invulling te kunnen geven aan de motie 

heeft de Gemeente Utrecht opdracht gegeven om voor alle, 38 evenementenlocaties, de 

energiebehoefte in kaart te laten brengen. Het doel van deze opdracht was om te achterha-

len op welke wijze en in welke mate de energievoorziening van evenementen verduurzaamd 

kan worden. Dit vormt een belangrijke stap in de (volledige) verduurzaming van de stroom-

voorziening op Utrechtse evenementen locaties. Vanuit de analyses zijn mogelijke verduur-

zamingsstrategieën opgesomd die de basis vormden voor keuzes van gemeente Utrecht in 

verduurzaming van evenementen. Hiermee gaf Utrecht invulling aan het actiepunt voor duur-

zame aansluitpunten op evenemententerreinen.  

 

Haalbaarheid MECs (Modulaire Energie Containers) voor inzet op bouwlocaties 

Gemeente Nijmegen wil met ENGIE, BCTN en enkele andere partners een laadstation/-hub 

realiseren waarmee containers voor elektrische binnenvaart geladen kunnen worden. Deze 

hub combineert het opladen van mobiele energiecontainers voor gebruik op elektrische bin-

nenvaartschepen, voor peakshaving op het elektriciteitsnet bij overschotten van zon- en 

windenergie én als inzet voor mogelijke mobiele walstroomvoorzieningen. Ook hier geldt dat 

er, net als bij de mobiele walstroomcontainers, onderzocht moet worden of het haalbaar is 

om de voorzieningen ook voor evenementen of (incidenteel) gebruik zoals voor grotere 

bouwplaatsen in te zetten. Dit project is voortgekomen uit een ander actiepunt; ‘Mobiele wal-

stroom op groen gas CNG’ van Nijmegen. Het project ‘Haalbaarheid MEC’s’ moet nog van 

start gaan ten tijde van het schrijven van dit rapport.  

 

Marktverkenning Samen slimmer en Schoner 
Gemeente Amsterdam voert in het kader van het initiatief ‘Samen slimmer en schoner’ de 

dialoog met marktpartijen ter bevordering van de inzet van zero-emissie materieel. Daartoe 

heeft de gemeente in het najaar van 2019 een marktdag georganiseerd met bouwbedrijven, 

leveranciers en ambtenaren over kansen van zero-emissiematerieel in aanbestedingen en 

demonstratie van vol-elektrisch materieel. Ook leden van GD-partner MKB INFRA, te weten 

Aannemingsmij. Markus en Gebr. Beentjes GWW, waren hierbij betrokken21. Hiermee geeft 

Amsterdam (deels) invulling aan het actiepunt om haalbaarheid te onderzoeken van 

duurzaam, zero-emissie materieel in haar inkoop- en aanbestedingsbeleid.  

Ketenanalyse ‘Minigravers op alternatieve brandstof 

Op basis van de materiële emissies voor de Scope 3-analyse van de CO2PL heeft Baas een 

ketenanalyse ‘Minigravers op duurzame brandstof’ opgesteld. Daaruit blijkt dat toepassen 

van een duurzame brandstof als Blauwe Diesel (HVO), naast elektrische graafmachines, ook 

voorziet in een mogelijkheid om te komen tot significante reductie van de CO2-uitstoot (89%), 

maar ook 9% minder stikstofoxiden (NOx) en 33% lager niveau van fijne deeltjes.   

 
21 Bron: Bouwmachines ‘Unieke aanbesteding dwingt tot samenwerking’, november 2019 
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 Op basis van de uitkomsten van de analyse wil Baas conform haar voorgenomen GD-

actiepunt proefprojecten met duurzame brandstoffen, zoals ‘Blauwe Diesel’ (HVO-diesel), op 

minigravers gaan starten in najaar 2020. Baas trad in de 2e helft van 2019 toe als partner in 

de GD-HND. De looptijd van het proefproject valt buiten de programmaperiode waardoor nog 

geen rapportage over de reductieresultaten op minigravers mogelijk is.  

Verkennende onderzoeken RWS / IenW 

Door uitvoering van de navolgende verkennende onderzoeken verwierf RWS het nodige in-

zicht om invulling te geven aan één van haar actiepunten: ‘IenW formuleert via RWS ambi-

ties op het vlak van duurzame inkoopcriteria voor mobiele werktuigen’. De uitkomsten van de 

onderzoeken waren veelal beleidsbepalend voor RWS in verduurzaming van haar inkoop- en 

aanbestedingsbeleid en inspirerend voor andere GD-partners. De meest in het oog sprin-

gende verkennende onderzoeken worden hieronder nader toegelicht:  

 

LCA-onderzoek machine/brandstofcombinaties 

In dit verkennend onderzoek22 heeft TNO 20 milieuprofielen opgesteld van verschillende ma-

chine/brandstofcombinaties voor opname in de nationale milieudatabase (zie https://milieu-

database.nl/). De onderzochte mobiele werktuigen waren graafmachines met emissieklasse 

Stage IIIB, IV en V. De onderzochte brandstoffen waren diesel, biodiesel, HVO en GTL. In de 

figuur op de volgende pagina staan de milieuprofielen bij toepassing van de brandstoffen op 

de machines. Algemene conclusies waren dat de MKI (milieukosten indicator) per liter af-

neemt naarmate de emissieklasse hoger is.  

 

De MKI is een indicator die de milieu-impact van een product uitdrukt in euro’s. Het weegt alle rele-

vante milieueffecten mee, die ontstaan tijdens de levenscyclus van een product en telt deze op tot één 

enkele score. De MKI, ofwel schaduwprijs van een product, is een makkelijke manier om de milieu-

impact van producten of projecten te vergelijken en communiceren. 

 

Vooral het verschil in MKI van een Stage IIIB en IV machine is significant. Voor IIIB-graafma-

chines is de MKI van diesel het grootst, GTL en opvolgend biodiesel iets lager (resp. 6% en 

12%) en HVO nog lager (27%). Om de milieu-impact van de verschillende brandstoffen 

naast elkaar te leggen, is het eerlijker om de eenheid MKI per MegaJoule te hanteren, omdat 

dan dezelfde hoeveelheid verzet werk/gereden kilometers vergelijken wordt. In dat geval 

wordt het verschil tussen de MKI van diesel GTL en biodiesel kleiner (GTL ongeveer 1% la-

ger, biodiesel 4%). De MKI van HVO blijft - ook in MegaJoule - lager dan diesel (25%). Als 

de effecten van bijmenging van HVO en biodiesel meegewogen worden, dan verkleint het 

verschil (1% lager voor biodiesel en 7% voor HVO).  

 

Uitkomsten zoals die van dit LCA-onderzoek zijn mede bepalend geweest in de keuzes die 

RWS maakte in de selectie van geschikte duurzame brandstoffen. Het gaf inzicht in de MKI  

van bepaalde type duurzame brandstoffen in combinatie met specifiek materieel. En daar-

mee droegen de uitkomsten van dit verkennende onderzoek bij in het maken van keuzes 

over de inzet van duurzame brandstoffen op projecten in mobiele werktuigen. En gaf RWS 

hiermee invulling aan het voornoemde GD-actiepunt. De uitkomsten van dit verkennend on-

derzoek zijn gepresenteerd in de WG M&B en intern verspreid onder GD-partners.   

 
22 Bron: TNO R10658 20 LCA’s van machine-brandstofcombinaties, 2018 

https://milieudatabase.nl/
https://milieudatabase.nl/
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Monitoring materiaalstromen en CO2 keten ‘Droog grondverzet’ 

Een ander verkennend onderzoek van RWS was het project ‘Monitoring materiaalstromen’,  

dat RWS eind 2017 organiseerde23. Hierin deed RWS met ketenpartners studie naar monito-

ringssystematiek in de keten van ‘Droog grondverzet’ met als doel om te sturen op CO2 (10% 

CO2-reductie bij inzet van mobiele werktuigen in tenminste 5 projecten in 2020 ten opzichte 

van 2016). Het meest relevant om te vermelden over het project ‘Monitoring materiaalstro-

men’ in het kader van dit eindrapport is, dat mede op basis hiervan RWS naderhand een 

aantal proefprojecten heeft kunnen selecteren (zie demonstratieprojecten pag. 40). 

 

Tenslotte heeft RWS in het kader van actiepunt; ‘formuleren van ambities op het vlak van 

duurzame inkoopcriteria voor mobiele werktuigen’ gewerkt aan het formuleren van het 'Tran-

sitiepad droog grondverzet en overige mobiele werktuigen in de weg- en waterbouw' als leid-

raad op weg naar een klimaatneutrale en circulaire infrasector24. De output daarvan was in-

put voor het formuleren van de lange termijn klimaatplannen van RWS en IenW onder an-

dere in de Roadmap naar een Zero-emissie Bouwplaats 2030, die naar verwachting medio 

2020 gepubliceerd wordt.  

 

Tot zover de toelichting op enkele in het oog springende verkennende onderzoeken die door 

de werkgroep M&B is uitgevoerd.  

 
23 Bron: Duurzaamheidsverslag 2018, publicatie mei 2019 
24 Bron: De zero-emissie bouwplaats; transitiepad droog grondverzet en andere mobiele werktuigen, 2020  

https://magazines.rijksoverheid.nl/ienw/duurzaamheidsverslag/2019/01/klimaat-en-energie
https://www.afvalcirculair.nl/onderwerpen/beleid-circulaire/rws-circulair/verslag-week-ce-2020/
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6.3.2. Overzichtstabel verkennende onderzoeken voor materieel en brandstoffen  

 

GD-partner Verkennende onderzoeken Korte omschrijving, conclusie of besluit Emissie 
indicatie* 

Utrecht  Verduurzaming aggregaten Verkennend onderzoek naar haalbaarheid van elektrische aansluitpunten op de belangrijkste eve-
nemententerreinen als basis om vervolgkeuzes te maken voor duurzamere opties.  

90-150 ton 
CO2 

Marktconsultatie 030-gesprek Gezonde 
lucht & Bouwwerktuigen 

In gesprek gaan met ondernemers om de impact van de uitstoot van bouwwerktuigen terug te 
brengen; heeft geresulteerd in een gedragen set aan haalbare reductiemaatregelen in tenders. 

- 

Den Haag Marktverkenning naar mogelijkheden van 
elektrisch bouwmaterieel 

Verkennend onderzoek naar mogelijkheden voor inzet van alternatieve brandstoffen  - 

Nijmegen Haalbaarheid MECs (Modulaire Energie 
Container) voor inzet op bouwlocaties 

Batterijcontainers (MEC’s) laden met duurzame energie voor toepassing op bouwlocatie.  
Dit onderzoek moet nog van start gaan. Planning Q42020.   

- 

Marktverkenning Bomenbestek Nijmegen heeft in het kader van het vierjarig onderhoud van het groen in de gemeente vroeg in 
het aanbestedingstraject marktpartijen geraadpleegd.  

- 

Amsterdam Marktverkenning Samen slimmer en 
Schoner 

Marktconsultatie met bouwbedrijven, leveranciers en gemeente-medewerkers over kansen EV in 
aanbestedingen en demonstratie EV -materieel  

- 

MKB Infra Deelname MKB INFRA-leden (Markus B.V. en Gebr. Beentjes GWW) aan initiatief Samen slimmer 
en Schoner 

- 

Baas  Ketenanalyse ‘Minigravers op HVO  Op basis van materiële emissies voor Scope 3 analyse reductie verwacht door HVO 89% CO2 

RWS Studie monitoring materiaalstromen en 
CO2 keten ‘Droog grondverzet’ 

Monitoring materiaalstromen en studie naar CO2-monitoringssystematiek in de keten van ‘Droog 
grondverzet’; sturen op 10% CO2-emissiereductie in 5 projecten.  

>10% CO2 

LCA combinatie machine/brandstoffen Inzicht in milieuprofielen van brandstof/graafmachine combinaties. Hierin is geen uitspraak gedaan 
over emissie-effecten maar over de hoogte van de MKI.  

- 

Transitiepad droog grondverzet en ove-
rige mobiele werktuigen  

Positiebepaling RWS voor formuleren van de klimaatambities op het vlak van duurzame inkoopcri-
teria voor mobiele werktuigen.  

- 

Roadmap naar een Zero-emissie Bouw-
plaats 2030 

De Roadmap geeft een marsroute als leidraad voor het opzetten van acties en mijlpalen op weg 
naar een zero-emissie bouw in 2030. Oplevering verwachting medio 2020.  

- 

Van Oord  Vooronderzoek monitoring GD-HND Verkenning maatregelen om richting te geven aan monitoringsinspanning binnen GD-HND 
Zie hoofdstuk 5 Meten & Monitoren 

- 

 
Deze tabel is niet uitputtend en geeft een beeld van het aantal verkennende onderzoeken naar opgaaf in de rapportageformulieren door de partners. De vermelde emissie-
indicatie is volgens opgaaf van de betreffende partner. Het ligt niet in de aard van verkennende onderzoeken dat er daadwerkelijk emissiereductie gerealiseerd wordt. Veelal 
gaat het om een veronderstelling of inschatting van de hoogte van de emissiereductie (CO2, NOx, fijnstof), van partners op basis van eigen inzichten, berekeningen en 
methoden. Vandaar de term ‘emissie-indicatie’. Als in de tabel emissie-indicatie blanco is, dan betekent dat de emissiereductie (nog) niet bekend, niet berekend of niet van 
toepassing is.  
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 6.3.3. Demonstratieprojecten 
Uit een analyse van de rapportageformulieren blijkt dat de werkgroep M&B diverse 

demonstratieprojecten heeft uitgevoerd gericht op verduurzaming van materieel en 

toepassing van duurzame brandstoffen. In de tabel op pagina 40 treft u de opgegeven 

demonstratieprojecten aan.  

Deze tabel is niet uitputtend en geeft een beeld van het aantal demonstratieprojecten naar opgaaf in 

de rapportageformulieren door de partners. De daarbij vermelde emissie-indicatie is volgens opgaaf 

van de betreffende partner. Veelal gaat het om een veronderstelling of inschatting van de 

emissiereductie (CO2, NOx, fijnstof), die de partners op basis van eigen inzichten, berekeningen en 

methoden hebben opgegeven als reductieresultaat. Vandaar de term ‘emissie-indicatie’.  

Demonstratieprojecten en emissiemetingen 

De GD-HND beschikt over een omvangrijke proeftuin voor HND-effectstudies. In de praktijk 

bleek echter dat effectstudies niet altijd eenvoudig ingepast kunnen worden in het 

bouwproces. Een deel van de demonstratieprojecten voldeed namelijk niet geheel aan de 

gestelde randvoorwaarden voor effectstudies, zoals repeterend karakter werkzaamheden, 

beschikbaarheid referentiematerieel, inpasbaarheid van de effectstudie in (de planning van) 

het bouwproces. En als de condities voor een proefopstelling wél conform specificaties 

waren, dan bleek uitvoering van praktijkemissiemetingen vaak technisch (te) complex en/of 

te kostbaar om gerealiseerde emissiewaarden te meten en te monitoren. Derhalve zijn er 

ook demonstratieprojecten uitgevoerd waarin geen emissiemeting is uitgevoerd, maar waarin 

andere vraagstukken een rol speelde: zoals ‘Bestaat er een uitstootvrij alternatief voor 

dieselaangedreven materieel?’. De inzet en acties van de werkgroep heeft een aantal 

aansprekende voorbeelden opgeleverd, die navolgend toegelicht worden.  

Kademuur renovatie; lage-emissie & zero-emissie materieel  

Gemeente Amsterdam heeft meer dan 600 kilometer aan kademuren in eigendom en 

beheer. Komende jaren moet circa 100 kilometer hiervan vervangen danwel gerenoveerd 

worden. Dit demonstratieproject heeft als doel om te kijken wat er voor dit type werk 

technisch gezien nu aan elektrisch materieel ingezet kan worden (shovel, kleine kraan, 

straatmakker, trilplaat, slijper, stenenknipper en puinbreker). Uitkomst hiervan is dat 

Amsterdam zero-emissie materieel kon inzetten, behalve voor kranen. TNO zal in relatie tot 

dit project berekenen hoeveel uitstoot er wordt voorkomen. Publicatie wordt verwacht in 

medio 2020. Hiermee gaf Amsterdam invulling aan het GD-actiepunt om een project uit te 

voeren met (zoveel mogelijk) elektrische werktuigen (klein materieel).  

 

Duurzame aansluitpunten voor evenementen 

Gemeente Amsterdam wil duurzame aansluitpunten voor evenementen realiseren. Doel van 

haar duurzaam evenementenbeleid is om per 2020 geen aggregaten meer toe te staan voor 

grotere evenementen, maar deze voor 100% op groene stroom te laten draaien. Dit is tevens 

één van haar GD-actiepunten. In dit demonstratieproject geeft Amsterdam invulling aan het 

actiepunt door onderzoek naar de inzet van mobiele batterijsystemen aangesloten op 

kleinverbruik stroompunten. Gebleken is dat door gebruik van kleinverbruik stroompunten te 

combineren met mobiele batterijen, de kosten laag uitvallen: de prijs per kWh ligt zelfs lager 

dan de gemiddelde prijs per kWh uit een vervuilend dieselaggregaat. De ervaringen uit het 

project zijn positief. Bij deze toepassing kan worden uitgegaan van een 100% reductie effect 

(uitstoot van fijnstof door bandenslijtage, bouwactiviteiten, e.d. buiten beschouwing).  
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 Rotterdamsebaan: toepassing GTL  

De Rotterdamsebaan is een nieuwe weg die Den Haag en de Haagse regio beter bereikbaar 

maakt door de snelwegen (A4/A13) en de centrumring van Den Haag met elkaar te verbin-

den. Eén van de collectieve GD-actiepunten was dat de reductie-effecten van GTL door een 

onafhankelijke instantie in de praktijk zouden worden vastgesteld. Zulke praktijkmetingen 

worden al toegepast voor vrachtwagens en personenauto’s. Voor bouwmaterieel was des-

tijds een dergelijke aanpak nog nergens ter wereld toegepast. Belangrijk onderdeel van de 

meting was dan ook te komen tot een betrouwbaar testprotocol. Shell, BAM, Gemeente Den 

Haag, TNO/SGS sloegen daarom de handen ineen. Onderzoekscombinatie TNO SGS heeft 

vastgesteld dat het gebruik van Shell GTL Fuel als brandstof voor de bouwmachines op het 

infraproject Rotterdamsebaan zorgt voor 46% minder uitstoot van fijnstof door deze machi-

nes. De combinatie TNO SGS voerde de meting uit op de Rotterdamsebaan. De Combinatie 

Rotterdamsebaan heeft daarom besloten om alle machines die bij de aanleg van de Rotter-

damsebaan worden ingezet, te laten draaien op GTL Fuel. Het rapport is gepubliceerd en 

gedeeld met de werkgroep M&B en overige GD-partners. Daarmee gaf het samenwerkings-

consortium invulling aan het collectieve GD-actiepunt om samen een proefproject uit te voe-

ren met een alternatieve brandstof op een infraproject in Den Haag. 

 

  Pilot elektrische wals  
BAM heeft ’s werelds eerste elektrische 10-12 ton wals gebouwd en in gebruik genomen. 

Door de elektrische aandrijving stoot de wals geen CO2 en stikstof uit. Daarnaast is de wals 

een stuk stiller dan de huidige walsen. Ten opzichte van de oorspronkelijke dieselmotor be-

spaart de elektrische wals op jaarbasis (180 draaidagen) ruim 42.000 kilogram CO2. Op vol-

geladen accu’s is de wals acht uur inzetbaar. Na 3-5 uur laden zijn de accu’s opgeladen.  

 

GTL op werkmaterieel  

Gemeente Groningen heeft proefondervindelijk GTL toegepast op veeg- en borstelmachines. 

En daarmee invulling gegeven aan één van haar GD-actiepunten. De ervaringen met GTL op 

veeg- en borstelmachines zijn positief vooral omdat een roetreductie van 40-70% PM10 en 

lagere geluidshinder werd vastgesteld (indicatieve percentages met een opaciteitsmeter in 

eigen werkplaats). Dit project heeft er mede toe geleid dat het gebruik van GTL in het materi-

eelpark is verbreed. Groningen heeft in haar inkoopbeleid de beleidskeuze gemaakt om 

geen diesel meer te gebruiken maar de transitiebrandstof GTL, tenzij inzet van waterstof 

kan. Op de lange termijn (2025) wil Groningen naar een emissievrije binnenstad waarbij de 

focus nu al met name ligt op inzet van emissievrij materieel op basis van waterstof.  

 

Mobiele walstroom op groen gas CNG  

Gemeente Nijmegen heeft zich in de GD-HND gecommitteerd aan het actiepunt om een de-

monstratieproject voor alternatieve brandstoffen voor mobiele werktuigen te organiseren. 

Hiertoe heeft Nijmegen in 2016/17 het demonstratieproject: ‘Mobiele walstroomunit op groen 

gas in Nijmegen' opgezet. Doel was onderzoek naar haalbaarheid van het gebruik van wal-

stroom opgewekt met groen gas (CNG) in plaats van energie opgewerkt met boordgenerato-

ren (voor minder luchtvervuiling, minder geluid). Het concept bleek praktisch uitvoerbaar, 

maar mobiele walstroom was echter economisch gezien geen inzetbare concurrent van 

vaste walstroom. Een vervolg op dit demonstratieproject is een verkennend onderzoek waar-

bij batterijcontainers (MEC’s) geladen worden met duurzame energie die vervolgens gebruikt 

kunnen worden voor bouwlocaties, evenementen én voor walstroom. Hiervoor wordt in de 

loop van 2020 een haalbaarheidsstudie opgezet (zie pag. 33).   
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 Selectie 5 praktijkprojecten: sturen op CO2 & Kaderrichtlijn Water 2020 

In vervolg op het verkennende onderzoek naar monitoringssystematiek in de keten van 

‘Droog grondverzet’ (zie pag. 35) heeft RWS naderhand een aantal projecten geselecteerd 

waaronder A16 Rotterdam, ViA15, N35 Nijverdal Wierden, Overnachtingshaven Spijk, Ka-

derrichtlijn Water (3 deelprojecten) als mogelijke kandidaten voor demonstratieprojecten. Op 

al deze praktijkprojecten wil RWS sturen op CO2-emissiereductie. Bijvoorbeeld bij de Kader-

richtlijn Water25 wordt in 2020 een drietal deelprojecten zero emissie uitgevraagd. De voort-

gang van deze projecten was niet zodanig dat er gedurende de looptijd van de GD al resulta-

ten gemeld kunnen worden. Wel is duidelijk dat de opdrachtnemer bij A16 zeer actief invul-

ling geeft aan de doelstelling, onder andere door onderaannemers expliciet te vragen om de 

inzet van zero emissie bouwmaterieel, en door een concrete monitoringssystematiek uit te 

werken. Daarmee geeft IenW via RWS invulling aan het actiepunt om in meerdere praktijk-

projecten te sturen op emissiereductie door toepassing van HND en monitoring. 

 

Ontwikkeling elektrische bouwvoertuigen 
Als after-market electrificeerder heeft Wierda Hybrid Technologies onder de vlag van de GD-

HND twee proefprojecten uitgevoerd. Ten eerste heeft Wierda Hybrid Technologies een 

Volvo EC18D mini-graafmachine retrofit omgebouwd van dieselaangedreven naar elektrisch. 

Het is voorzien van een 20 kWh accupakket om ruim 6 uren elektrisch te werken. Daarnaast 

heeft Wierda een volledig elektrische kraan/kipper combinatie gebouwd. Een elektrische 

truck trekker met een 231 kWh accupakket en actieradius van rond de 150 km. De 

combinatie is in staat om de gehele dag elektrisch te worden ingezet. Naast deze projecten 

werkt Wierda aan de ontwikkeling van de volledig elektrische HAMM HW90 wals (verwachte 

oplevering medio 2020). Samen met de Versluys Groep uit Bodegraven wordt hiervoor een 

geheel nieuw elektrisch aandrijfconcept ontwikkeld en in de wals gebouwd. De bediening 

gaat via een groot touchscreen en joysticks en wordt het mogelijk om remenergie op te 

slaan. 

 

Demonstratieprojecten Boskalis 

Boskalis Nederland heeft zich ten doel gesteld om in 5 jaar tijd 35% CO2 te reduceren. Het 

grootste aandeel in reductie zal worden bereikt door toepassen van duurzame brandstoffen 

en door inzet van lage emissie en zero-emissie materieel. Boskalis heeft daarvoor diverse 

demonstratieprojecten uitgevoerd en materieel beschikbaar gesteld. Enkele voorbeelden:  

o Metingen naar brandstofverbruik Stage III versus IV graafmachines   

Brandstofvergelijking van twee stuks 50 tons hydraulische graafmachines met verschillende 

emissieklasse die gelijktijdig op hetzelfde project naast elkaar hebben gedraaid. De nieuwe 

machine van het type CAT 352F is geen hybride, maar is voorzien van een intelligent 

ventielenblok waardoor de efficiëntie in hydraulische energie sterk is toegenomen. 

o Proefproject toepassing GTL 

Hydraulische kraan CAT 340F bijna 3 maanden laten draaien op GoodFuels (HVO). Door de 

variatie in bandbreedte van het brandstofverbruik bleek het emissiereductie-effect lastig te 

bepalen. 

o Aggregaten  

In 2017 heeft Boskalis een test uitgevoerd op A10-West met 3 aggregaten gekoppeld aan 3 

lithium accupacks. Het effect was positief. Het aggregaat staat veel minder (nutteloos) te 

draaien: reductie van draaiuren circa 80%.

 
25 Bron: RWS Kaderrichtlijn Water, 2020 

https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/kaderrichtlijn-water/
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 6.3.4. Overzichtstabel demonstratieprojecten van materieel en brandstoffen 
 

GD- partner Demonstratie Project  Korte omschrijving, conclusie of besluit Emissie indicatie 

Amsterdam  Kademuur renovatie:  

lage-& zero-emissie materieel 

Voor dit type werk blijkt geen zero-emissie elektrische kraan beschikbaar te zijn, maar wel een 

elektrische shovel, straatmakker, trilplaat, slijper, stenenknipper en puinbreker. Gemiddelde 

emissiereductie valt laag uit door de inzet van de dieselaangedreven kraan.   

6% - 9% CO2  

Duurzame aansluitpunten voor 

evenementen 

Duurzaam aansluitpunt door gebruik kleinverbruik stroompunten te combineren met mobiele batterijen 50-100% CO2 

Den Haag GTL project Rotterdamsebaan  Hoge fijnstofreductie met GTL bij gebruik in bouwmachines. Samenwerking van Shell, BAM, 

Gemeente Den Haag, TNO/SGS.  

1-4% CO2 , 

 46% PM, 15-35%NOx  

Groningen GTL op werkmaterieel Positieve ervaringen veeg- en borstel machines: overall roetreductie en lager geluidsniveau door GTL.   40-70% PM10 

Rotterdam Meeuwenplaat: 

Duurzame Living Lab 

Meer efficiency door passende inzet mobiele werktuigen (type en grootte) - 

Nijmegen Mobiele walstroom op groen 

gas CNG 

Haalbaarheid naar gebruik van walstroom uit groen gas (CNG) i.p.v. boordgeneratoren; wel praktisch 

uitvoerbaar maar geen business case. Nijmegen neemt besluit tot vervolgonderzoek naar MECs. 

1.881 gram CO2 

(450 kW) 

RWS  Selectie praktijkprojecten 

‘Sturen op CO2’ 

Vanuit het verkennende onderzoek ‘Monitoring materiaalstromen’ zijn projecten aangewezen als 

proeftuin: A16 Rotterdam, ViA15, N35 Nijverdal Wierden, Overnachtingshaven Spijk. 

>10% CO2 (doel) 

Kaderrichtlijn Water 2020   Bij de Kaderrichtlijn Water in 2020 in drietal deelprojecten zero emissie uitvraag.  Doel zero-emissie 

(doelstelling) Wierda  Elektrisch werkmaterieel Volvo EC18D mini-graafmachine retrofit omgebouwd van dieselaangedreven naar elektrisch. 

En een volledig elektrische kraan/kipper combinatie gebouwd. 

100% CO2 

BAM Infra  GTL project Rotterdamsebaan  Mede op basis van de resultaten zet BAM op meerdere projecten/locaties GTL in.  Zie bovenstaand  

Pilot elektrische wals Proefproject toepassing zero-emissie wals >100%  

Boskalis  Proefproject toepassing op 

GoodFuels (HVO) 

Hydraulisch kraan CAT 340F bijna 3 maanden draaien op GoodFuels (HVO). Door de variatie in 

bandbreedte van het brandstofverbruik is reductie-effect heel lastig te bepalen. 

- 

Metingen brandstofverbruik 

Stage III v. IV graafmachines 

Brandstofvergelijking 2 stuks 50 tons hydraulische graafmachines met verschillende emissieklasse op 

hetzelfde project: meer efficiency in hydraulische energie door intelligent ventielenblok.   

11% CO2 

Accupacks aan aggregaten Test op A10-West met 3 aggregaten gekoppeld aan 3 lithium accupacks; grote reductie in draaiuren -/- 80% draaiuren 

Shell Pilot GTL op hoogwerkers  Na pilot nam Riwal besluit om over te stappen op GTL voor aangedreven materieel.   1-4% CO2 , 

 46% PM, 15-35%NOx 

Webasto  Engine-off oplossingen Engine-off oplossingen die bijdragen aan reductie-effect van stationair draaien  - 

 
Deze tabel is niet uitputtend en geeft een beeld van het aantal demonstratieprojecten naar opgaaf in de rapportageformulieren door de partners. De daarbij vermelde emissie-
indicatie is volgens opgaaf van de betreffende partner. Veelal gaat het om een veronderstelling of inschatting van de emissiereductie (CO2, NOx, fijnstof), die de partners op 

basis van eigen inzichten, berekeningen en methoden hebben opgegeven als reductieresultaat. Vandaar de term ‘emissie-indicatie.’ Als in de tabel emissie-indicatie blanco is, 

dan betekent dat de emissiereductie (nog) niet bekend, niet berekend of niet van toepassing.



6.3.5. Maatregelen in materieelpark  
Uit een inventarisatie van de gerealiseerde GD-actiepunten in de rapportageformulieren, 

blijkt dat het merendeel van GD-partners inzet op (verdere) toepassing van duurzame 

brandstoffen en modernisering van materieelpark.  

Maatregelen materieelpark bouwbedrijven  
Zo blijkt uit de rapportageformulieren dat vrijwel alle bouwbedrijven werken met duurzame 

brandstoffen. 

Inzet en gebruik op projecten GTL  HVO  Elektrisch >Stage IV 

BAM  x x x x 

Boskalis  - x x x 

KWS  x x x x 

Mourik  - x x x 

MvO Groep  - x x x 

Strukton x - - x 

Van Oord  - x x x 

VSH x x x x 

 

Deze tabel is niet uitputtend. De vraagstelling was beperkt tot genoemde brandstoffen en emissieklasse.  

 

Daarnaast blijkt uit de inventarisatie dat bouwbedrijven inzetten op verdergaande 

modernisering van het materieelpark door gebruik te maken van materieel met 

emissieklassen vanaf Stage IV en inzet van zero-emissie mobiele werktuigen, mits technisch 

haalbaar. Aanleiding zijn veelal eigen klimaatambities én vooral uitvragen van 

opdrachtgevers waarin duurzame brandstoffen en materieel een gunningscriteria zijn.  

BAM 

De Materieeldienst van BAM Infra NL is actief betrokken om mobiele werktuigen daar waar 

mogelijk te verduurzamen/ te elektrificeren. Voorbeelden zijn daarvan zijn inkoop van 

Stage V motoren in combinatie met Adblue, stimuleren inzet elektrisch materieel, 

ontwikkeling en inzet elektrische wals, verkenning mogelijkheden inzet groen gas, 

onderzoek naar toepassing duurzaam gas in gasmotoren in materieel en aggregaten.  

b 

Boskalis 

Boskalis gaat meer sturen op schonere en zuinigere machines bij gecontracteerde 

verhuurbedrijven. Nu wordt minimaal Stage IIIB gevraagd in overeenkomsten. Dit moet 

naar minimaal Stage IV. Ook gaat Boskalis het aandeel synthetische brandstof in 

materieelpark verhogen. En gaat Boskalis ook slimme technieken toepassen om 

brandstofmonitoring beter mogelijk te maken. 

b 

KWS 

Voor KWS is de inzet van lage- en zero-emissie materieel blijvend aandachtspunt. Bij 

tenders schrijft KWS in met elektrisch, danwel duurzaam materieel en duurzame 

brandstoffen. Daarmee stimuleert KWS ook bij onderaannemers verduurzaming van 

materieel. Ook werkt KWS nauw samen met de materieeldiensten voor de steeds verdere 

verduurzaming van het materieelpark. Zo zijn de huidige shovels die KWS inzet bij de 

asfaltcentrales 15-20% zuiniger dan hun voorgangers. 
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 Mourik Infra 

Mourik Infra gaat het materieelpark verduurzamen om in 2035 CO2-neutraal te zijn. 

Daarvoor zet Mourik reeds jaren in op duurzame brandstoffen, HND-gedragsmaatregelen. 

En in de nabije toekomst verdergaande investeringen in zero-emissiematerieel. 

b 

MvO Groep 

MvO Groep loopt graag voorop, en doet dat onder meer door te werken aan innovatieve 

en duurzame oplossingen. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan inzet van hybride 

machines, duurzame brandstoffen, rijplaten op bouwlocaties, optimalisatie van ontwerp 

(slimmer werken), procesefficiency en innovatieve meet & monitoringsmethoden. MvO 

heeft veel eigen materieel en past dit ook vooral toe op eigen projecten. Indien 

onderaannemers/ inhuur wordt toegepast op een project, wordt altijd ingekocht op basis 

van state of the art techniek/ motoren of materieel mogelijkheden. Oude materieelstukken 

worden niet ingehuurd. Eigen materieel wordt altijd aangekocht conform de laatste stand 

der techniek. MvO onderzoekt in hoeverre elektrisch materieel geschikt is om te kopen. 

B 

Strukton Civiel 

Waar het kan, kiest Strukton voor elektrisch. Strukton Civiel Start-up & Innovation Centre 

is aanjager van duurzame innovatie op projecten van Strukton. Zoals bevordering van een 

uitstootvrije bouw door gebruik van elektrische mobiele werktuigen. Strukton Civiel Start-

up & Innovation Centre begint daarvoor een samenwerking en onderzoek naar laadpunten 

op de bouwlocatie met Chargemakers; specialist in het aanbieden van tijdelijke 

laadinfravoorzieningen op locatie.  

b 

Van Oord  

Van Oord verwacht vooral groei van verdergaande toepassing van (innovatieve) duurzame 

brandstoffen en battery-/kabel-electric machines. De eigen materieeldienst zet in op: 1) 

kabel/batterij-elektrisch waar technisch haalbaar, 2) Stage V machines + belangrijk deel 

duurzame brandstoffen. Bij inhuur wordt ook getracht zoveel mogelijk moderne(re) 

machines in te huren en wordt bekeken of duurzame brandstoffen zoals HVO mogelijk is. 

b 

Visser & Smit Hanab 

Bij projecten waar VSH bij betrokken is, is duurzaamheid altijd een streven. Voorbeelden 

zijn Windpark Friesland waar gebruik gemaakt werd van biobrandstoffen. En project 

Noorwegen, waar de gehele boring is uitgevoerd met walstroom in plaats van brandstof. 

Op dit project is bespaard op de uitstoot door het energieverbruik te verschuiven van 

fossiele brandstof naar hoofdzakelijk duurzaam opgewekte elektriciteit door de aanschaf 

van elektrische powerpacks voor de boorstelling. Het project is inmiddels afgesloten en in 

plaats van de geraamde 6509,8 ton CO2 is 96 ton uitgestoten. Een besparing van 98,5 % 

op dit project. Meer dan de helft dan de gehele uitstoot van 2017. 

 

Kort samengevat zien we onder de bouwbedrijven een grote bereidheid tot inzet van 

duurzame brandstoffen en verduurzaming van mobiele werktuigen. Toonzetting is wel dat 

verplichting c.q. beloning vanuit overheid/opdrachtgever een onmisbare prikkel is voor 

modernisering van het materieelpark en gebruik van duurzame brandstoffen. Echter, dan 

dient bij de formulering van milieu-eisen aan mobiele werktuigen bij voorkeur rekening 

gehouden te worden met de haalbaarheid en betaalbaarheid ervan.  
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 Maatregelen materieelpark overheidsorganisaties 
Ook overheidsorganisaties zetten in op verduurzaming van het (eigen) materieelpark, veelal 

uit hoofde van klimaatambities (zie navolgende tabel). Dat blijkt uit een analyse van de 

rapportageformulieren waaruit de navolgende ambities/besluiten zijn gedestilleerd.  

 

Overheid Klimaatambities 
Gemeente Amsterdam Uitstootvrije mobiele werktuigen in 2025 

Gemeente Den Haag Den Haag klimaatneutraal in 2030 

Gemeente Groningen Emissievrije binnenstad zijn in 2025 

Gemeente Rotterdam 2030 emissieloos materieelpark 

Gemeente Utrecht  Klimaatneutrale binnenstad in 2030 

Gemeente Nijmegen Nijmegen is in 2045 energieneutraal  

RWS Zero-emissie Bouwplaats 2030 

 

Iedere gemeente heeft voornoemde klimaatambities vertaald naar technische maatregelen in 

het materieelpark: 

 

Gemeente Amsterdam 

Gemeente Amsterdam zet in op uitstootvrij materieel voor zover de stand van techniek en 

handhaafbaarheid dat toelaten. Als er geen elektrische variant beschikbaar is, dan stuurt 

Amsterdam op fasenorm/emissieklasse. En vanaf 1 januari 2020 mogen er geen diesel-

aggregaten meer ingezet worden op evenementen met meer dan 2000 bezoekers. 

b 

Gemeente Groningen  

Gemeente Groningen heeft anno Q1 2020 elf emissievrije elektrisch aangedreven 

eenheden in gebruik waaronder een afvalwagen en veegwagen op waterstof. Eind 2020 

moeten er 25 eenheden zijn in de vorm van 10 vrachtauto`s, 10 bestelbussen, 5 mobiele 

werktuigen die op waterstof elektrisch gaan. 

b 

Gemeente Rotterdam  

Gemeente Rotterdam wil in 2030 een emissieloos materieelpark tenzij de stand der 

techniek dat niet toelaat. In de afgelopen jaren zijn hier de eerste stappen in gezet. 

Diverse emissieloze en hybride machines (o.a. veegmachine, heftruck en parkmachines) 

zijn in gebruik genomen.  

b 

Gemeente Nijmegen  

Gemeente Nijmegen heeft in 2016 de roetreductienorm vastgesteld. Met deze norm wordt 

in 2022 een reductie van 40% nagestreefd ten opzichte van de roetconcentratie in 2014. 

Nijmegen zet in op Stage IV en V-machines en wil het gebruik van Stage III machines 

uitfaseren. Ook heeft Nijmegen elektrische minigravers en hybride machines in gebruik. 

b 

Gemeente Utrecht  

Gemeente Utrecht moderniseert haar materieelpark door uitfasering van lage-emissie 

machines. Als een elektrische variant beschikbaar en inpasbaar is in het proces, dan heeft 

dat de voorkeur. Utrecht heeft in 2018 drie overslagkranen aangeschaft volgens de toen 

geldende Stage IV norm. Verder beschikt Utrecht over 1 elektrische hoogwerker. 

Bb  
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 Gemeente Den Haag  

Den Haag is gestart met een verkennend onderzoek naar mogelijkheden voor inzet van 

duurzame brandstoffen, waarvan GTL op de Rotterdamsebaan het sprekende voorbeeld 

is. Daarnaast heeft Den Haag een marktverkenning gedaan naar mogelijkheden van 

elektrisch bouwmaterieel, en onderzoek naar haalbaarheid van tijdige (kracht) 

stroomvoorzieningen op bouwplaatsen. Daar is een rapport van gemaakt, waarna de 

opdrachtgever van het specifieke project moet besluiten hoe zwaar hij in wil zetten op 

elektrisch materieel. 

b 

RWS 

RWS heeft zich zero emissie op alle bouwplaatsen voor grond-, water- en wegenbouw in 

2030 ten doel gesteld. En dat heeft zijn impact op de keuzes die RWS maakt in het 

materieelpark. Namelijk overstappen van brandstoffen op elektriciteit zoals ook vastgelegd 

in haar Duurzaamheidsverslag26. De emissievrije bouwplaats is urgent in het kader van het 

klimaatbeleid en de stikstofaanpak. Het is één van de transitiepaden waarover RWS 

vergaande afspraken heeft gemaakt27.  

 

De ambities van de overheidsorganisaties zijn versterkt door de recente bekrachtiging van 

het Schone Lucht Akkoord. Zo hebben RWS – via het Ministerie van IenW – met 46 

gemeenten en provincies, in januari 2020 het Schone Lucht Akkoord ondertekend waarin 

reductiemaatregelen zijn afgesproken voor mobiele werktuigen, zoals inzet van (oudere) 

diesel mobiele werktuigen beëindigen, materieelpark versneld uitstootvrij maken en schone 

alternatieven stimuleren. Hiermee tonen de overheidsorganisaties aan dat ze nog meer aan 

de slag willen gaan met verduurzaming van het Nederlandse materieelpark. 

6.3.6. Factsheets 
Tenslotte heeft de werkgroep M&B ook gewerkt aan kennisdocumenten ter stimulering van 

duurzame brandstoffen en verduurzaming van het materieelpark. Door leden van de 

werkgroep M&B zijn daarvoor de volgende factsheets ontwikkeld, veelal onder regie van 

Natuur & Milieu en IenW in samenwerking met partners. De factsheet zijn openbaar 

beschikbaar via N&M, BMWT en de GD-HND website.  

 

Factsheet  Korte omschrijving  

Subsidie op duurzaam werkmaterieel 
  

Overzicht van mogelijke stimuleringsmaatregelen voor aanschaf en inzet 
van schone (NOx, fijnstof) en zuinige (CO2) mobiele werktuigen   

Milieu impact mobiele werktuigen: 
factsheet voor een duurzame keuze 
  

Informatie over duurzame keuzemogelijkheden voor de inzet van duur-
zamere mobiele werktuigen op bouw- en grondverzetprojecten. In sa-
menwerking met TNO en brancheorganisatie.   

Overzicht lage- en zero emissie  
mobiele werktuigen  

Overzicht van zero-emissie en lage-emissie machines die nu beschik-
baar zijn. In samenwerking met BMWT en leveranciers.   

  

 
26 Bron: Duurzaamheidsverslag 2018, publicatie mei 2019  
27 Bron: De zero-emissie bouwplaats; transitiepad droog grondverzet en andere mobiele werktuigen, 2020 

https://magazines.rijksoverheid.nl/ienw/duurzaamheidsverslag/2019/01/klimaat-en-energie
https://www.afvalcirculair.nl/onderwerpen/beleid-circulaire/rws-circulair/verslag-week-ce-2020/
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 6.4. Samenvatting 
De werkgroep M&B richtte zich op het stimuleren van onderzoek naar en toepassing van 

(meer) duurzame mobiele werktuigen en gebruik van duurzame brandstoffen. Hiervoor 

hebben de leden van de werkgroep diverse acties ondernomen in de vorm van:  

✓ verkennende onderzoeken (§6.3.1, pag.33) 

Onder verkennende onderzoeken worden in dit rapport bedoeld marktverkenningen en  

haalbaarheidsonderzoeken zonder praktische toepassing van duurzame brandstoffen en - 

materieel in werken. Zo hebben meerdere gemeenten bijeenkomsten georganiseerd met 

marktpartijen om samen te brainstormen over haalbare en betaalbare milieu-eisen aan 

mobiele werktuigen in aanbestedingstrajecten. Naast marktverkenningen hebben 

werkgroepleden ook studies uitgevoerd naar de technische en organisatorische haalbaarheid 

van reductiemaatregelen. Bijvoorbeeld:  

o De energiebehoefte in kaart brengen op evenementenlocaties om daarmee 

keuzes te kunnen maken in verduurzaming van de aansluitpunten voor 

evenementen (Utrecht) 

o Monitoring van materiaalstromen en CO2-reductie in de keten droog grondverzet 

op basis waarvan naderhand projecten gekozen zijn om te sturen op CO2 (RWS). 

o Uitvoeren van LCA van duurzame brandstoffen toegepast op mobiele werktuigen 

met als resultaat inzicht in milieuprofielen van brandstoffen in combinatie met 

specifieke mobiele werktuigen (RWS).  

o Ketenanalyse naar toepassing van blauwe diesel op minigravers (BAAS).  

Een overzicht en samenvatting van overige verkennende onderzoeken staat op pag. 36. 

✓ demonstratieprojecten (§6.3.3, pag.37) 

Onder demonstratieprojecten wordt in dit rapport verstaan proefprojecten en effectstudies 

met praktische toepassing van duurzame brandstoffen en - materieel in werken. Zo hebben 

zowel gemeenten als bouwbedrijven diverse demonstratieprojecten opgezet gericht op 

toepassing van duurzame brandstoffen alsmede gericht op het inzetten van lage & zero-

emissie materieel. En proefprojecten ter verduurzaming van aansluitpunten voor 

gemeentelijke evenementen. Een overzicht en samenvatting van de demonstratieprojecten 

staat in tabel op pag. 40. 

 

✓ maatregelen in het materieelpark  

Dit zijn technische maatregelen door partners ter modernisering van het eigen materieelpark 

en gebruik duurzame brandstoffen. Uit een quickscan blijkt dat vrijwel alle bouwpartners 

duurzame brandstoffen structureel inzetten op werken. Zie pag. 41. En deze partners zetten 

in op verdergaande modernisering van het materieelpark door gebruik te maken van 

materieel met emissieklassen vanaf Stage IV en inzet van zero-emissie mobiele werktuigen, 

mits technisch haalbaar. Ook overheidsorganisaties zetten in op verduurzaming van het 

materieelpark veelal gebaseerd op klimaatambities (zie pag.43). 

✓ factsheets 

Vanuit de werkgroep M&B zijn onder regie van Natuur & Milieu en IenW in samenwerking 

met partners meerdere kennisdocumenten opgesteld. Bijvoorbeeld over subsidie op 

duurzame mobiele werktuigen, milieu impact mobiele werktuigen en overzicht lage- en zero 

emissie mobiele werktuigen (zie §6.3.6, pag.44).   
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 7. Beleid & Regelgeving 

7.1. Doelstelling 
V. Ontwikkelen van beleid en regelgeving gericht op verduurzaming van mobiele werktuigen.  

7.2. Uitgangssituatie 
Mobiele werktuigen in bouw (B&U en GWW), landbouw, groenbeheer en -onderhoud (ver-

der: bouw en landbouw) zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de CO2-footprint 

en overige milieu-impact in Nederland (zie pag. 12). Het stellen van duurzame criteria in in-

koop- en aanbestedingsbeleid is een krachtig instrument voor aanbestedende diensten om 

duurzaamheidsdoelstellingen - zoals emissiereductie - te behalen ter bevordering van de in-

zet en gebruik van duurzame mobiele werktuigen door opdrachtnemers. Dat geldt vooral 

voor sectoren waar de inkoop- en aanbestedingspraktijk historisch gezien een lange traditie 

kent28.  

 

De laatste jaren veranderde het aanbesteden/inkopen drastisch door de Nieuwe Aanbeste-

dingswet29. Relevante aanbestedingsinstrumenten daarin zijn:  

• het meenemen van de totale kosten en milieu-impact van de volledige levenscyclus 

in aanbestedingen (LCA; life cycle analysis).  

• het benutten van inkoopbeleid en -instrumenten voor de realisatie van duurzaam-

heidsdoelstellingen van aanbestedende dienstens30.  

• aanbesteden op beste prijs-kwaliteitsverhouding BPKV (voorheen EMVI; Economisch 

Meest Voordelige Inschrijving). 

 

Deze GD staat met name in het teken van duurzame gedragsverandering en verschoning 

van (zware) mobiele werktuigen met als doel minder CO2, schoner milieu en minder geluids-

overlast.  Dit streven komt terug in overkoepelende beleidsambities van overheidsorganisa-

ties en is vertaald in duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid (Maatschappelijk Verant-

woord Inkopen, verder: MVI). Op vlak van inkoop- en aanbestedingsbeleid valt (milieu)winst 

te behalen. Om de ambities op het gebied van duurzaamheid te halen, zijn forse transities en 

investeringen noodzakelijk31. 

7.2.1. HND en duurzaamheidsdoelen 
Dit duurzame inkoop- en aanbestedingsbeleid biedt een handelingsperspectief en -kader 

voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers in de GD-HND. Overheidsorganisaties - 

zoals Gemeenten, Provincies, Waterschappen en RWS - vertalen ieder landelijke 

klimaatambities naar organisatie-specifieke milieudoelstellingen, die hun weg vinden naar 

duurzaam inkoopbeleid, vergunningen en bestekken. HND-maatregelen dragen bij aan deze 

duurzaamheidsdoelen.  

Opdrachtnemers - zoals bouwbedrijven, aannemers, materieeldiensten - voegen het eigen 

inkoopbeleid voor materieel veelal naar de milieu-eisen in aanbestedingsprocedures door 

vervangingsinvesteringen en toepassing van HND-/reductiemaatregelen.   

 
28 Bron: PIANOo Ontwikkelingen MVI  
29 Bron: Overheid.nl Besluit wijziging Aanbestedingsbesluit inzake aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU,      

    2014/24/EU en 2014/25/EU, publicatie 30 juni 2016  
30 Bron: PIANOo Inkoopvolume Nederlandse overheid, september 2016  
31 Bron: Factsheet Duurzaamheid in openbare aanbestedingen Analyse, Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw &     

    Infra, 2018 

https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-duurzaam-inkopen/ontwikkelingen-mvi
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-242.html
https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-duurzaam-inkopen/ontwikkelingen-mvi
https://www.pianoo.nl/nl/document/13169/inkoopvolume-van-nederlandse-overheid
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 Vanuit deze twee perspectieven is het dus een opgaaf voor zowel opdrachtgevers als            

-nemers om samen te werken aan de realisatie van duurzame inkoopcriteria voor mobiele 

werktuigen. 

7.3. Beknopte resultaten  
In het kader van de GD-HND heeft de werkgroep B&R zich met name gefocust op het verta-

len van HND-maatregelen op gebied van gedrag, techniek, materieel en brandstoffen naar 

beleid. Uitgangspunten daarbij waren onder meer:  

• Borgen van standaardisatie & harmonisatie van milieu-eisen aan materieel in het in-

koop- en aanbestedingsbeleid van publieke opdrachtgevers. De impact van MVI is 

aanzienlijk als aanbestedende diensten hun opdrachtgeverschap en inkoopkracht in 

samenhang inzetten (harmonisatie) door het formuleren van heldere lange termijn mi-

lieu-doelstellingen met onderlinge samenhang.  

• Formuleren van proportionele en niet-concurrentiële milieu-eisen aan materieel.  

Dat wil zeggen haalbare en betaalbare milieu-eisen aan mobiele werktuigen.  

 

De gedachte achter deze punten is meerledig. Ten eerste dat inschrijvende partijen hun in-

vesteringsplannen kunnen afstemmen op lange termijn milieudoelstellingen van overheidsor-

ganisaties. Een heldere lange termijn focus van de overheid geeft bedrijven houvast en rich-

ting zodat bedrijven (vervangings)investeringen in mobiele werktuigen daarop kunnen plan-

nen gezien de gemiddelde levensduur van mobiele werktuigen van 7-9 jaar. Dit is vertaald in 

diverse landelijke en lokale beleidsambities en hierop kan de markt zich nu gaan instellen. 

Een belangrijk element is de vervangingssnelheid waarbij kapitaalkrachtige bedrijven ten op-

zichte van bedrijven met een lagere investeringskracht, een andere snelheid hebben. Ten 

tweede dat milieu-eisen aan materieel zoveel mogelijk gelijkgetrokken worden ter voorko-

ming van uiteenlopende of zelfs conflicterende milieu-eisen bij inschrijvingen op tenders van 

verschillende aanbestedende diensten. Zodat bijvoorbeeld een Gemeente Groningen verge-

lijkbare milieu-eisen aan materieel stelt als een Gemeente Nijmegen.  

 

Opgemerkt moet worden dat voorschrijvende en/of stimulerende eisen aan materieel in de 

inkoop afgestemd moet zijn op de regionale/landelijke stand der techniek en de kwalitatieve 

beschikbaarheid van het materieel. Daarnaast leent niet ieder project zich voor het stimule-

rend (EMVI-BPKV) opnemen van verschoning van zwaar materieel. Uit de ervaringen bij de 

gemeente Rotterdam valt op dat sec zwaar materieel in het totale project een te gering on-

derdeel is ten opzichte van  de overige projectwerkzaamheden. Voorts kunnen eisen aan 

materieel verschillen omdat het tijdstip van aanbesteden anders is, en dat de focus in een 

aanbesteding zich moet lenen voor het desbetreffende project (zie uitkomst Pilot Meeuwen-

plaat Rotterdam). Daarom leent groenbestek zich goed als groeimodel naar emissieloos in-

zet van klein materieel.  

 

De opgaaf voor de werkgroep B&R is vastgelegd in een set aan voorgenomen acties. De 

realisatie daarvan is opgetekend in de rapportageformulieren. Samengevat is er door de 

werkgroep gewerkt aan:  

• formuleren van duurzame criteria voor HND;   

• actualisatie en integratie van HND-principes in inkoopinstrumenten;  

• onderzoek naar mogelijkheden in aanbestedingsproces om emissies door mobiele 

werktuigen te reduceren.   
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 In de illustratie staan beknopt de inkoopinstrumenten waarin mede door inzet van de 

werkgroep HND-principes zijn ondergebracht, dan wel waarin bestaande HND-maatregelen 

zijn geactualiseerd.  

 

 
De meest in het oog springende resultaten worden op de volgende pagina’s toegelicht.  

7.3.1. HND in Handreiking EMVI-criteria 
De handreiking ‘HND in EMVI-criteria’ is een kennisdocument waarin HND-principes zijn ver-

taald naar duurzame inkoopcriteria. Het is een inhoudelijke handreiking met suggesties voor 

op te nemen EMVI/BPKV-criteria (verder: EMVI) in tenderdocumenten. Het dient ter inspira-

tie voor gebruik in aanbestedingsopdrachten door aanbestedende diensten32. Deze handrei-

king is een product van de werkgroep Beleid & Regelgeving en werd opgesteld in 2016/17.  

 

EMVI staat voor de ‘economisch meest voordelige inschrijving’. Bij EMVI stelt de inkoper vast hoe-

veel waarde wordt gehecht aan bepaalde eisen voor een werk, product of dienst. De inkoper waar-

deert inschrijvingen op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit. Onder ‘kwaliteit’ wordt ook 

‘duurzaamheid’ verstaan. In de gewijzigde Aanbestedingswet van 1 juli 2016 is de betekenis van 

EMVI veranderd. EMVI is de overkoepelende term geworden voor alle gunningscriteria: BPKV, de 

laagste prijs en de laagste (levenscyclus)kosten33. De handreiking ‘HND in EMVI-criteria’ is opge-

steld ten tijde dat de terminologie ‘BPKV’ als aanduiding voor ‘EMVI’ zijn intrede deed. In de notitie 

is het containerbegrip ‘EMVI’ gehandhaafd. 

 

De handreiking ‘HND in EMVI-criteria’, is opgesteld uit standaard bewezen HND-maatrege-

len overeenkomstig de aandachtsgebieden van de GD-HND: bevorderen van brandstofeffici-

ent gedrag door training en educatie, verduurzamen van het materieelpark, gebruik van 

duurzame brandstoffen en onderhoud. De lijst is samengesteld op basis van ervaring en des-

kundigheid van de werkgroep B&R en andere betrokkenen uit overheid, aannemerij, leveran-

ciers, kennis- en opleidingsorganisaties en koepel-, netwerk- en brancheverenigingen. Te-

vens is waar mogelijk aansluiting gezocht bij bestaande maatregelen in inkoopinstrumenten 

(harmonisatie & standaardisatie). De handreiking heeft dienst gedaan als inspiratiedocument 

om gevraagd en ongevraagd derden te informeren en voor te lichten over mogelijkheden om 

HND-maatregelen op te nemen in inkoopinstrumenten. Bijvoorbeeld in de actualisatie van 

PIANOo-criteria (zie §7.3.4, pag.50) en de maatregellijst van de CO2PL. De handreiking is 

daarvoor gedeeld met betrokken organisaties PIANOo en SKAO. Ook bleek behoefte aan de 

handreiking bij consultancy bedrijven die overheidsorganisaties ondersteunen in het inrichten 

van inkoop- en aanbestedingsbeleid. En bij inkoopcombinaties van gemeenten. Dat gezegd 

hebbende is het zeer belangrijk de aard van dit document in het oog te houden: dit is een in-

houdelijke handreiking met suggesties voor op te nemen EMVI-criteria inclusief een fictieve 

puntentelling die enkel dient bij wijze van voorbeeld.   

 
32 Een aanbestedende dienst wordt gedefinieerd als de Staats regionale en lokale overheidsinstanties,   

    publiekrechtelijke instellingen of samenwerkingsverbanden, bestaande uit één of meer van deze  
    overheidsinstanties of één of meer publiekrechtelijke instellingen, bron Richtlijn 2014/24/EU 
33 Bron: PIANOo Beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV), 2020 
 

https://www.pianoo.nl/nl/themas/beste-prijs-kwaliteitverhouding-bpkv
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 Note: Deze handreiking bevat ter inspiratie voorstellen om HND-principes te vertalen naar 

bepaalde reductiemaatregelen met een bepaalde weging. Vanuit betrokken brancheorgani-

saties waaronder CUMELA, Bouwend Nederland, Vereniging van Waterbouwers en MKB In-

fra is voorgesteld om generiek bepaalde voorschriften aan álle inschrijvers voor te leggen in 

tenders, waarna inschrijvers in de aanbesteding zich op de kwaliteit van het werk kunnen on-

derscheiden. Ondanks het feit dat overheidsorganisaties er veelal voor kiezen om duurzaam-

heidsaspecten met weging te belonen. 

7.3.2. HND in Maatregellijst CO2-Prestatieladder 
Verder was de werkgroep B&R ook betrokken bij de actualisatie van de Maatregellijst van de 

CO2PL.  

 

De maatregellijst van de CO2PL is een lijst met CO2-reducerende maatregelen waaronder HND-maat-

regelen. Bedrijven die deelnemen aan de CO2PL kunnen met behulp van de maatregellijst zich verge-

lijken met sectorgenoten met vergelijkbare bedrijfsactiviteiten. Bedrijven kunnen maatregelen kiezen 

voor toepassing in de praktijk, waaronder HND-maatregelen. Voor elke HND-maatregel zijn 3 ambitie-

niveau’s geformuleerd zodat elke maatregel een groeiperspectief heeft.  

 

Jaarlijks actualiseert SKAO de maatregellijst dankzij input van derden waaronder van GD-

partners zoals BMWT, BAM Infra Nederland, Boskalis, MvO Groep, Van Oord, Bouwend Ne-

derland, CUMELA, MKB Infra, Vereniging van Waterbouwers, SOMA Bedrijfsopleidingen en 

machineleveranciers. Bij aanvang van de GD-HND waren HND-maatregelen reeds onder-

deel van de maatregellijst, maar dankzij input van de partners zijn deze geactualiseerd waar 

nodig en aangevuld met nieuwe HND-maatregelen, naar de laatste stand van zaken in tech-

niek, materieel en duurzame brandstoffen34. Zie inzet met een voorbeeld van enkele HND-

maatregelen in de Maatregellijst. De volledige lijst is verkrijgbaar bij SKAO. 

 

 

  

 
34 Bron: SKAO, Maatregellijst CO2PL 2016-2020  
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 Groei aantal bedrijven dat gebruik maakt van HND-maatregelen 

Van alle organisaties uit de infra- en bouwsector die gecertificeerd zijn op de CO2-PL én die 

CO2-reducerende maatregelen op het gebied van bouw en materieel hebben genomen, hield 

ruim 26 procent zich in 2016 actief bezig met HND (van de 298 organisaties). In 2018 was 

dat percentage gestegen naar ruim 45 procent (van de 525 organisaties). De inspanningen 

vanuit de GD-HND hebben hier ongetwijfeld mede aan bijgedragen.  

7.3.3. HND in Meetlat Materieelinzet SKAO  
Tevens is de werkgroep B&R aangesloten bij het SKAO-initiatief om een ‘Meetlat 

Materieelinzet’ te ontwikkelen, waarin ook HND-kengetallen (pag. 27) worden meegenomen. 

Het is bedoeld als hulpmiddel dat toegepast kan worden om de milieu-impact van mobiele 

werktuigen mee te wegen in de gunning van een aanbesteding. Deze meetlat 

standaardiseert de effecten van verschillende reductiemaatregelen, zodat inschrijvingen met 

verschillende maatregelen eenvoudig vergelijkbaar worden. Het is daarmee ook 

onlosmakelijk verbonden aan de oproep elders in dit rapport om vervolgonderzoek te starten 

ter validatie van de door de werkgroep M&M gevonden HND-kengetallen. En de inzet van de 

werkgroep draagt hierdoor bij aan standaardisatie & harmonisatie van HND-maatregelen in 

inkoop- en aanbestedingsinstrumenten. Deze tool is nog in ontwikkeling en zal in de loop van 

2020 beschikbaar komen. 

7.3.4.  HND in PIANOo-criteria 
Ook in de PIANOo-criteria (Criteriadocumenten Maatschappelijk Verantwoord Inkopen; 

zware voertuigen en mobiele werktuigen) zijn bestaande HND-maatregelen geactualiseerd 

en nieuwe maatregelen toegevoegd dankzij gezamenlijke inspanning vanuit de werkgroep. 

Met name RWS was hier namens de Rijksoverheid in de ‘lead’. RWS is structureel bij de pe-

riodieke actualisatie van de ‘Criteriadocumenten MVI’ betrokken via de stakeholders meeting 

‘Actualisatie MCD Zware Voertuigen en Mobiele Werktuigen’. In die hoedanigheid brengt 

RWS haar kennis en ervaring rond HND-effecten in. En RWS betrekt daar ook andere werk-

groepleden bij vanuit de GD-HND waaronder BMWT, TNO, N&M en BAM. In oktober 2018 

vond de voornoemde stakeholdersmeeting plaats voor periodieke actualisatie van verschil-

lende Milieu Criteria Documenten, waaronder ‘Zware voertuigen en mobiele werktuigen’. Ook 

in 2020 is heractualisatie gepland. De voornoemde MVI-criteria worden - via PIANOo - be-

heerd door het Ministerie BZK en IenW. Royal HaskoningDHV faciliteert dit proces.  

PIANOo is het Expertisecentrum Aanbesteden van de Rijksoverheid en heeft als taak het inkopen en 

aanbesteden bij alle overheden te professionaliseren. Inkoopmanagers van overheden vinden via  

PIANOo allerlei informatie over duurzaam inkopen. Zo ook over inkoopeisen voor aanschaf van duur-

zaam materieel of opname van milieu-eisen voor materieel in uitvragen van overheidsorganisaties.  

 

Jaarlijks vindt een actualisatieproces plaats waarbij de MVI-criteria worden beoordeeld en 

waar nodig aangepast35. De werkgroep heeft in 2018 in meerdere rondes input geleverd. Bij 

het actualisatieproces wordt onder andere gekeken naar deze punten: 

• Succesvol toegepaste criteria in de inkooppraktijk; 

• Gebruikerservaringen van de criteriadocumenten, waaronder feedback van marktpar-

tijen en brancheorganisaties over kansrijkheid van HND-maatregelen; 

• Beleidsontwikkelingen of beleidsambities (in Nederland en/of Europa).  

 
35 Bron: PIANOo, Onderhoud MVI-criteria 2019 
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 De MVI-criteriatool  
PIANOo verwerkt alle verkregen input in de landelijke criteria voor maatschappelijk verant-

woord inkopen en stelt het beschikbaar via de MVI-criteriatool. Met behulp van de MVI-crite-

riatool kunnen inkopers de MVI-criteria downloaden voor het maken van inkoopdocumenten. 

Denk aan wensen, geschiktheidseisen, selectiecriteria, gunningscriteria als contractbepa-

lingen. De MVI-criteriatool geeft voor projecten in de bouw-, infra- en groensector de meest 

recente MVI-criteria; duurzame inkoopcriteria voor gebruik in inkoopinstrumenten. In alle 3 

fases van het inkoopproces (de voorbereidingsfase, de aanbestedingsfase en de uitvoering 

van het contract), kunnen duurzaamheidscriteria worden toegepast. Voor de Bouw zijn crite-

ria opgesteld voor de volgende productgroepen waaronder Mobiele werktuigen (aanschaf), 

Mobiele werktuigen (aanbesteding) en Zware voertuigen.  

 

In de MVI-criteria tool worden duurzame eisen, criteria en suggesties aangereikt met een na-

dere omschrijving van mogelijke waardering en verificatieadvies, die in de aanbestedingspro-

cedure kunnen worden opgenomen. Vanuit de werkgroep zijn concrete HND-maatregelen 

aangereikt of bestaande geactualiseerd als onderdeel van deze eisen. Bijvoorbeeld:  

• Brandstofbesparende opties mobiele werktuigen 

• Gebruik van duurzame brandstoffen 

• Emissie-eisen mobiele dieselwerktuigen met variabel toerental 

• Gebruiksprotocol energiezuinig gebruik mobiele werktuigen 

• Training in HND 

• Hogere waardering voor schonere dieselwerktuigen 

 

Over 2019 is PIANOo 30.000 keer gebruikt. Dit geeft (nog) geen informatie over frequentie 

van gebruik op criterium-niveau en de toepassing van duurzame inkoopcriteria in tenders. 

Maar het geeft wel een indicatie van de mate van gebruik en raadpleging van PIANOo onder 

meer door inkoopmanagers bij overheidsorganisaties. De tool staat op www.mvicriteria.nl. 

7.3.5. Onderzoek HND-mogelijkheden in aanbestedingen  
Naast actualisatie en integratie van HND-principes in inkoopinstrumenten en het formuleren 

van duurzame criteria voor HND, hebben werkgroepleden ook onderzoek gedaan naar 

mogelijkheden in aanbestedingsproces om emissies door mobiele werktuigen te reduceren. 

 

RWS: HND-principes in inkoopinstrumentarium  

Zo heeft de Rijksoverheid (IenW via RWS) in de programmaperiode diverse onderzoeken la-

ten uitvoeren naar de mogelijkheden in het aanbestedingsproces om duurzame gedragsver-

andering, de inzet van zuinige en schone mobiele werktuigen en brandstoffen te stimuleren. 

Het ‘LCA naar machine/brandstofcombinaties’ is reeds aan bod gekomen (zie pag. 34). Ook 

heeft RWS een vooronderzoek laten doen naar de haalbaarheid van HND-principes in in-

koopinstrumentarium (uitgevoerd door onderzoeksbureau SGS). Dit vooronderzoek was rich-

tinggevend voor RWS in haar beleidskeuzes om invulling te geven aan haar inzet en acties 

onder de vlag van de GD-HND. Vooral omdat het vooronderzoek RWS inzicht gaf in de mate 

waarin inkoopinstrumenten (zoals PIANOo, CO2PL) geschikt zijn voor het stimuleren van de 

GD-HND thema’s, zoals gedrags- en technische maatregelen. Het voert te ver om dit voor-

onderzoek uitvoerig te behandelen, maar hieronder behandelen we wel kort de conclusies 

(op de volgende pagina) uit dat onderzoek op basis waarvan de Werkgroep B&R vervolgac-

ties in gang heeft gezet.   

http://www.mvicriteria.nl/
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 • Conclusies met betrekking tot HND-mogelijkheden in PIANOo36: 

o PIANOo is een effectief stuurmiddel op emissiebeperkende maatregelen maar 

controle door opdrachtgevers in de realisatiefase ontbreekt veelal. 

o Focus niet alleen op typegoedkeuring conform de emissienormen maar ook 

op toepassing duurzame brandstoffen.  

• Conclusies met betrekking tot CO2PL:  

De huidige HND-maatregelen vragen actualisering en moeten zo nodig worden aan-

gevuld met de nieuwste HND-maatregelen/technieken.  

Deze uitkomsten waren input voor RWS in de gemaakte keuze om HND waar mogelijk in ge-

noemde inkoopinstrumenten te integreren dan wel te actualiseren. Zoals op de voorgaande 

pagina’s is toegelicht, heeft de werkgroep B&R vervolgens hierop actie ondernomen door op 

basis van deze conclusies te werken aan actualisatie van HND in deze inkoopinstrumenten 

in samenwerking met WG-leden.  

Gemeenten: HND-principes in inkoopinstrumentarium 

Uit hoofde van organisatie-specifieke actiepunten hebben de gemeenten Nijmegen, Den 

Haag, Groningen, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam onderzoek gedaan naar de mogelijkhe-

den om in de aanbesteding van werken, eisen of wensen op te nemen voor het verminderen 

of voorkomen van emissie door mobiele werktuigen. En naar aanleiding daarvan zijn beleids-

keuzes gemaakt. Hieronder een korte toelichting daarop per gemeente.  

Gemeente Amsterdam  

Amsterdam heeft als ambitie ‘mobiele werktuigen uitstootvrij in 2025, voor zover de stand 

van techniek en handhaafbaarheid dat toelaten’. Onderzoek naar de uitstoot en de aanpak 

van deze voertuigen is in volle gang. Zo werkt Amsterdam aan een Routekaart voor de 

lange termijn met daarin een duidelijke reductiedoelstelling, bijbehorende maatregelen/ac-

ties en resultaatverplichtingen. Bijvoorbeeld verplichte fasenormen voor materieel. Verder 

is Amsterdam voornemens om een monitoringstool ten behoeve van het aanbestedingsbe-

leid in te zetten. De bedoeling is dat aannemers voor of tijdens (moet nog bepaald wor-

den) inschrijving voor aanbestedingen verschillende variabelen invoeren (materieel, fase-

norm/uitstootvrij, draaiuren etc). Zo kan bepaald worden hoe schoon en slim aannemers 

werken en kan bovendien een hoop inzicht verkregen worden in het type en volume mate-

rieel dat wordt ingezet. Realisatie van de tool staat in de planning voor medio 2020, en 

wordt ten tijde van het schrijven van dit rapport uitgewerkt.  

Bb 

Gemeente Rotterdam  

Rotterdam neemt in haar aanbestedingen minimumeisen op voor vrachtwagens en machi-

nes. Bij geschikte aanbestedingen worden aanvullende eisen en/of wensen opgenomen 

om te komen tot minder emissies. Vanaf 2016 ziet Rotterdam een toename in het gebruik 

van transitiebrandstoffen en de inzet van elektrische voertuigen/machines. In het inkoop-

beleid voor tuin- en parkmachines wordt gehanteerd ‘elektrisch tenzij het werk niet naar 

behoren kan worden uitgevoerd’. In de ambitieroute naar 2030 verwacht Rotterdam ook 

veel van waterstof als energiedrager om te komen tot emissievrij werken. 

B  

 
36 Bron: Onderzoeksrapport ‘Inkoopcriteria t.b.v. Green Deal Het Nieuwe Draaien’ ref.nr 416067, publicatie 17 oktober 2016,  

    SGS Search Consultancy B.V. in opdracht van RWS 
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 Gemeente Den Haag  

Den Haag heeft de mogelijkheden onderzocht om milieu-eisen te stellen in haar duurzaam 

inkoopbeleid en kwam tot drie opties. Afhankelijk van haar rol kan de gemeente: 

• Lobby voeren ter aanpassing van het Bouwbesluit, zodat gemeenten een dergelijke eis 

desgewenst kunnen opnemen bij de vergunningverlening; 

• Opnemen in het bestek bij gemeentelijke opdrachten; 

• Opnemen als eis bij gronduitgifte. 

De opgedane inzichten heeft Den Haag geïntegreerd in het Concernbeleid Inkoop. Bij de 

inzet van materieel streeft Den Haag naar reductie van CO2 –uitstoot en andere 

schadelijke emissies voor mens en milieu. Dit beleid van duurzaam inkopen komt ook 

terug bij de inkoop van mobiele werktuigen. Den Haag heeft in haar plan ‘Actieplan 

luchtkwaliteit 2015 - 2018’ resp. nota Duurzame Stad 2019 aangegeven in te zetten op 

verbetering van de luchtkwaliteit rondom bouwprojecten resp. duurzaam bouwen. 

b 

Gemeente Nijmegen  

Nijmegen stelt structureel in haar aanbestedingsbestek voorwaarden aan emissies van 

mobiele werktuigen (fasenorm) voor inzet van duurzaam werkmaterieel. Voorbeeld daar-

van is het ‘Bomenbestek; 4-jarig groenonderhoud’. In haar aanbestedingsaanpak hanteert 

Nijmegen onder andere de ‘Marktconsultatie-methode’ waarmee ze vroegtijdig marktpar-

tijen betrekt in de formulering van milieu-eisen aan mobiele werktuigen. En Nijmegen ge-

bruikt lange termijncontracten waarmee inschrijvers eerder genegen zijn tot de nodige 

lange termijn investeringen in materieel. Achterliggende drijfveren hiervan zijn de vastge-

stelde roetreductienorm (in 2022 40%-reductie ten opzichte van 2016) en de onderteke-

ning van het Schone Luchtakkoord.  

b 

Gemeente Groningen  

Groningen heeft in haar inkoopbeleid de beleidskeuze gemaakt om geen diesel meer te 

gebruiken maar de transitiebrandstof GTL, tenzij inzet van waterstof kan. In aanbestedend 

werk worden de emissievrije werken met een puntensysteem gestimuleerd. En mogelijk 

wordt medio 2025 – 2030 (of eerder) zero-emissie materieel een harde eis wanneer 

bedrijven gaan inschrijven op werken of leveringen aan Groningen. Daarnaast zet 

Groningen voor haar eigen materieelpark in op H2-elektrische voertuigen waarvan een 

aantal reeds in gebruik zijn (zie pag.43).  

b 

Gemeente Utrecht  

Utrecht onderschrijft de doelstellingen in het Klimaat- en Schone Lucht Akkoord en vertaalt 

deze op gemeentelijk niveau naar het Actieplan Schoon Vervoer37 en naar haar duurzame 

inkoopbeleid, door steeds strengere emissie-eisen te stellen aan mobiele werktuigen in 

tenderprocedures. Utrecht streeft daarbij de WHO-luchtkwaliteitsnorm na met als doel ge-

zonde lucht voor de stad. Utrecht betrekt de markt pro-actief in het formuleren van  

  

 
37 Bron: Gemeente Utrecht, Actieplan Schoon Vervoer, 2015-2020 
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 Vervolg Gemeente Utrecht 

realistische haalbare eisen aan mobiele werktuigen in aanbestedingen. In 2019 en 2020 

zijn daarvoor meerdere marktconsultaties gehouden onder andere met aannemers en on-

deraannemers. De output daarvan was input voor het duurzaam inkoopbeleid van de ge-

meente. Het uitgangspunt daarbij is: “elektrisch, tenzij het echt niet anders kan”. Als elek-

trisch geen optie is voor mobiele werktuigen, dan stuurt Utrecht vooral op emissienormen/-

klassen. Hierbij volgt de Gemeente de PIANOo-standaarden. In haar lange termijn visie 

streeft Gemeente Utrecht naar een klimaatneutrale binnenstad in 2030. Deze ambitie is 

richtinggevend voor het duurzame inkoopbeleid. 

b 

Naast voornoemde inzet en acties van de werkgroep is ook aandacht besteed aan HND en 

subsidies.  

7.3.6. Stimuleringsregelingen duurzame mobiele werktuigen 
Zo heeft Natuur & Milieu onderzoek gedaan naar mogelijke stimuleringsmaatregelen voor 

aanschaf en inzet van schone (NOx, fijnstof) en zuinige (CO2) mobiele werktuigen38. Uit deze 

publicatie naar lokale, regionale, nationale en Europese mogelijkheden bleek een handjevol 

stimuleringsregelingen te bestaan gericht op meer inzet van duurzame mobiele werktuigen. 

De MIA/VAMIL en EIA regelingen zijn de enige relevante (fiscale) stimuleringsmaatregelen 

m.b.t. investeringen in schone en zuinige mobiele werktuigen. Er is geen onderzoek gedaan 

naar de effectiviteit van de regelingen maar bij de betrokken partners overheerst de 

overtuiging dat uitbreiding van subsidieregeling wenselijk is voor het verlagen van de 

drempel om duurzame mobiele machines aan te schaffen. En daarmee aan de versnelling 

naar zero-emissie materieel. De aanschafwaarde van duurzame machines is namelijk 

aanzienlijk hoger dan die van conventionele machines. Een subsidie, stimulerings- of 

kredietregeling kan de aanschafdrempel aanzienlijk verlagen en modernisering van het park 

versnellen.  

Materieel enquête 

Om nieuwe stimuleringsregelingen te ontwikkelen of bestaande regelingen uit te breiden, is 

inzicht nodig in het verwachte milieu-effect en kosteneffectiviteit van de subsidie. Dat vraagt 

om inzage in valide gegevens zoals omvang van de brandstofplas, opbouw van het 

materieelpark, kennis van de nieuwste technische innovaties rond duurzaam materieel, 

verwachte verkooptrends en groei van machines. Inzage hierin is een belangrijke 

randvoorwaarde voor de uitvoering van een dergelijk onderzoek naar aanvullende 

stimuleringsregelingen. In 2020 gaat het Rijk in samenwerking met Bouwend Nederland, 

CUMELA, BMWT en andere brancheorganisaties, hoogstwaarschijnlijk onder de vlag van het 

branche-initiatief ‘De Groene Koers’, een nationale materieel enquête uitvoeren. Dat kan het 

nodige inzicht geven in de omvang en opbouw van het materieelpark. De output van deze 

enquête vormt daarmee tevens input voor het actiepunt om onderzoek te doen naar 

mogelijkheden voor ontwikkeling subsidies voor mobiele werktuigen op vlak van 

kosteneffectiviteit en milieu-impact van subsidies. De urgentie van stimuleringsmaatregelen 

lijkt groter te worden gezien de opgaven op gebied van CO2 en luchtkwaliteit (ambities en 

afspraken uit o.a. het Klimaatakkoord en Schone Luchtakkoord). 

Tot zover een terugkoppeling over de inzet en acties door de werkgroep B&R.   

 
38 Bron: Stichting Natuur & Milieu, Factsheet Overzicht (fiscale) stimuleringsmaatregelen mobiele werktuigen,     
  GD-HND 2019 
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 7.4. Samenvatting  
Het stellen van duurzame criteria in inkoop- en aanbestedingsbeleid is een krachtig instru-

ment voor aanbestedende diensten om duurzaamheidsdoelstellingen met betrekking tot ver-

duurzaming van mobiele werktuigen te behalen. Door de werkgroep B&R is gewerkt aan:  

• het formuleren van duurzame criteria voor HND  

• actualisatie en integratie van HND-principes in inkoopinstrumenten en; 

• onderzoek naar mogelijkheden in aanbestedingsproces om emissies door mobiele 

werktuigen te reduceren. Zie §7.3, pag. 47. 

 

De opgedane kennis in de GD-HND op vlak van gedrag, techniek en duurzame brandstoffen, 

is waar mogelijk geïntegreerd in inkoop- en aanbestedingsbeleid van overheidsorganisaties. 

Bestaand beleid is geactualiseerd of verrijkt met nieuwe HND-maatregelen naar de laatste 

stand der techniek. In de illustratie staan beknopt de inkoopinstrumenten waarin HND-

principes zijn ondergebracht en waarin bestaande HND-maatregelen zijn geactualiseerd. Zie 

§7.3.1 t/m 7.3.4, pag. 48 e.v. 

 

 
Uitgangspunten daarbij waren onder meer:  

• Borgen van standaardisatie & harmonisatie van milieu-eisen aan materieel in het in-

koopbeleid van publieke opdrachtgevers. De impact van MVI is aanzienlijk als aanbe-

stedende diensten hun opdrachtgeverschap en inkoopkracht in samenhang inzetten.  

• Formuleren van proportionele en niet-concurrentiële milieu-eisen aan materieel. Dat 

wil zeggen haalbare en betaalbare milieu-eisen aan mobiele werktuigen.  

 

De werkgroepleden hebben ook onderzoek gedaan naar mogelijkheden in het 

aanbestedingsproces om emissies door mobiele werktuigen te reduceren (stimuleren van 

duurzame gedragsverandering, inzet van zuinige en schone mobiele werktuigen en 

brandstoffen). Deze onderzoeken waren veelal richtinggevend voor de koers van de GD-

HND. Bijvoorbeeld in de gemaakte keuze om HND waar mogelijk in genoemde 

inkoopinstrumenten te integreren dan wel te actualiseren. Zie §7.3.5, pag. 51 e.v. 

 

Daarnaast heeft de werkgroep ook aandacht besteed aan HND en subsidies. Bij de 

betrokken partners overheerst de overtuiging dat uitbreiding van subsidieregeling wenselijk is 

voor het verlagen van de drempel om duurzame mobiele machines aan te schaffen. Om 

nieuwe stimuleringsregelingen te ontwikkelen of bestaande regelingen uit te breiden, is 

inzicht nodig in het verwachte milieu-effect en kosteneffectiviteit van de subsidie op 

duurzaam materieel en brandstoffen. Om de daarvoor benodigde valide gegevens (omvang 

materieelpark en brandstofplas e.d.) te verkrijgen, gaat het Rijk met partners een nationale 

materieel enquête uitvoeren (zie §7.3.6 pg 54). Voor het bewaken van de voortgang van de 

ambities van het Klimaatakkoord en Schone lucht Akkoord (CO2-, NOx- en fijnstofdoelen) is 

de enquête voor meerdere Ministeries een onmisbaar instrument.    
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 8. Communicatie & Promotie 

8.1. Doelstelling  
VI Verbreden en versterken van communicatie over HND 

8.2. Uitgangssituatie 
In de convenanttekst van de GD-HND legden de partners vast dat de ‘HND-aanpak breed in 

de keten wordt verspreid en gecommuniceerd’. Hiervoor is voornoemde doelstelling 

geformuleerd met als toelichting dat onder ‘verbreden’ wordt verstaan: ‘kennisdeling en waar 

mogelijk het vastleggen ervan in factsheets’.  

8.3. Beknopte resultaten  
Dit uitgangspunt is vertaald naar een set van voorgenomen inzet en acties door partners met 

als collectief actiepunt dat de partners ‘hun kennis, netwerk en tijd actief inzetten om bij te 

dragen aan het realiseren van de doelen van deze Green Deal’. En dat bouwbedrijven ‘HND 

uitdragen onder hun onderaannemers en/of klanten’. De overige actiepunten waren 

organisatie-specifiek van aard waarbij de nadruk lag op het uitdragen, informeren, versterken 

en promoten van HND door de betreffende partners. Hiervoor hebben de GD-partners zelf 

diverse communicatie & promotionele activiteiten uitgevoerd. Vanuit het programmabureau is 

communicatie & promotie gefaciliteerd op diverse manieren. Het programmabureau heeft de 

opvolging van deze acties tijdens de programmaperiode niet nauwgezet gemonitord en 

vastgelegd, maar wel partners regelmatig aangespoord de communicatie over HND te 

bevorderen via ieders communicatiekanalen. Navolgend worden de meest aansprekende 

voorbeelden van inzet en acties met betrekking tot communicatie & promotie toegelicht.  

8.3.1. HND communicatiekanalen  
HND is door partners en het programmabureau via diverse communicatiekanalen 

gepromoot. Onder andere door het verzorgen van HND-nieuwsbrieven, verspreiding van 

kennisdocumenten, zoals factsheets, projectrapportages en onderzoeksresultaten. En 

beschikbaar stellen van een HND-communicatietoolbox, maken van HND-video’s voor social 

media en educatieve doeleinden én het beschikbaar maken van de GD-HND website. Het 

verzorgen van woordvoerderschap namens de GD-HND in diverse vakmedia lag primair bij 

het programmabureau, alsmede vertegenwoordiging van de GD-HND op beurzen en 

evenementen onder meer door het verzorgen van presentaties. Hieronder lichten we de 

meest aansprekende inzet en acties toe.  

HND website 
Voor de GD-HND is een eigen website gelanceerd met informatie over:  

✓ concrete tips over hoe bedrijven HND kunnen toepassen; 

✓ partnernieuws; nieuwsberichten en informatie van aangesloten partners; 

✓ algemene informatie over HND en de GD; 

✓ berichtgeving over de algemene GD-HND thema’s.  

Contentmanagement en -beheer lag primair bij BMWT als penvoerder en programmabureau.  

 
HND nieuwsbrieven 

In de beginfase van de programmaperiode hield het programmabureau de partners vooral op 

de hoogte via email over algemene berichtgeving. Vanaf 2017 verliep dat via mailings 

waarvan er 4 uitgaven zijn gemaakt. In deze ‘HND Nieuwsflits’ werden partners op de hoogte 

gehouden over actuele GD-HND onderwerpen en bijvoorbeeld kennisdocumenten verspreid.  
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 HND-communicatietoolbox 
Om partners te faciliteren in communicatie en promotie, heeft het programmabureau in 2017 

een HND toolbox ontwikkeld en beschikbaar gesteld. Onderdeel van de toolbox waren HND-

flyers, -websitebanners, -beeldmateriaal, -logo’s, -persfoto en dergelijke voor gebruik in 

eigen communicatiekanalen. Hiermee werden de partners ook in staat gesteld om eigen 

HND-drukwerk te laten maken.  

HND Video’s 
SOMA Bedrijfsopleidingen en BMWT hebben in samenwerking met een aantal 

materieelleveranciers (PON Equipment en Volvo SMT) een aantal educatieve HND-video’s 

laten maken. Deze zijn gebruikt in e-learning programma’s en op diverse social 

mediakanalen.  

HND op beurzen 
Vooraanstaande beurzen in de Bouw zijn de Technische Kontaktdagen (TKD), Infra 

relatiedagen en AgroTechniek Holland. Betrokken branche- en kennisorganisaties 

(waaronder Aeres Tech, SOMA Bedrijfsopleidingen, SOMA College, CUMELA Nederland, 

Bouwend Nederland, IPC Werkt! en BMWT) hebben daar HND onder de aandacht gebracht. 

Daarmee werd invulling gegeven aan één van de GD-actiepunten ter promotie van HND op 

relevante beurzen in de sector. Tijdens de TKD in 2018 hebben voornoemde partijen een 

gezamenlijke stand bemand waar duurzaamheid en HND-promotie centraal stond. Tevens 

werd op de TKD een duurzaamheidstour georganiseerd waaraan materieelleveranciers 

participeerden die duurzame mobiele werktuigen demonstreerden en HND onder bezoekers 

gepromoot hebben. En tijdens de AgriTechniek Holland 2018 heeft AeresTech samen met 

SOMA uitgebreid aandacht geschonken aan HND. Ook op toekomstige edities van deze 

beurzen zal het thema duurzame mobiele werktuigen gepromoot worden, vooral omdat het 

thema ‘duurzaamheid’ alsmaar urgenter wordt in de bouw, landbouw en groensector.  

 

Daarnaast zijn vanuit het programmabureau op diverse andere gelegenheden presentaties 

gegeven over de GD-HND ter promotie en verbreding van de GD-naamsbekendheid. Dat 

betrof bijvoorbeeld gemeentelijke evenementen, congressen en symposia over duurzame 

infraprojecten waaronder congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit (editie 2017 en 2018) 

CO2-evenement van branchevereniging Veras en regionale CO2-keteninitiatieven van 

bouwbedrijven.  

 

HND in de media 
Vanaf 2018 is de GD-HND regelmatig door diverse media benaderd voor interviews en 

bijdrage aan artikelen. Periodiek kwam de GD-HND daardoor bij een breed publiek van 

bijvoorbeeld landelijke dagbladen, onder de aandacht. 

8.3.2. HND in de keten uitdragen  
Bouwbedrijven hebben op eigen wijze HND uitgedragen onder hun onderaannemers en/of 

klanten. Daarmee gaven ze invulling aan het collectieve actiepunt om HND uit te dragen in 

de keten.   
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 HND uitdragen in de keten richting klanten en onderaannemers door bouwbedrijven 

BAM  Afhankelijk van het onderwerp zet(te) BAM haar communicatiekanalen – ook in de 

nabije toekomst – in ter promotie van duurzaamheid in de bouw.  

BAM participeerde in proefproject Rotterdamsebaan met combinatie TNO/SGS, Shell, 

Den Haag; kennis is gedeeld met ketenpartners en openbaar beschikbaar gesteld.  

Boskalis Vanaf 2020 start Boskalis een programma om HND verder onder de aandacht te 

brengen op projecten. Hier worden naast eigen medewerkers ook andere 

ketenpartners zoals onderaannemers en inhuur en uitvoering in meegenomen. 

Boskalis laat onderaannemers op synthetische brandstof draaien en schrijft zelf in 

tenders vrijwel altijd in met GoodFuels biodiesel.  

Boskalis organiseert periodiek een meet the buyer bijeenkomst waar het agendapunt 

duurzaamheid is. 

KWS Bij tenders schrijft KWS in met elektrisch, danwel duurzaam materieel en/of 

biobrandstoffen. Indien KWS het project vervolgens aanneemt, betekent dit, dat zowel 

KWS, als haar ketenpartners dit toe moeten passen. 

Mourik 

Infra 

Mourik Infra neemt deel aan keteninitiatieven én organiseert ze zelf om verduurzaming 

in de keten te versnellen. Met onderaannemers loopt een keteninitiatief ‘CO2-reductie 

programma Bewust omgaan met Energie’. Ook valt daar gezamenlijk onderzoek onder 

toepassing van elektrische mobiele werktuigen. In 2019 heeft Mourik ook vaste 

onderaannemers (vanuit het voornoemde keteninitiatief) meegetraind in HND.  

MvO 

Groep 

MvO Groep committeert zich aan de CO2-PL en dat is een belangrijke drijfveer ook 

voor de lange termijn om aandacht te blijven geven aan HND. Sinds 2013 is MvO al in 

het bezit van niveau 5 van de CO2-PL. Niveau 5 houdt in dat samen met 

collegabedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen MvO actief naar 

mogelijkheden zoekt om samen de uitstoot verder terug te dringen. MvO stimuleert 

daarvoor HND op het werk ook bij onderaannemers door HND te agenderen in de 

toolbox en door HND-instructiemateriaal beschikbaar te stellen.  

Belangrijk is dat MvO niet alleen maar specifieke HND-zaken op de website 

communiceert maar zeer actief deelneemt aan diverse werkgroepen, green deals, 

workshops, SKAO, TNO en RWS congressen. MvO is ook altijd bereid en beschikbaar 

om presentaties & workshops te geven. MvO acteert namens de Vereniging van 

Waterbouwers als vertegenwoordiger van duurzaamheid richting overheden en 

opdrachtgevers. 

Strukton Strukton schrijft in tenders met HND-maatregelen. Hierbij betrekt Strukton pro-actief 

haar uitvoeringspartners in de keten. Daar waar het kan, maakt Strukton de keuze voor 

duurzame oplossingen in de uitvoeringsplannen. Al het ingeleende personeel moet 

voldoen aan algemene opleidingseisen waaronder duurzaamheid & veiligheid.   

Van Oord Van Oord is gekwalificeerd voor de CO2PL en voert uitdien hoofde diverse ketenacties 

uit waaronder bevorderen van implementatie van HND-bevorderende maatregelen 

door andere partijen in de keten (onder andere door HND-maatregelen in 

contractafspraken opnemen, verstrekken van HND-documentatie op 5 projecten in 

2018).   

VSH VSH heeft melding gemaakt van deelname aan de GD-HND op de website. En  

vermeldt HND in berichtgeving zoals nieuwsbrieven, in CO2-PL rapportages en 

duurzaamheidsverslagen. HND is integraal onderdeel van het duurzaamheidsbeleid 

van VSH. Ook in de toekomst wordt het belang van duurzaam werken met materieel 

alleen maar groter. Door de huidige problematiek vanuit stikstof is de verwachting dat 

inzet van lage emissie en vooral zero-emissie in toenemende mate een verplichting 

wordt vanuit overheden. 
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 Ook brancheorganisaties hebben in de voorgenomen GD-actiepunten afgesproken om 

richting de achterban over HND te communiceren. De brancheorganisaties hebben daar 

ieder op een eigen manier invulling aan gegeven waarvan hieronder enkele voorbeelden.  

 

Promotie HND naar achterban door brancheorganisaties en -stichtingen  
Vereniging 
van 
Waterbouwers 

De Werkgroep Duurzaamheid van de Vereniging van Waterbouwers voert pro-

actief de dialoog met ketenpartners zoals opdrachtgevers en wetgever over 

relevante duurzaamheidontwikkelingen. Belangrijke onderwerpen waar de 

werkgroep zich over buigt zijn onder andere de ontwikkeling van DuboCalc, de 

CO2-prestatieladder en toepassing BPKV. Een mooi voorbeeld van een dialoog is 

het jaarlijkse ‘Duurzaam GWW-café’ waarin de CO2-prestatieladder centraal stond 

op 18 juni 2019. In een interactieve setting met verschillende sessies voerde de 

Vereniging van Waterbouwers de duurzaamheidsdialoog met experts, gemeenten, 

maatschappelijke organisaties en overheidsorganisaties o.a. provincie Gelderland, 

ProRail, SKAO en Unie van Waterschappen. 

CUMELA CUMELA draagt HND onder haar achterban met name uit via het Sectorinitiatief 

‘Sturen op CO2’ en andere brancheprojecten zoals ‘BOGO Efficiënt 

brandstofgebruik’. HND is integraal onderdeel geworden van het Sectorinitiatief 

omdat HND direct bijdraagt aan CO2-reductie door lager brandstofgebruik met 

mobiele werktuigen en landbouwmachines. Uit de praktijkverhalen van deelnemers 

blijken een aantal HND-principes van doorslaggevend effect op lager verbruik. Met 

name bewustwording onder machinisten en chauffeurs helpt ter voorkoming van 

onnodig stationair draaien, gebruik van ecomode versus powermode. Maar ook 

slimme inzet van machines op het werk, juiste materieelkeuze, slimme routing; 

minder vervoers- en draaibewegingen, enzovoort.  

Daarnaast promoot CUMELA actief en passief HND trainingen onder leden. Ter 

versterking van het bereik zet CUMELA ook social media in. Voorbeeld is de 

verspreiding van de - door BMWT en SOMA Bedrijfsopleidingen ontwikkelde - 

HND-video’s.  

Bouwend 
Nederland 

Bouwend Nederland heeft HND onder de aandacht gebracht bij leden vooral via 

informatieve factsheets in relevante MVO-tools en ledenberichtgeving in 

ledennieuwsbrieven en op de website. Bouwend Nederland is voorts één van de 

drijvende krachten achter het branche-initiatief De Groene Koers als mogelijk 

vervolg op de GD-HND. En participeert namens de sector in tal van 

overlegsituaties en commissies gericht op duurzame innovatie van mobiele 

werktuigen.  

Stichting 
Bewuste 
Bouwers 

Bewuste Bouwers heeft HND als milieumaatregel opgenomen in haar 

Gedragscode39: De gedragscode helpt medewerkers op de bouwplaats het 

bewustzijn te vergroten dat zij op werken impact hebben op de omgeving en het 

milieu. De criteria in de code zijn praktisch uitgewerkt in Norm- en Werkkaarten 

met voorbeelden van HND-tips, een korte toelichting op gebruik van duurzaam 

materieel (elektrische kranen, nieuwe generaties generatoren) en verwijzing naar 

de HND-website.  

Naast de Gedragscode verzorgt de Stichting ook trainingen voor 

bouwlocatiemedewerkers waarin deze milieu-onderwerpen ook aan bod komen. Er 

vindt geen harde monitoring plaats op toepassing van HND of inzet van duurzaam 

(werk)materieel in de zin van handhaving. Wel adviseert en promoot de Stichting 

in haar audits duurzaam werken met mobiele werktuigen.  

  

 
39 http://www.bewustebouwers.nl/wp-content/uploads/2019/05/Handboek-Bewuste-Bouwers-gedragscode-gecomprimeerd.pdf. 

http://www.bewustebouwers.nl/wp-content/uploads/2019/05/Handboek-Bewuste-Bouwers-gedragscode-gecomprimeerd.pdf
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 Promotie HND naar achterban door brancheorganisaties en -stichtingen (vervolg) 
MKB 
INFRA 

✓ Periodieke promotie van HND onder brancheleden onder andere via Infralokalen 

en nieuwsbrieven.  

✓ MKB INFRA neemt deel aan de werkgroep ‘Meetlat grondverzet’ van SKAO ter 

borging van HND in de MKI en de CO2-PL.  

✓ Medewerking aan meerdere initiatieven: ‘Samen slimmer en Schoner’ in 

Amsterdam e.o. door inzet van HND-maatregelen zoals inzet elektrisch materieel 

en HVO-brandstoffen. Betrokken MKB INFRA-leden zijn Aannemingsmij. Markus 

en Gebr. Beentjes GWW.  

✓ In de loop van 2020 organiseert MKB INFRA een ledenbijeenkomst met 

voorlichting over alternatieve brandstoffen zoals Blauwe Diesel 20-50 en 100, LNG 

en elektrische krachtbronnen.  

BMWT ✓ BMWT is programmabureau en had daarmee een centrale rol in communicatie & 

promotie van de GD-HND. BMWT hield zich daarvoor bezig met het organiseren, 

verbinden, faciliteren, vertegenwoordigen, aanjagen van initiatieven, kansen 

signaleren en benutten.  

✓ BMWT is beheerder van de GD-website en verzorgde reguliere nieuwsbrieven.  

✓ Ook stimuleerde BMWT partners tot kennisuitwisseling en publicatie van de 

resultaten van de verschillende praktijkproeven. BMWT riep pro-actief meermalen 

(on)gevraagd partners op tot acties zoals uitvoering van praktijkproeven.  

✓ BMWT betrok waar mogelijk de achterban bij de GD-HND voor deelname en 

kennis inbreng. Zoals HCME (Hitachi), SMT (Volvo), PON Equipment (Caterpillar), 

Meerman Machines (Kubota), Van ’t Hof Techniek (Hidromek), Van der Spek-

Vianen (Hyundai). Ook deelde BMWT kennis actief met haar leden in de 

werkgroep Duurzaamheid.  

Natuur & 
Milieu 

Natuur & Milieu heeft zich gedurende de programmaperiode als mede-initiatiefnemer 

van de GD-HND in samenwerking met BMWT pro-actief ingezet in acquisitie van 

partners, uitvoering van het actieprogramma, mede-organisator van events en algehele 

promotie & marketing van Het Nieuwe Draaien. Ook heeft N&M diverse factsheets 

ontwikkeld en gedeeld via haar communicatiekanalen.  

 
HND promotie door overheidsorganisaties  

Overheidsorganisaties hebben HND op tal van manieren in de keten gepromoot. De in dit 

rapport omschreven inzet en acties door overheidsorganisaties zijn daar getuige van. 

Overheidsorganisaties hebben bijvoorbeeld door onderzoek naar en toepassing van HND in 

het inkoop- en aanbestedingsbeleid, een aanzienlijke bijdrage geleverd in de bekendheid en 

gebruik van HND-maatregelen. Bijvoorbeeld door uitvoering van verkennende onderzoeken 

(marktconsultaties, vooronderzoeken, haalbaarheidsstudie, beleidsonderzoek, formuleren 

van duurzame inkoopcriteria op basis van HND) en demonstratieprojecten (proefprojecten, 

effectstudies) als ook door integratie van HND in opdrachtformulering van tenderprojecten.  

Daarnaast hebben de overheidsorganisaties ieder op eigen wijze in diverse 

communicatiekanalen ruchtbaarheid gegeven aan de GD en/of HND. Denk daarbij 

bijvoorbeeld aan vermelding in Klimaatakkoord en gemeentelijke plannen zoals in het 

Actieplan Schone Lucht van Amsterdam, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht (zie voetnoot voor 

enkele voorbeelden)40.  

 
40 Bron: Actieplan Schone Lucht A'dam Actieplan Schone Lucht Utrecht HND RWS Actieplan MVI Nijmegen 

Green Deal 010- Zes in Rotterdam stamt al uit 2014 

file:///C:/Users/AlbertLusseveld/Downloads/actieplan_schone_lucht_vs171019%20(1).pdf
https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/wonen-en-leven/verkeer/elektrisch-vervoer/2018-02-infographic-op-weg-naar-schonere-lucht-in-utrecht.pdf
https://rwsduurzamemobiliteit.nl/praktijk-projecten/green-deals/nieuwe-draaien/
https://www.nijmegen.nl/fileadmin/bestanden/diensten/ondernemen/actieplan-maatschappelijk-verantwoord-inkopen-gemeente-Nijmegen-171107.pdf
https://www.logistiek010.nl/nl/programma-s/Green-Deal-010-ZES-39


 

61 
 

 8.3.3. Samenwerking met andere Green Deals 
In vervolg op één van de actiepunten heeft BMWT een quick scan uitgevoerd naar 

mogelijkheden tot samenwerking met de GD GWW 2.0 en andere convenanten. Daarvoor 

heeft BMWT ‘lijntjes’ gelegd tussen de projectbureaus van de diverse GD- initiatieven (Green 

deal GWW2.0, GD ZES, GD Duurzame Logistiek in de Bouw). Het is nooit tot samenwerking 

gekomen in de vorm van integratie van activiteiten (daarvoor sloten ieders uitgangspunten, 

doelstelling, werkingsgebied en beleidsniveau onvoldoende aan). Dit bleek echter geen 

bottleneck voor groei in partnerschappen. Een mooi voorbeeld is Gemeente Amsterdam die 

op één gelegenheid voor deelname aan drie deals tegelijk tekende: GD-HND, GD GWW 2.0 

en GD-Duurzame Logistiek in de Bouw. In het verlengde daarvan hebben MKB INFRA leden 

actief geparticipeerd in het initiatief Samen slimmer en Schoner van Gemeente Amsterdam 

door inzet elektrische mobiele werktuigen.  

8.4. Samenvatting  

In de convenanttekst van de GD-HND legden de partners vast dat de ‘HND-aanpak breed in 

de keten wordt verspreid en gecommuniceerd’. Dit uitgangspunt is vertaald naar diverse 

actiepunten. Als collectief actiepunt hebben de GD-partners afgesproken om ‘actief hun 

kennis, tijd en netwerk in te zetten om bij te dragen aan het realiseren van de doelen van 

deze GD’. Daarvoor zijn op hoofdlijnen de volgende inspanningen verricht: 

✓ Bouwbedrijven hebben ieder op hun eigen wijze HND uitgedragen in de keten onder 

onderaannemers en/of klanten. Zie tabel pag. 58 voor een samenvatting.  

✓ Branche- en milieuorganisaties hebben richting hun achterban over HND 

gecommuniceerd in ledenberichtgeving, op ledenbijeenkomsten, in overlegsituaties 

en via (on- en offline) berichtgeving. Zie tabel pag. 59 e.v. voor een samenvatting.  

✓ Overheidsorganisaties hebben een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het gebruik en 

bekendheid van HND-maatregelen door integratie van HND in inkoop- en 

aanbestedingsbeleid en in beleidsplannen op gebied van schone lucht en 

duurzaamheid (pag. 60).  

✓ De overige actiepunten waren organisatie-specifiek van aard waarbij de nadruk lag 

op het uitdragen, informeren, versterken en promoten van HND door partners zelf.  

✓ Daarnaast heeft het programmabureau communicatie en promotie over HND op 

diverse manieren gefaciliteerd. Onder andere door het verzorgen van een HND-

communicatietoolbox, HND-video’s voor social media en educatief gebruik, beheer 

van de GD-HND website, verzorgen van HND-nieuwsbrieven en verspreiding van 

kennisdocumenten. Tevens door het verzorgen van woordvoerderschap namens de 

GD-HND in diverse vakmedia. En vertegenwoordiging van de GD-HND op beurzen 

en evenementen door verzorgen van presentaties. Het programmabureau heeft 

partners regelmatig aangespoord de communicatie over HND te bevorderen via 

ieders communicatiekanalen, maar de opvolging van deze acties tijdens de 

programmaperiode is niet nauwgezet gemonitord en vastgelegd.  

 

Gezien ieders inspanningen en resultaten zoals omschreven in dit hoofdstuk, overheerst het 

algemene beeld dat er onder de GD-partners sprake was van een grote mate van inzet en 

bereidheid tot verbreding van HND in de keten door communicatie en promotie. Zo was ook 

de vertegenwoordiging in werkgroepen en/of stuurgroep hoog met een gemiddelde 

participatiegraad van 69%. 
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 9 Tot slot 

9.1 Vervolg Green Deal Het Nieuwe Draaien 
Met de afronding van de GD-HND sluiten de partners een 4-jarige periode af. In de loop van 

deze periode is de reductie van uitstoot door mobiele werktuigen in de bouw, infra en groen-

sector steeds meer in de schijnwerpers komen te staan waaraan de GD-HND een grote bij-

drage heeft mogen leveren. De vraag is hoe verder? Voor de betrokken GD-partners blijft 

ook na het einde van het programma het thema actueel. Onder invloed van een aantal be-

leidsdossiers die in de 2e helft van de programmaperiode zijn ontstaan of sterk aan urgentie 

hebben gewonnen, is de doelstelling van HND in feite verbreed en aangescherpt van een 

bescheiden emissiereductie op de korte termijn naar volledig emissieloos werken op de 

lange termijn. De noodzaak daarvan vloeit voort uit overeenkomsten zoals het Schone Lucht 

Akkoord (SLA), het Klimaatakkoord en het stikstofbeleid van het Rijk. Daarnaast heeft IenW 

in de Strategie Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuurprojecten expliciet de transitie naar 

een duurzame bouwplaats en bouwlogistiek benoemd als essentieel voor het bereiken van 

de klimaat- en circulaire doelen in 2030. Het SLA heeft op het gebied van mobiele werktui-

gen de ambitie om de negatieve gezondheidseffecten veroorzaakt door mobiele werktuigen 

terug te brengen. Ook in het kader van de stikstofproblematiek is het beperken van met 

name de stikstofemissies door technologische verbeteringen of door de inzet van niet-fossiel 

aangedreven materieel een belangrijke maatregel. Net als het Klimaatakkoord zetten SLA en 

stikstofbeleid in op reductiemaatregelen speciaal voor mobiele werktuigen gericht op de ver-

snelling van de transitie naar een uitstootvrije sector. Als uitwerking van de afspraken in de 

genoemde beleidsdossiers en akkoorden, onderzoeken publieke en private partijen de mo-

gelijkheden om voort te bouwen op bestaande samenwerkingsverbanden en afspraken die 

gemaakt zijn in het kader van GD’s, zoals de GD-HND. Daarom kijken de GD-partners naar 

andere samenwerkingsinitiatieven om door te gaan met de klimaatopgaaf. Deze initiatieven 

worden zowel door de overheid als door de markt ontplooid. De rijksoverheid (met name 

Rijkswaterstaat en ProRail) werkt vanuit de eerder genoemde Strategie Klimaatneutrale en 

Circulaire Infrastructuurprojecten. Daarbij streeft het Rijk er nadrukkelijk naar om samen op 

te trekken van decentrale overheden en met de private sector. Eén van de marktinitiatieven 

waar de bouw-, infra- en groensector aan werken, is De Groene Koers (DGK). De DGK is 

een initiatief van Bouwend Nederland, CUMELA en BMWT met als doel versnelling naar een 

uitstootvrije sector in 2030. Doel van DGK is het verbinden en versterken van bestaande en 

nieuwe gelijksoortige initiatieven om samen te werken aan de klimaatopgaaf in de bouw, in-

fra en groensector. Een ander initiatief vanuit de markt is het Emissieloos Netwerk Infrastruc-

tuur (ENI), gestart door Heijmans, GMB en De Vries & Van de Wiel. Doel van dit netwerk is 

om door het vergroten van de vraag naar emissieloos zwaar bouwmaterieel schaalvergroting 

bij de fabrikanten te stimuleren waardoor de kostprijs omlaag zal gaan wat een rendabele 

transitie dichterbij brengt. De initiatiefnemers hebben de ambitie uitgesproken om in 2026 al 

hun projecten emissieloos uit te voeren41. Naast deze initiatieven die primair gericht zijn op 

de materieeltransitie wordt er op verschillende andere manieren samengewerkt aan een ver-

duurzaming van de GWW-sector in brede zin. De kunst voor de komende jaren is om vol-

doende tempo te maken en houden en om tegelijk de relevante spelers betrokken te houden. 

Een stevige regierol is hierbij onontbeerlijk; daarbij zal de markt in eerste instantie naar de 

overheid kijken.   

 
41 www.degroenekoers.nl en www.emissieloosnetwerkinfra.nl  

http://www.degroenekoers.nl/
http://www.emissieloosnetwerkinfra.nl/
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