
POWERED 
BY 

Groene impuls 
voor de toekomst

Training en  
Educatie

Meten en  
Monitoren

Hoofdartikel  
interviews

Ervaring binnen de 
bouw en agri 'mooie 
resultaten bereikt door 
bewustwording en 
gedragsverandering'

Over het nut van 
referentie projecten,  
haalbaar & betaalbaar, 
complexiteit versus  
creativiteit

De bewustwording van 
het belang van materieel-
parkverduurzaming heeft 
een ongekende vlucht 
genomen

Green Deal Het Nieuwe Draaien

Green Deal HND Magazine



Green Deal Het Nieuwe Draaien

Hoofdredactie: REAL Concepts

Beeld: REAL Concepts

Tekst: mooi mag. (Susanne Mullenders, Pauline Mulder 

en Berber Bijma) & REAL Concepts (Lisette van Eechoud)

Eindredactie: REAL Concepts in opdracht van BMWT

Eenmalige uitgave ter gelegenheid van Green Deal Het 

Nieuwe Draaien. 

Dit magazine is op een zo duurzaam mogelijke 

manier tot stand gekomen door gebruik te maken van 

telefonische interviews, digitale informatie uitwisseling 

en het gebruiken van bestaande beelden.

Oplage: 500 magazines

© REAL Concepts, 2020

2



3Green Deal Magazine // Het nieuwe draaien



Toen ik in 2013 directeur werd bij BMWT, 
bestonden de eerste trainings- en moni-
toringsprogramma’s rondom Het Nieuwe 
Draaien al. De focus lag toen primair op
het besparen van energie en brandstof. 
In die jaren zagen we maatschappelijk 
een ontwikkeling ontstaan waarbij duur-
zaamheid een steeds grotere rol speelde. 
Samen met het Ministerie van Infrastruc-
tuur en Waterstaat en Natuur & Milieu 
hebben we de handschoen opgepakt 
en zijn we in 2016 gestart met de Green 
Deal Het Nieuwe Draaien. 

In eerste instantie was er best wat scepsis 
in de sector, maar al gauw haakten veel 
partijen aan. En dat typeert vooral de 
pragmatiek van onze sector: we zijn 
gewoon aan de slag gegaan. Bedrijven 
zijn gaan nadenken over hoe ze dingen 
slimmer kunnen aanpakken, hoe logistie-
ke processen handiger ingericht kunnen 
worden, welke trainingen nodig zijn om 

gedrag van machinisten te veranderen, er wordt gemeten en 
gemonitord… Kortom: de sector is doordrongen geraakt van 
de urgentie en heeft veel initiatieven ontplooid. En daarom 
noem ik deze Green Deal een fantastisch succes! 

Dat betekent niet dat we er al zijn. Zeker niet. De wereld 
verandert snel en de richting is bepaald: zero-emissie in 
2030. Daar ligt zeker op technisch en innovatief gebied een 
flinke uitdaging. Maar ik ben ervan overtuigd dat er ook de 
komende jaren weer nieuwe initiatieven ontstaan die we nu 
nog niet kunnen voorzien. 

Want vier jaar geleden hadden we ook niet durven dromen 
waar we nu staan. Ik ben dan ook ontzettend trots op het 
gezamenlijke resultaat dat geboekt is met deze Green Deal 
HND: trots op de bewustwording van de noodzaak om duur-
zamer te werken, maar vooral trots op al het enthousiasme 
van partijen die hebben meegedaan. Ik hoop dat we dat 
enthousiasme de komende jaren blijven vasthouden. Daarbij 
staat één ding buiten kijf: de missie van BMWT blijft onveran-
derd. We blijven onze leden helpen duurzaam te werken en 
houden de belangen van leden voor ogen.

Green Deal  
Het Nieuwe Draaien

Voorwoord

© Fotografie: Koos Groenewold

 Vier jaar geleden 
hadden we niet durven 
dromen waar we nu 
staan.

Jan Hommes, Directeur BMWT
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We voelden aan dat we hier iets be-
langrijks in handen hadden. Nieuwe 
mogelijkheden voor sectoren die graag 
willen verduurzamen, maar tegelijker-
tijd werktuigen bezitten die 8% van de 
Nederlandse CO2 uitstoot, 12% van de 
stikstof- en 8% van de fijnstofemissie 
veroorzaken. We zagen in de Green 

Het verduurzamen van de 
bouw en het grondverzet

Rob van Tilburg, Directeur Programma’s Natuur & Milieu

© Fotografie - Norbert Waalboer

Deal een uitgelezen kans om, nog veel bouwbedrijven, 
brancheorganisaties, onderzoeks instanties en natuurlijk 
ook de overheid, te verenigen rondom een gedeelde 
ambitie: het verduurzamen van de bouw en het grond-
verzet.

Er volgden vijf interessante jaren, waarin we kennis opde-
den en criteria uitdachten. Over inkoopeisen, verbruiks-
monitoring en het opleiden van mensen. Er was een 
mooie mijlpaal te vieren, toen het Nieuwe Draaien in de 
CO2-prestatieladder werd opgenomen. Trots zijn we op 
de inventarisatie die we maakten met BMWT, met daarin 
het aanbod van elektrische mobile machines, met ook 
aandacht voor de belemmeringen die er zijn in aankoop 
en gebruik.

Het Klimaatakkoord, maar ook de stikstofproblemen, 
biedt goede kansen om de komende jaren een flinke stap 
te zetten richting zero-emissie machines. Het is nu onze 
gedeelde taak om de kennis die is opgedaan zo breed 
mogelijk te verspreiden en zoveel mogelijk bedrijven en 
overheden de handvatten en ondersteuning te bieden 
die we met deze Deal hebben ontwikkeld. Met elkaar 
bereiden we Nederland voor op een CO2-neutrale toe-
komst. Daar ben ik u dankbaar voor!

De Green Deal Het Nieuwe Draaien nadert haar voltooiing. 
Een Green Deal waar Natuur & Milieu vanaf het eerste uur 
heel erg in geloofde. Voorafgaand aan de Green Deal voer-
den wij met een aantal dappere bouwbedrijven en BMWT 
een pilot uit. Dat pionieren bracht ons een belangrijk 
besef: er zijn tal van mogelijkheden om machines zuiniger 
en schoner te laten werken. Een brandstofbesparing van 
maar liefst 15% bleek mogelijk.

 Het Klimaatakkoord biedt 
goede kansen om een  
flinke stap te zetten naar  
zero-emissie machines.

Rob van Tilburg, Directeur Programma’s Natuur & Milieu
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Nijmegen heeft het project “Walstroom zonder wal” 
als pilot voor het NSL (Nationaal samenwerkingspro-
gramma luchtkwaliteit) en GD HND uitgevoerd. Daarbij 
verzorgden mobiele stroom units (op CNG of LNG) het 
voorwerk voor eventuele vaste walstroomaansluitingen 
bij particuliere kades. Dit pilotproject was opgezet om 
het concept op bruikbaarheid te toetsen en daarnaast 
de walstroomvraag in de havens van Nijmegen in beeld 
te krijgen. Dit in combinatie met een generatorverbod 
indien walstroomvoorzieningen voorhanden zijn.

Het concept was praktisch uitvoerbaar. Mobiele walstroom 
was echter economisch gezien geen inzetbare concurrent 
van vaste walstroom. Daarvoor liggen de prijzen voor het 
transport van de brandstoffen te hoog. Ook bij koppeling 
aan het vaste gasnet wordt het nog zeer lastig om con-
currerend te zijn met vaste walstroompunten. De pilot is 
derhalve niet doorgezet of uitgebouwd. 

De piot krijgt mogelijk wel een vervolg in kader van het 
project ET-Hub. Samen met containerterminal BCTN 
had gemeente Nijmegen eerder de haalbaarheid van 
elektrische containervaart tussen Nijmegen en Duisburg 
onderzocht. Momenteel wordt getracht dit financieel 
te realiseren. Daarnaast willen ENGIE, BCTN en enkele 
andere partners (w.o. gemeente Nijmegen) een laad-
station realiseren waarmee containers tbv elektrische 
binnenvaart geladen kunnen worden (MECs = Modulaire 
Energie Container). Deze Hub combineert het opladen 
van mobiele energiecontainers voor gebruik op elek-
trische binnenvaartschepen, voor peakshaving op het 
elektriciteitsnet bij overschotten van zon- en windenergie 
én als inzet voor mogelijke mobiele walstroomvoorzienin-
gen. Ook hier geldt dat er, net als bij de mobiele wal-
stroomcontainers, onderzocht wordt of het haalbaar is 
om de voorzieningen ook voor evenementen of inciden-
teel gebruik, zoals grotere bouwplaatsen, in te zetten.

Uitgelicht

Walstroom zonder wal – Nijmegen

Harriet Tiemens wethouder Mobiliteit en Duurzaamheid  

en Leen Schipper van Mobiele Stroom



Zoveel partners afkomstig van zoveel organisaties… hoe zat het 

met de betrokkenheid van de deelnemers van de Green Deal Het 

Nieuwe Draaien? 

‘Die was groot! De participatiegraad lag gemiddeld op 
70 procent, dus dat illustreert wel de hoge mate van 
betrokkenheid. Al snel na ondertekening van de Deal hadden 
de partners de juiste mensen naar voren geschoven om 
mee te draaien in het project. Binnen drie maanden was de 

Bijna honderd mensen werkzaam bij 34 verschillende organisaties zijn de afgelopen vier jaar 
actief betrokken geweest bij de Green Deal Het Nieuwe Draaien. Ieder op zijn eigen manier, als 
lid van een van de werkgroepen of van de stuurgroep. Hoe kwam de projectorganisatie tot stand? 
Programmamanager van deze Green Deal, Albert Lusseveld van BMWT, legt het uit. 

‘De betrokkenheid van  
de partners was groot’

Albert Lusseveld, programmamanager: 

Interview
Albert Lusseveld

projectorganisatie al helemaal opgetuigd. Wel merkten we 
dat niet iedereen stond te popelen om voorzittersrollen van 
werkgroepen te vervullen. Waarschijnlijk omdat dan een iets 
groter beroep gedaan wordt op tijd en inzet.’ 

Hoe zag die organisatie er in grote lijnen uit? 

‘Er waren een stuurgroep, vijf werkgroepen en een 
programma bureau. De stuurgroep, het hoogste orgaan met 

Albert Lusseveld is programmamanager van de Green 
Deal Het Nieuwe Draaien. Hij werkt sinds januari 2015 bij 
brancheorganisatie BMWT waar hij zich bezighoudt met duurzaam 
en veilig werken met werkmaterieel. Albert is sinds 2015 betrokken 
bij de Green Deal Het Nieuwe Draaien: dus sinds de aanloop naar 
de ondertekening van de Green Deal in 2016, samen met collega’s 
van mede-initiatiefnemers Natuur & Milieu en de Ministeries 
van Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken. Als 
programmamanager was hij kartrekker van de Green Deal Het 
Nieuwe Draaien en eerste aanspreekpunt. 

Duurzaamheid is voor Albert niet onbekend. Voor 2015 was hij 
programmamanager van een ander vierjarig programma: Het 
Nieuwe Rijden, met als doel: verlaging van de CO2-uitstoot in het 
Nederlandse wegverkeer met minstens 1 megaton door duurzame 
mobiliteit te bevorderen. Het Nieuwe Rijden was ondergebracht 
bij het Instituut voor Duurzame Mobiliteit, waarbij onder meer RAI 
Vereniging, BOVAG zijn aangesloten. 

Albert Lusseveld
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mandaat voor het nemen van strategische beslissingen, 
was verantwoordelijk voor de bevordering van de realisatie 
van de doelstellingen van de Green Deal (zie kader rechts) 
Daarnaast was de stuurgroep verantwoordelijk voor 
de strategische positionering van de Deal. Met Pieter 
Biesheuvel, voormalig politicus en Tweede Kamerlid, was 
het voorzitterschap van de Stuurgroep prima geborgd. Via 
het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (tegenwoordig 
Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving) zijn we met hem in 
contact gekomen.’

Wat was de taak van de werkgroepen?

 
‘Er waren vijf werkgroepen: Training & Educatie, Meten & 
Monitoren, Materieel & Brandstof, Beleid & Regelgeving en 
Communicatie & Promotie. Hun taak was de actiepunten te 
realiseren die binnen hun thema vielen. Na verloop van tijd 
kregen werkgroepen de behoefte informatie uit te wisselen 
met de andere werkgroepen. Om daar aan tegemoet te 
komen, zijn we Meet Ups gaan organiseren waarin leden van 
de verschillende werkgroepen kennis konden uitwisselen en 
met elkaar in gesprek konden gaan over wat vanuit ieders 
organisatie gedaan werd rond reductie mobiele werktuigen. 
De Meet Ups bleken achteraf zeer nuttig. Waardevolle 
contacten werden gelegd en inzichten gedeeld. ’ 

En wat was de rol van het programmabureau? 

‘De rol van programmabureau lag bij brancheorganisatie 
BMWT, waar ik werkzaam ben. Bij het bureau hielden we ons 
bezig met organiseren, verbinden, aanjagen, faciliteren, kansen 
signaleren en benutten, vastleggen, monitoren, rapporteren, 
communiceren, promoten, publiceren, enzovoort… We hadden 
kortom een behoorlijk centrale rol in deze Green Deal.’ 

Je noemde ook publiceren… dit magazine is een van de 

uitvloeisels van de Green Deal, waarbij het programmabureau 

en jij als programmamanager een rol hebben gespeeld. Welk 

doel streven jullie daarmee na? 

‘Dit magazine is als het ware een terugblik in vogelvlucht 
op de vierjarige programmaperiode van de Green Deal. We 
willen laten zien welke reis de Green Deal-partners hebben 
gemaakt bij het streven naar reductie van de uitstoot door 
mobiele werktuigen in bouw en landbouw. Op inspirerende 
wijze vertellen partners over hun eigen ervaringen, nieuwe 
inzichten en de concrete stappen die zij gezet hebben op 
het gebied van materieel, brandstoffen, monitoring, gedrag, 
beleid en regelgeving door samenwerking, kennisdeling en 
dialoog.’

Het doel van de Green Deal Het Nieuwe Draaien was 
gedurende de looptijd Deal de gemiddelde uitstoot te 
verminderen van CO2 met 10 procent, van NOx met 15 
procent en van fijnstof met een niet nader gespecificeerd 
percentage. Partijen wilden dit realiseren via de volgende 
operationele doelen.

1   Verankeren van HND als vakmanschapsnorm in 
opleidingen van kennisorganisaties voor scholieren in 
het middelbaar beroepsonderwijs (werkgroep Training 

& Educatie)
2   Training en educatie van HND onder de 

eindgebruikers (werkgroep Training & Educatie).
3   Verbeteren meet- en monitoringsinstrumentarium 

van brandstofgebruik en luchtverontreinigende 
emissies en toepassing daarvan in de praktijk 
(werkgroep Meten & Monitoren).

4   Verduurzamen van het materieelpark en gebruik 
van duurzame brandstoffen (werkgroep Materieel & 

Brandstoffen).
5   Ontwikkelen van beleid en regelgeving gericht op 

verduurzaming van mobiele werktuigen (werkgroep 

Beleid & Regelgeving).
6   Verbreden en versterken van communicatie over HND  

(werkgroep Communicatie & Promotie).

De doelstellingen:  
hoe zat het 
ook alweer? 

Is er ook een meer feitelijke weergave van de Green 

Deal-resultaten? 

‘Jazeker, we hebben ook een eindrapport 
uitgebracht dat inzicht geeft in behaalde resultaten 
dankzij de inzet en acties van alle partners. In de 
convenanttekst van de Green Deal staan ruim 70 
collectieve en organisatie-specifieke actiepunten, 
waartoe de partners zich bij de ondertekening 
hebben gecommitteerd. Voor het schrijven van 
het eindrapport hebben de partners informatie 
verstrekt over de status van die actiepunten vier 
jaar na dato. Het eindrapport is beschikbaar via 
BMWT.’
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Wat gebeurt er na afronding van de Green 

Deal Het Nieuwe Draaien? 

‘Gedurende de vierjarige 
programmaperiode is reductie van 
uitstoot door mobiele werktuigen in 
de bouw-, infra- en groensector steeds 
meer in de schijnwerpers komen te 
staan. Green Deal Het Nieuwe Draaien 
heeft daar een grote bijdrage aan 
mogen leveren. De vraag is: hoe nu 
verder? Voor de betrokken partners 
blijft ook na de programmaperiode 
het thema ‘duurzaam werkmaterieel’ 

leven. Sterker nog, het thema zal in 
urgentie toenemen, vooral ingegeven 
door de energietransitie in de sector. 
Samen werken aan de transitie staat 
voorop. Daarom kijken de partners 
naar andere samenwerkingsinitiatieven 
om door te gaan met de klimaatopgaaf. 
Een van de mogelijke sectorinitiatieven 
waar de bouw-, infra- en groensector 
aan werken, is De Groene Koers (DGK, 
red.). Dit is een initiatief van Bouwend 
Nederland, CUMELA en BMWT, met als 
doel: versnelling naar een uitstootvrije 
sector in 2030 door het verbinden en 

versterken van bestaande en nieuwe 
gelijksoortige initiatieven om samen 
te werken aan de klimaatopgaaf in 
de bouw-, infra- en groensector.’ Ook 
nieuwe initiatieven zien het licht, 
waaronder het Emissieloos Netwerk 
Infra.

Eindrapport opvragen?
Wilt u graag een exemplaar ontvangen 

van het eindrapport van de Green 

Deal Het Nieuwe Draaien? Aanvragen 

kan via a.lusseveld@bmwt.nl.
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Dit is er bereikt

In het kader van de Green Deal Het Nieuwe Draaien zijn afspraken gemaakt voor de periode van 2016 
tot en met 2020. Deze afspraken zijn vertaald in operationele doelstellingen. Wat is daarvan concreet 
bereikt? Een impressie van de belangrijkste resultaten. 

Dit is er bereikt!

Het aantal partijen dat de Green Deal Het 
Nieuwe Draaien ondertekende, was 34.
Het gezamenlijke doel was emissiereductie: 

reductie van CO2 met 10%,  
  van NOx met 15%, en van fijnstof  
   met een niet nader gespecificeerd percentage.

De afspraken die in de  
Green Deal gemaakt zijn vallen 
binnen vier kernthema’s: 1

2
3

4

Gedrag: HND-training,  
educatie en vakmanschap

 Meten & Monitoren:  
verbeteren van meet- en monitorings-
instrumentarium van mobiele werktuigen

Materieel & Brandstoffen:  
verduurzamen van materieel en gebruik 
van duurzame brandstoffen

Beleid & Regelgeving:  
ontwikkelen van beleid en regelgeving voor  
verduurzaming van mobiele werktuigen

Op de pagina’s 34, 42, 52 en 53 laten we per thema zien wat er is bereikt. 
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Hoe zit het precies?
Green Deal Het Nieuwe Draaien

Het aantal partijen dat in 2016 de Green 
Deal Het Nieuwe Draaien (GD HND) 
ondertekende, is in de loop der jaren 
gegroeid van 28 naar 34. Het gezamenlijke 
doel van de deelnemende bouw bedrijven, 
brancheorganisaties, kennisinstellingen 
en overheden was emissiereductie. En om 
precies te zijn: emissiereductie van CO2 met 
10 procent, van stikstofoxyden (NOx) met 
15 procent, en van fijnstof (PM/particulate 
matter) met een niet nader gespecificeerd 
percentage. 

Flinke uitstoot
Emissiereductie dus. En niet zonder reden: 
de bouw- en landbouwsector, waar de 
Green Deal HND betrekking op heeft, zijn 
verantwoordelijk voor een flinke uitstoot 
van schadelijke stoffen. Concreet: op het 
moment van ondertekening stootten mobie-
le werktuigen zoals graafmachines, bulldo-
zers en tractoren jaarlijks ruim 2 megaton 
CO2 uit, wat neerkwam op een bijdrage van 
8 procent van de CO2-uitstoot van het totale 
verkeer in Nederland. Daarnaast waren 
deze mobiele werktuigen verantwoordelijk 
voor een bijdrage van 12 procent aan de 
totale NOx-uitstoot en 8 procent aan de fijn-
stofuitstoot van het Nederlandse verkeer. 

Om die uitstoot te verlagen en zo de luchtkwaliteit te 
verbeteren, hebben publieke en private partijen in de 
Green Deal HND de handen ineen geslagen. De Green Deal 
is tot stand gekomen op initiatief van brancheorganisatie 
BMWT, Natuur & Milieu en de ministeries van IenW en EZ, 
met als doel emissiereductie bij mobiele werktuigen in de 
bouw en landbouw. En zo werden er in het kader van de 
Green Deal HND afspraken gemaakt voor de periode van 
2016 tot en met 2020, die vertaald werden in operationele 
doelstellingen, die op hun beurt samen te vatten zijn in de 
volgende vier kernthema’s:

1   Gedrag: HND-training, educatie en vakmanschap
2   Meten & Monitoren: verbeteren van meet- en 

monitoringsinstrumentarium van mobiele werktuigen
3   Materieel & Brandstoffen: verduurzamen van 

materieel en gebruik van duurzame brandstoffen
4   Beleid & Regelgeving: ontwikkelen van beleid 

en regelgeving voor verduurzaming van mobiele 
werktuigen 

Gedrag 
Niet zonder reden staat gedrag op de eerste plaats. De 
factor mens is namelijk van grote invloed op de uitstoot 
van CO2, NOx en fijnstof. Als mensen werkzaam in de 
bouw- en landbouwsector zich bewust zijn van hun 
invloed op de uitstoot van ‘hun’ machines, is er al een 
grote slag geslagen. In de Green Deal HND is met educatie 
en training gewerkt aan de gedragscomponent: educatie 
van de generatie van morgen en training van de huidige 
professionals.

Op het gebied van educatie heeft de Werkgroep Training, 
Educatie & Vakmanschap zich ingezet om mbo’s in de 
richtingen bouw en landbouw nog meer te stimuleren 
duurzaamheid onderdeel te maken van hun vakkenpak-
ketten. En vervolgens het thema duurzaamheid verder 
te verrijken, verbreden en verdiepen. Daarnaast heeft 

Het is alweer vier jaar geleden: op 26 mei 2016 tekenden 28 partijen uit bouw en landbouw de Green 
Deal Het Nieuwe Draaien. Publieke en private organisaties spraken af in 2020 bepaalde doelstellingen 
op het gebied van emissiereductie te realiseren. Welke ook alweer precies? En – nog belangrijker – 
welke successen zijn er vier jaar na dato geboekt? 

 De bewustwording van het 
belang van materieelpark
verduurzaming heeft een ongekende 
vlucht genomen.

Albert Lusseveld, BMWT: 
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de werkgroep allerlei innovatieve 
trainingen ontwikkeld voor mensen 
die al in de (land)bouw werken, bij-
voorbeeld e-learnings over Het Nieuwe 
Draaien en ‘on the job’-maatwerkt-
rainingen. Ook heeft de werkgroep 
een ‘Het Nieuwe Draaien-certificaat’ 
ontwikkeld, waarmee jaarlijks zo’n 300 
bestuurders van mobiele werktuigen 
worden gecertificeerd als erkend 
HND-machinist.
 

Belangrijk is het doelgroepenbeleid binnen 
de trainingstak. Om een zo groot mogelijk 
‘beklijf-effect’ te realiseren, heeft de werkgroep 
drie doelgroepen geformuleerd: machinisten, 
leidinggevenden en HND-coaches. Want als zowel 
mensen in de operatie als in het management 
kennismaken met de principes van Het Nieuwe 
Draaien, borgt dat structurele aandacht hiervoor 
op de bouwlocatie. Immers: goed voorbeeld 
doet volgen. Binnen het doelgroepenbeleid 
past ook de training die opleidt tot HND-coach, 
een coach die bij (land)bouwbedrijven intern 
een ambassadeursrol vervult en die structureel 
collega’s begeleidt en motiveert in het toepassen 
van Het Nieuwe Draaien in het dagelijks werk. 

Albert Lusseveld, BMWT
‘De verduurzaming van het materieelpark 
kan niet zonder een actieve rol van de 
materieelleveranciers. Vandaar dat BMWT 
meer dan vier jaar geleden haar verant-
woordelijkheid nam en samen met de an-
dere initiatiefnemers de schouders onder 
de Green Deal Het Nieuwe Draaien zette. 
Vier jaar lang heeft BMWT als penvoerder 

en programmabureau de regie over de deal gevoerd. 
In die tijd hebben we gezien hoe de bewustwording 
van het belang van materieelparkverduurzaming een 
ongekende vlucht heeft genomen. En dat is zonder meer 
te danken aan de Green Deal. Naast samenwerking, 
dialoog en kennisdeling zijn er stappen gezet op gebied 
van materieel, brandstoffen, monitoring, gedrag, beleid 
en regelgeving. Dit magazine geeft hier in vogelvlucht 
inzicht in en voorbeelden van. Bij tal van ketenpartners, 
overheden en markt staat emissiereductie door mobiele 
werktuigen nu vol in de schijnwerpers. Alleen dat al is 
een grote winst van de inspanningen en betrokkenheid 
van alle Green Deal-partners. De verduurzaming van 
het materieelpark stopt niet met de afronding van de 
programmaperiode. Sterker nog, we zien nu al nieuwe 
(vervolg)initiatieven ontstaan van Green Deal-partners 
én bij andere koplopers om samen toe te werken naar 
een uitstootvrije grondverzet.

13



 Het is goed als er  
referentiecases bepaald 
worden waarop maat
regelen getoetst kunnen 
worden.

Ruud Verbeek, TNO:

Meten & Monitoren
Om emissiereductie te realiseren is het van 
belang dat het effect van bepaalde maatrege-
len gemeten en gemonitord wordt: het tweede 
thema dat centraal staat in de Green Deal 
HND. Registratie van emissieverbruik door 
werkmaterieel is essentieel voor gebruikers 
ervan. Bijvoorbeeld om de milieuprestaties van 
het werkmaterieel in kaart te brengen. Of om 
meetresultaten te gebruiken als input voor het 
opstellen van aanbestedingseisen. Bij aanvang 
van de Green Deal HND bleek het uitlezen van 
brandstofverbruiksgegevens uit diverse motor-
managementsystemen moeilijk te zijn. Er zijn 
talloze types en merken mobiele werktuigen 
met elk een uniek datamonitoringssysteem. 
Onderling zijn die systemen niet compatibel, 
wat het uitlezen van machinedata bemoeilijkt 
Ondanks die knelpunten heeft de Green Deal 
HND ook binnen dit tweede thema successen 
geboekt. De Werkgoep Meten & Monitoren 
heeft een richtlijn ontwikkeld voor het meten 
van brandstofverbruik. Deze richtlijn is in 
wezen een gids voor bouwlocatiemanagers: 
aan de hand daarvan kunnen zij zo 
laagdrempelig mogelijk proefprojecten 
opzetten rondom het meten en monitoren 
van emissies en brandstofverbruik. Bovendien 
heeft de werkgroep onder regie van TNO 
kengetallen ontwikkeld voor effectbepaling van 
HND-maatregelen. Deze HND-kengetallen zijn 
nodig als input voor overheden die milieueisen 
willen stellen aan werkmaterieel en een idee 
willen hebben van het reductie-effect ervan op 
de uitstoot van machines. 

Ruud Verbeek, TNO
‘In de werkgroep Meten & Monitoren 
hebben we onder leiding van TNO 
kengetallen ontwikkeld die het effect 
van de HND-maatregelen kwantificeren. 
Dit is belangrijk voor de bouwbedrijven 
zelf, en ook nodig als input voor over-
heden die milieueisen willen stellen 
aan werkmaterieel en een idee willen 
hebben van de uitstoot van machines. Wij vinden 
het van groot belang dat er nu duidelijke regels 
komen voor duurzame, groene aanbestedingen in 
de gehele sector én dat er vervolgens daadwerke-
lijk gemonitord wordt op gedrag en emissies op 
bouwprojecten. Daardoor kunnen de maatregelen 
die genomen zijn, getoetst worden. Daarbij kun je 
denken aan maatregelen als de inzet van nieuwere 
machines met lagere uitstoot, inzet van duurzame  
brandstoffen, het elektrificeren van machines 
inclusief de daarbij behorende laadinfrastructuur en 
het verbeteren van de bediening van de machines 
– inclusief het minimaliseren van stationair draaien. 
Door verschillende soorten bouwprojecten  te analy-
seren, ontstaan er referentiecases. Dat is belangrijk 
voor verdere vergroening van de sector.’

Materieel & Brandstoffen
Werken aan emissiereductie vraagt naast brandstofefficiënt gedrag ook 
om inzet en gebruik van duurzaam materieel en brandstoffen. Binnen dit 
derde thema van de Green Deal HND heeft de Werkgroep Materieel & 
Brandstoffen, waarvan zowel gemeenten als bouwbedrijven lid zijn, veel 
proefprojecten geïnitieerd. Verschillende gemeenten hebben samen met 
aannemers proefprojecten uitgevoerd gericht op brandstofbesparing. 
De gemeente Groningen bijvoorbeeld heeft een proefproject opgezet 
met duurzame brandstoffen op veeg- en borstelmachines. De gemeente 
Utrecht en Amsterdam hebben projecten uitgevoerd rondom alternatieve 
manieren om krachtstroom te leveren op festivals en evenementen, zodat 
dieselaggregaten daarbij uitgebannen kunnen worden. Verder heeft de 
gemeente Den Haag in een proefproject het reductie-effect getest van 
biobrandstof GTL (Gas To Liquid). En de gemeente Nijmegen heeft een 
proefproject gedaan in het gebruik van duurzame walstroom. Allemaal 
mooie initiatieven die een bron van informatie en inspiratie zijn voor 
andere initiatieven. 

Beleid & Regelgeving
In het kader van het vierde thema van de Green Deal HND moeten 
reductiemaatregelen geïntegreerd worden in het duurzame inkoopbeleid 
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van de overheid. Bovendien moet het 
beleid voor alle partijen realistisch 
zijn. Want uitvergroot: het is 
onmogelijk om morgen al een zero-
emissiewerkelijkheid te realiseren. 
Binnen de Green Deal HND hebben 
publieke en private partijen een sterke 
dialoog gevoerd. Die heeft realiteit 
gebracht in het duurzame beleid van 
de overheid als het gaat om aanschaf 
van werkmaterieel. In die zin zijn er 
stappen vooruit gezet in het managen 
van verwachtingen bij overheden. 
Bovendien is bij overheden het 
bewustzijn vergroot van de noodzaak 
haalbare en betaalbare milieueisen te 
stellen aan werkmaterieel; eisen die 
proportioneel en niet-concurrentieel 
zijn. Aan de kant van de private 
organisaties bestaat grote behoefte 
aan standaardisatie en harmonisatie 
van de milieueisen die de overheid stelt 
aan werkmaterieel. Een bouwbedrijf 

dat zaken doet met de gemeente 
Groningen wil te maken hebben met 
dezelfde milieueisen als een bouwbedrijf 
dat werkt met de gemeente Maastricht. 
In dit kader heeft de Werkgroep Beleid 
& Regelgeving van de Green Deal HND 
mooie successen geboekt. 

Allereerst is daar de Handreiking 

HND-principes in de EMVI-criteria, opge-
steld voor tenders en aanbestedingen 
van overheden. De handreiking bevat 
tips op basis van de principes van Het 
Nieuwe Draaien en is een gids waarmee 
publieke opdrachtgevers aan het werk 
kunnen om in aan bestedingen realisti-
sche, uniforme en betaalbare milieuei-
sen te stellen aan het werkmaterieel. Het 
document is niet bindend, maar geldt 
wel als inspiratiedocument. De praktijk 
leert dat niet alleen overheden er ge-
bruik van maken, maar dat ook de markt 
ermee werkt.

Om het geheugen op te frissen: de aanleiding voor de Green Deal was het SER Energieakkoord, dat onder 

begeleiding van de SER in 2013 ondertekend werd door 47 organisaties (overheid, werkgevers, vakbewegingen, 

natuur- en milieuorganisaties, energieproducenten en financiële instellingen). In dat akkoord werd de basis 

gelegd voor een breed gedragen, toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid en duurzamere economische 

groei. Uit het Energieakkoord zijn verschillende samenwerkingen tot stand gekomen in de vorm van Green 

Deals. Een daarvan was de Green Deal Het Nieuwe Draaien.

 Ik zie dat er veel  
creativiteit en  
enthousiasme in de 
markt is ontstaan.

Dik de Weger, Rijkswaterstaat: 

Dik de Weger, Rijkswaterstaat
‘Wij zijn bij de Green Deal Het Nieuwe Draaien betrokken geraakt omdat wij als Rijks-
waterstaat een van de grotere opdrachtgevers in de GWW-sector zijn. Samen met alle 
andere betrokken partijen hadden we een aantal gedeelde belangen: onze gezamen-
lijke verantwoordelijkheid nemen voor het klimaat en duurzaamheid maar ook oog 
houden voor een gezonde sector en onze bijdrage aan de BV Nederland. Als we niet 
in staat zijn om de klimaatverandering een halt toe te roepen dan houdt alles op. Ik 
denk dat we met deze Green Deal mooie stappen hebben gezet. In alle gesprekken 
en overleggen is er goed naar elkaar geluisterd. We hebben een stevig netwerk op-
gebouwd van partijen die elkaar nu weten te vinden en waarmee we samenwerken. 
En ik zie dat de sector flink in beweging is gekomen; er is inmiddels in de markt veel 
enthousiasme en creativiteit ontstaan. Dat kunnen we goed gebruiken om serieus 
werk te maken van ons doel: de emissieloze bouwplaats in 2030.’ 
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Yolanda Wagter, Natuur & Milieu:
‘Natuur & Milieu is één van de drie 
initiatiefnemers van de Green Deal 
Het Nieuwe Draaien. De afgelopen 
jaren namen we met plezier én grote 
betrokkenheid deel aan de stuurgroep 
en verschillende werkgroepen. We zijn 
blij dat we in een aantal publicaties 
oplossingen hebben aangedragen voor 
belangrijke vraagstukken. Daarbij valt 

te denken aan de milieuaspecten van brandstoffen, 
(fiscale) stimuleringsmogelijkheden voor aanschaf 

van elektrische mobiele werktuigen en een overzicht 
van de beschikbaarheid en de belemmeringen bij de 
inzet van elektrische mobiele werktuigen. Want ook 
al is een groeiend aantal type mobiele machines als 
hybride of volledig elektrische variant beschikbaar; 
de inzet ervan is helaas nog beperkt. Dit komt onder 
meer door de onbekendheid met dit type machines 
bij bouwbedrijven, machinisten en opdrachtgevers 
en de vereiste oplaadinfrastructuur. Met de huidige 
klimaat- en stikstofcrisis is de urgentie groter dan ooit 
om deze belemmeringen aan te pakken en van ze-
ro-emissie machines het nieuwe normaal te maken.’

Nico Willemsen, Cumela
‘Wij hebben van het begin af aan meegedaan 
aan deze Green Deal. Natuurlijk, zou ik bijna 
zeggen, want het merendeel van de machi-
nes waarmee gewerkt wordt in de sector, is 
eigendom van onze leden. Vaak zijn dit kleine 
tot middelgrote bedrijven waar heel veel kennis 
van zaken zit over grote machines. Onze leden 
willen mee met de verandering die in de sector 
plaatsvindt op het gebied van duurzaamheid, 
maar wel op een realistische, haalbare en 
betaalbare manier. Wij pleiten er daarom voor 
dat niet alleen onze leden – veelal de onderaan-
nemers bij projecten – uitgelegd krijgen wat de 

 We willen mee in  
de verandering, maar 
wel op een realistische, 
haalbare en betaalbare 
manier.

Nico Willemsen, Cumela:

doelstellingen zijn en hoe die te beha-
len zijn, maar ook de opdrachtgevers, 
zoals overheden of grote marktpartij-
en. Nog te vaak zien we in aanbeste-
dingen onrealistische eisen staan die 
in de praktijk onuitvoerbaar blijken. 
Samen moeten we kijken welke 
maatregelen kansrijk zijn op de lange 
termijn. We zijn nu bezig om een tool 
te ontwikkelen voor ondernemers én 
opdrachtgevers die per project inzichtelijk maakt 
wat realistisch is op het gebied van emissiereductie. 
Op die manier kunnen we met elkaar haalbare en 
betaalbare doelstellingen formuleren.’

Een ander succes is de optimalisatie 
van de HND-principes in de CO2-

Prestatieladder (CO2-PL). Deze bevat 
een lijst duurzaamheidseisen voor 
bouwbedrijven met als doel de 
CO2-uitstoot in de gehele keten te 
verlagen. De HND-principes maakten 
al voor 2016 deel uit van de CO2-PL, 
maar in het kader van de Green 
Deal HND zijn ze geactualiseerd en 
geoptimaliseerd. 

De werkgroep heeft er daarnaast 
voor gezorgd dat de HND-principes 
onderdeel zijn geworden van de 

eigenaar en beheerder van de CO2-PL, 
om HND-kengetallen te verwerken in 
de MilieuKostenIndicator (MKI). De MKI 
is een indexcijfer dat een waardering 
weergeeft van de milieu footprint 

PIANOo-criteria: een kennisbank op 
het gebied van duurzame inkoopeisen 
die inkoopmanagers van Nederlandse 
gemeentes samen gemiddeld 30.000 
keer per jaar raadplegen. In heel 
Nederland kunnen inkoopmanagers 
nu bij het inrichten van tenders in de 
PIANOo-criteria opzoeken welke eisen 
ze kunnen stellen aan duurzaam 
werkmaterieel. Zo hebben de HND-
principes een groot bereik gekregen.

Een laatste voorbeeld: de Werkgroep 
B&R is nauw betrokken geweest 
bij een initiatief van SKAO, de 

© Fotografie - 

Norbert Waalboer
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 De urgentie is groter dan ooit 
om van zeroemissie machines het 
nieuwe normaal te maken.

Yolanda Wagter, Natuur & Milieu:

© Fotografie, Renzo Gerritsen - Utrecht
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van bouwprojecten. Deze maakt 
integraal onderdeel uit van duurzaam 
inkoopbeleid van overheden en de 
integratie van de HND-kengetallen 
draagt bij aan de standaardisatie van 
milieueisen die de overheid stelt aan 
(land)bouwbedrijven. 

Roadmap 2030
In de transitie waar de (land)bouw 
voor staat, stelt de overheid hoge 
milieueisen aan werkmaterieel. Zo is er 
de eis van de zero-emissiebouwlocatie 
in 2030: over tien jaar moeten 
bouwlocaties nul uitstoot gerealiseerd 
hebben. Om daar te komen moet het 
materieelpark worden aangepast. 
En dat kost tijd. Enerzijds omdat 

Sytze Kloosterman,  
SOMA Bedrijfsopleidingen: 
‘In samenwerking met BMWT hebben 
wij de training Het nieuwe draaien voor 
het grondverzet in de markt gezet. Hier-
in draait het om efficiënt en effectief 
gebruik van machines. We bieden de 
training aan iedereen die betrokken is 
bij de uitvoering van het werk binnen 
de grondverzetbedrijven. Dat is van 

directie tot inkoop, van planning tot onderhoud, en 
van uitvoerders tot machinisten; wij willen juist  
bedrijfsbrede bewustwording creëren. Alleen dan 
kun je het verschil maken. 

Soms wordt er door inkoop bijvoorbeeld bespaard 
op de inkoop van brandstof, terwijl je daar veel 
winst mee kunt pakken als het gaat om CO2-uitstoot. 
Na het afronden van deze training ontvangen de 
deelnemers een gratis e-learning. Daarna kunnen ze 
Het nieuwe draaien 2.0 voor het grondverzet volgen: 
speciaal om machinisten tijdens hun werk in de 
praktijk te coachen. Inmiddels hebben we al zo’n 750 
bedrijven getraind. Elke cursus maken we op maat. 
Dat is belangrijk want elke organisatie heeft immers 
zijn eigen doelstellingen. Daar haken wij op in.’

 Het nieuwe draaien 
is altijd maatwerk. 

Sytze Kloosterman,  
SOMA Bedrijfs opleidingen:

Er bestaat een verschil tussen Het Nieuwe 

Draaien en de Green Deal HND. Het Nieuwe 

Draaien, een label van BMWT, bestaat al 

sinds 2012 en is een brandstofefficiënte 

werkstijl waarmee vooral gefocust wordt op 

gedrag van bestuurders van werkmaterieel. 

De Green Deal HND kwam daarna en is veel 

breder van aard. Dit is een overeenkomst 

tussen 34 partijen waarin afspraken zijn 

gemaakt op het gebied van gedrag, materieel 

en techniek en brandstof met als doel 

emissiereductie. 

dat nog heel wat research en 
development vergt op het gebied van 
elektrificatie en waterstoftechnologie. 
Anderzijds omdat het aanbod van 
zero-emissiemachines nog mager is. 
Fabrikanten van machines zijn immers 
veelal globale spelers die nog steeds 
leveren aan een markt die overwegend 
diesel georiënteerd is. Het vergt dus 
een structurele systeemverandering 
bij producenten om productielijnen 
te verduurzamen richting zero-
emissiemachines. Een extra knelpunt 
hierbij is dat de vraag naar dit soort 
machines achterblijft, omdat de 
aanschafwaarde ervan vaak meer 
dan twee keer zo hoog is als die van 
reguliere dieselmachines.

Op dit moment zijn mobiele werktuigen 
heel divers in emissieklasse – in de 
Europese richtlijn ‘stage’ genoemd. 
Machines die verkocht worden in 
Europa moeten voldoen aan bepaalde 
emissierichtlijnen. Sinds 1 januari 2019 
geldt de hoogste emissienorm, stage V:  
alle machines die na die tijd gekocht 
worden, moeten aan die norm voldoen. 
Maar een machine heeft een gemiddelde 
levensduur van zo’n tien jaar of meer. 
Dat betekent dat er nu nog steeds volop 
machines draaien die voldoen aan de 
emissienorm die sinds januari 2011 
gold: stage III B. En die is vele malen 

1818

Hoofdartikel



Syd Jordaan, Ministerie van  
Infrastructuur en Waterstaat
‘Het Energieakkoord voor duurzame 
groei uit 2013 vormde beleidsmatig 
de aanleiding om de schouders te 
zetten onder het stimuleren van 
schone mobiele werktuigen én een 
zuinig gebruik daarvan. Dit heeft 
uiteindelijk de vorm gekregen van de 
Green Deal Het Nieuwe Draaien, die 

we als ministerie samen met BMWT en Natuur  
& Milieu hebben geïnitieerd. 

Dit vanuit de verantwoordelijkheid om een con-
crete invulling te geven aan de ambities uit het 
Energieakkoord, maar ook vanuit het besef dat 
het ministerie – met Rijkswaterstaat – zelf ook 
een grote speler is in de sector. 

Of we het ‘cijfermatige’ doel hebben behaald, 
is lastig te berekenen. Maar er zijn wel degelijk 
concrete resultaten neergezet. De kracht van 
deze Green Deal ligt in de verbindingen die er 
zijn gelegd: tussen mens en machine, tussen 
beleid en praktijk en tussen korte en lange 
termijn. Ik denk dat die verbindingen hard nodig 
blijven om ook toekomstige ambities te kunnen 
behalen. 

In het Klimaatakkoord en in het Schone Lucht 
Akkoord zijn opnieuw verregaande ambities 
afgesproken rondom verdere verduurzaming 
en verschoning van mobiele werktuigen. Het is 
de kunst om de opgedane kennis, ervaring en 
samenwerking de komende tijd daarin mee te 
nemen.’ 

 Het is de kunst om de opgedane 
kennis, ervaring en samenwerking 
mee te nemen bij het realiseren van 
nieuwe ambities.

Syd Jordaan, 
Ministerie van 

Infrastructuur en 
Waterstaat: 

vervuilender qua uitstoot van NOx en 
fijnstof dan de huidige emissienorm 
stage V. Het huidige materieelpark 
bestaat voor minstens 60 procent uit 
werkmaterieel dat voldoet aan stage 
III en lager. Anders gezegd: bij een 
bouwproject is op dit moment de kans 
dat stage III-materiaal wordt ingezet 
nog steeds het grootst. 

Zero emissie in 2030 is dus een 
grote stap en de groei van het zero-
emissiematerieelpark kost tijd. Een 
belangrijke vraag is daarom: wat 

kunnen we nú doen? De komende vijf 
jaar zetten de partijen van de Green 
Deal HND in op low emission, en wel 
door zich te focussen op factoren die 
een direct effect kunnen sorteren: 
inzet van laag-emissie- en zero-
emissiemachines, brandstofefficiënt 
gedrag, passende materieelkeuze en 
duurzame brandstof. Want door de 
principes van Het Nieuwe Draaien 
toe te passen in die factoren kan 
de branche direct en dus ook met 
oudere machines een emissiereductie 
realiseren. 

En hierna?
Dat deze transitie nog niet is 
afgelopen, is duidelijk. Er liggen grote 
uitdagingen voor de (land)bouw in 
de energietransitie. Zo moet er een 
opschaling komen van het aanbod van 
lage- en zero-emissiematerieel, er moet 
verdiepend onderzoek worden gedaan 
ter validatie van de HND-kengetallen, er 
moet een gebruiksvriendelijke oplossing 
komen voor de meetbaarheid en 
monitoring van werkmaterieel, publieke 
partijen moeten nog meer aandacht 
besteden aan standaardisering van 
milieueisen, er moet ruimte blijven 
voor dialoog tussen publieke en private 
sector, er moet handhaving op de 
bouwlocatie komen ter toetsing van 
het gebruikte materieel, enzovoort. 
Inmiddels zien nieuwe initiatieven het 
licht, die allemaal in een bepaalde zin 
een voortzetting zijn van de Green Deal 
HND. De lessons learned in de Green 
Deal zijn daarvoor van grote waarde: het 
is een prachtige eerste stap in de richting 
van de zero-emissiebouwlocaties die 
Nederland in 2030 wil zien.
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Uitgelicht

Hitachi – producent van grondverzetmachines – heeft daar-
om een Operatorstraining HND ontwikkeld. In de training 
wordt de machinist op de hoogte gebracht van de nieuwste 
technieken, hoe Hitachi met deze technieken voldoet aan 
de laatste milieueisen én hoe een brandstofbesparing kan 
worden gerealiseerd. Daarnaast komt in de training het 
dagelijks onderhoud aan bod en worden ook de verschil-

lende werkstanden van de machine uitgelegd. De 
machinisten leren hoe ze zo efficiënt mogelijk om 
kunnen gaan met brandstof, wat ze zelf kunnen 
doen om vervuiling te voorkomen en wat Hitachi 
hieraan doet.

Eveneens is er uitleg over Hitachi’s E-service en 
ConSite; hulpmiddelen waarmee via de computer 
de machine op afstand gemonitord kan worden.

Met het trainingsprogramma biedt Hitachi machi-
nisten een goed beeld van de ontwikkelingen van 
hedendaagse machines. De trainingen worden in 
een ontspannen sfeer gegeven in de Hitachi-fabriek 
in Amsterdam, maar ook trainingen op locatie  
behoren tot de mogelijkheden. 

Meer informatie: www.hitachicm.nl

Alles over de nieuwste technieken van  
Hitachi-grondverzetmachines 

SMT biedt training Eco Operator 

Machines worden steeds comfortabeler, sneller, sterker en 
moeten aan steeds strengere milieueisen voldoen. Dit is moge-
lijk dankzij steeds complexer wordende technieken. Maar: de 
effecten en betrouwbaarheid van deze technieken zijn gevoe-
lig voor de wijze waarop de machines worden gebruikt. Om het 
maximale rendement te kunnen behalen is het belangrijk dat 
machinisten op de hoogte zijn van de nieuwste technieken.

Distributiebedrijf SMT Nederland is ge-
specialiseerd in construction equipment, 
material handling, compact en recycling 
equipment. In Nederland is het onder 
meer exclusief distributeur van Volvo 
Construction Equipment, Sennebogen 
en Holms. Aan hun klanten bieden ze de 
training Eco Operator aan. Hierin worden 
machinisten getraind om zo goed en zo 
zuinig mogelijk om te gaan met hun ma-
chines. Alle trainingen die SMT aanbiedt, 
zijn maatwerk. 

Het resultaat van de trainingen tot Eco 
Operator mag er zijn; zo worden machi-
nisten in een aantal maanden opgeleid 
om niet alleen de machine door en door 

te leren kennen, maar ook om minder brandstof te 
verbruiken. Daardoor daalt zowel het niveau van de 
kosten als van de emissie van schadelijke stoffen.

Onlangs verzorgde SMT een geavanceerde training 
bij een van hun klanten. Het resultaat? De machinist 
die de training Eco Operator volgde, gebruikte maar 
liefst drie liter minder brandstof per uur. Tel uit je 
winst! 

Alle trainingen worden verzorgd door een SMT 
Specialist. Na een succesvolle afronding krijgen 
de studenten een certificaat uitgereikt. 

Meer informatie: 
www.smt.network/netherlands/nl/ 
training-advies/trainingen
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KWS ontwerpt, bouwt, onderhoudt, beheert en exploiteert 
infrastructuur. Het bedrijf werkt aan een volledig CO2-neutraal 
machine park. Daarmee wil de organisatie in 2040 volledig  

circulaire en daarmee ook CO2-neutrale infrastructuur 
realiseren. Naast de elektrische heftruck die al rond-
rijdt, heeft KWS al in 2018 het besluit genomen dat 
ze bij de aanschaf van nieuw klein materieel steeds 
zullen kiezen voor de elektrische variant.

In 2019 heeft KWS de eerste elektrische minikraan 
en de eerste hybride wals van Nederland toegevoegd 
aan haar machinepark. Beide machines leveren de-
zelfde prestaties als de dieselvariant. De elektrische 
minikraan stoot daarbij geen schadelijke emissies uit 
en opereert bovendien geluidloos. Met een opgeladen 
batterij kan de minikraan ongeveer een hele werkdag 
draaien. De wals is uitgerust met een kleinere diesel-
motor dan een reguliere wals. Hierdoor heeft de wals 
geen AdBlue nodig en is deze 20 procent zuiniger dan 
een gewone wals. Door de toevoeging van twee grote 
accumulatoren heeft de hybride wals wel hetzelfde 
vermogen als een niet-hybride wals. Inmiddels heeft 
KWS een tweede hybride wals.

KWS: op weg naar een volledig CO2-neutraal machinepark

Initiatief Gemeente Utrecht –  
Verduurzaming evenementenlocaties

De gemeente Utrecht wil zorgen voor een gezonde 
leefomgeving. Als onderdeel daarvan leeft de ambitie 
dat alle evenementen in de openbare ruimte duurzaam 
georganiseerd worden. Een goede stap in die richting 
is het realiseren van voldoende stroomvoorzieningen 
en elektrische aansluitpunten op locaties waar o.a. 
evenementen plaatsvinden, om te voorzien in (een deel 
van) de energievraag. Hiernaast zorgen we ervoor dat we 

groene stroom aanbieden tegen een aantrekkelijk 
tarief, met daarin een onderscheid tussen groot- en 
kleinverbruikers. Samen met andere maatregelen, 
proberen we hiermee organisatoren te stimuleren 
om duurzaam te organiseren. Hierbij trekken we 
zoveel mogelijk op met andere initiatieven in de 
stad op het gebied van duurzaamheid.

© Fotografie - Iep van der Meer
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Efficiënt machinegebruik 
kun je maar beter  
meteen leren

Al vóór de Green Deal kregen leerlingen van de opleiding 
Machinist Grondverzetmachine op het SOMA College in 
Harderwijk instructie over het efficiënt gebruik van groot 
materieel. De laatste jaren is de aandacht daarvoor alleen 
maar toegenomen, vertelt Willem Scholtens. In de driejarige 
opleiding van het SOMA College volgen leerlingen theorie- 
en praktijklessen en gaan ze daarnaast aan de slag op 
stageplekken.

In de praktijklessen, waarbij onder meer wordt gewerkt 
met een machine die aan de nieuwste emissienorm (stage 
V) voldoet, leren de leerlingen Het Nieuwe Draaien in de 
praktijk te brengen. ‘We leren ze bijvoorbeeld om zo kort 
mogelijk warm te draaien’, vertelt Scholtens. ‘Dat staat haaks 
op wat in de praktijk gebruikelijk is: 10 tot 15 minuten. Veel 
beter is: 2 of 3 minuten stationair laten lopen, dan op half 
vermogen beginnen en dat langzamerhand opvoeren. Als het 

Efficiënt gebruik leren maken van grote machines in de bouw begint al tijdens de vakopleiding. Op 
het SOMA College in Harderwijk kunnen ze daarover meepraten. Kennis zorgt voor bewustwording, 
merkt Instructeur en Coördinator Machines Willem Scholtens. Mensen die al (jarenlang) werken met 
groot bouwmaterieel, kunnen via SOMA Bedrijfsopleidingen kennismaken met Het Nieuwe Draaien.

Walter Stougie, Hoofd Technische 
Dienst droog materieel bij Boskalis:
‘Goed onderhoud is 
natuurlijk belangrijk als je een 
grondverzetmachine zo schoon en 
efficiënt mogelijk wilt gebruiken, 
maar gedrag is toch de grootste 
factor. Al onze machinisten – een 
kleine vijftig – hebben daarom de 
training Het Nieuwe Draaien gevolgd 
bij onze leverancier. Zo’n training kan 
2 tot 5 procent brandstofbesparing 
opleveren en de inzet van een 
HND-coach zelfs 5 tot 7 procent, 
heeft TNO berekend. Zo hoog zullen 

de percentages bij ons niet liggen, 
want we werken al een hele tijd 
aan efficiënt machinegebruik. Een 
deel van de winst hadden we dus 
al te pakken, bijvoorbeeld doordat 
machines zichzelf uitschakelen als ze 
langer stationair draaien. Maar als 
het 3 procent wordt, is dat natuurlijk 
ook al heel mooi.

In de training hebben onze 
machinisten geleerd om de motor 
zo efficiënt mogelijk te gebruiken, 
maar bijvoorbeeld ook om de juiste 
uitrustingsstukken te gebruiken. 

Beter een kleine laadbak vier keer 
vol dan een grote drieënhalve keer. 
Tijdens de training werd het verbruik 
ook uitgelezen, zodat er interactie 
kwam tussen de machinisten: hoe 
doet die ander dat?

Een van onze meest ervaren 
machinisten is opgeleid tot HND-
coach. Hij heeft nu bijna zijn eerste 
rondje langs collega’s gehad en gaat 
dat regelmatig herhalen om ervoor 
te zorgen dat Het Nieuwe Draaien 
langzaam maar zeker inslijt.’

Training, educatie en vakmanschap
Opleidingen Bouw

koelwater ongeveer 70 graden is,  
kun je de motor voluit gebruiken.’

‘Voluit’ betekent overigens: op zo’n 
75 tot 80 procent van het vermogen. 
Scholtens: ‘Bijna alle machinisten 
koppelen geluid aan hard werken: hoe 
meer je hoort, hoe beter de machine 
werkt. Maar als je het zweet op je 
voorhoofd hebt staan, wil dat toch niet 
per se zeggen dat je efficiënt werkt? 
In 90 procent van de tijd heb je aan 
75 tot 80 procent van het vermogen 
genoeg. Bijna alle fabrikanten hebben 
een “economische” stand in hun 
machine ingebouwd. Wij vertellen onze 
leerlingen: gebruík die dan ook.’
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 Beter een kleine 
laadbak vier keer  
vol dan een grote 
drieënhalve keer.

Walter Stougie, Hoofd Technische 
Dienst droog materieel bij Boskalis:

Airco aan? Dan deur dicht
Het Nieuwe Draaien betekent ook dat 
een machine niet lang stationair moet 
draaien. Ook dat krijgen de SOMA-
leerlingen mee. ‘Als je langer dan 3 
minuten weg bent, zet dan de machine 
uit’, zegt Scholtens. ‘En denk na als 
je bijvoorbeeld de airco aanzet. In 
combinatie met een open cabinedeur 
heeft dat weinig effect, maar kost het 
wel behoorlijk wat brandstof.’
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 We bereiden onze leden voor  
op de toekomst van het vak.

René van der Steen, Voorzitter  
vakvereniging Het Zwarte Corps:
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René van der Steen, Voorzitter vakvereniging Het Zwarte Corps:
‘Als vakvereniging zien wij het als onze taak om niet alleen problemen 
voor onze leden op te lossen, maar ze ook voor te bereiden op de 
toekomst. We gebruiken daarvoor wel de slogan “van stoom naar 
stroom”, waarin zowel ons verleden als onze toekomst is verwoord.

Op allerlei manieren brengen wij Het Nieuwe Draaien onder de 
aandacht van onze leden. Dat doen we bijvoorbeeld met trainingen 
van gecertificeerde vakmensen, via de Stichting Vakopleiding 
Machinegebonden Personeel. Kennis opdoen van een ervaren 
vakgenoot – dat spreekt mensen aan. Tijdens de jaarlijkse 
machinistenscholingsdagen is er ook aandacht voor Het Nieuwe 

Training, educatie en vakmanschap
Opleidingen Bouw

Iwan Trompert, Bedrijfsleider  
BAM Infra Asfalt:
‘Een term als Het Nieuwe Draaien 
zegt een machinist niet zoveel. Het 
gaat erom dat je hetzelfde werk 
– en liefst iets meer – doet met 
minder brandstof. Dat is goed voor 
het milieu, voor de portemonnee 
en voor de levensduur van de 
machines. Wij hebben bij BAM geen 
eigen grondverzetmaterieel, maar 
wel asfaltverwerkingsmaterieel, 
zoals walsen en afwerkmachines. 
De mensen die daarmee werken, 
hebben al een aantal jaren geleden 
hun eerste training in Het Nieuwe 
Draaien gehad en die wordt om de 
paar jaar herhaald. Tijdens de training 
wordt bijvoorbeeld afgelezen hoeveel 

machines stationair hebben gedraaid en hoe groot 
het verbruik is geweest. We maken er nog geen 
wedstrijdje van, maar werkploegen krijgen zo wel 
een spiegel voorgehouden.

Dit jaar hebben we Het Nieuwe Draaien naar een 
hoger niveau gebracht, door de leidinggevenden 
van de ploegen een training tot HND-coach te 
geven. Zij kunnen nu binnen de ploeg het verbruik 
aankaarten en de manier van werken bespreekbaar 
maken. Dat is nu een regelmatig terugkerend 
onderwerp in de dagstart. De efficiëntiewinst 
van nieuwe materieelstukken met state of the art 
motorentechniek en alternatieve brandstoffen 
hebben we inmiddels wel te pakken; de grootste 
winst die we nog kunnen maken, zit in het 
aanspreken van elkaar op gedrag om zo een veilige 
omgeving te creëren waarin we onszelf elke dag 
verbeteren.’

Geld over voor de vrijdagmiddagborrel
Uitleg over het waarom van Het Nieuwe 
Draaien is een belangrijk onderdeel van het 
onderwijs op het SOMA College. Scholtens: 
‘Leerlingen horen soms op hun werkplek iets 
anders dan bij ons. Een gesprek over de relatie 
tussen gedrag en brandstofverbruik zorgt 
voor bewustwording. Aan het milieu heeft 

Leerlingen maken ook kennis met nieuwe 
technieken die het werk efficiënter maken, 
bijvoorbeeld met de GPS-systemen die 
steeds vaker in grondverzetmachines worden 
ingebouwd. ‘Die zorgen ervoor dat je minder 
vaak hoeft uit te stappen – waarbij de machine 
stationair doordraait – om je werk na te meten.’

In een verdiepingsmodule van de opleiding zit 
nog veel meer informatie over bijvoorbeeld hoe 
motoren werken, waarom uitstoot slecht is voor 
het milieu en wat Het Nieuwe Draaien inhoudt. 
‘Dat is nu nog een keuzevak, maar ik hoop 
dat het binnenkort onderdeel wordt van het 
reguliere programma’, zegt Scholtens.

 Ploegen krijgen een  
spiegel voorgehouden  
van hun eigen verbruik.

Iwan Trompert,  
Bedrijfsleider BAM Infra Asfalt:
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Draaien. Die scholingsdagen zijn 
bedoeld om mensen uit diverse 
sectoren op de hoogte te brengen 
van nieuwe ontwikkelingen en ze te 
prikkelen daar iets mee te doen. 

In ons vakblad De Machinist 
presenteren we elke editie ‘de 
machinist van de maand’. Daarbij 
besteden we ook aandacht aan de 
HND-machinist: iemand die uitblinkt 
in Het Nieuwe Draaien. Via datzelfde 

blad brengen we uiteraard onze 
eigen HND-trainingen, maar ook 
die van andere partijen onder de 
aandacht. Ook in ons meerjarig 
beleidsplan komt Het Nieuwe 
Draaien aan de orde. Kortom: op 
veel fronten en op veel manieren 
vragen we aandacht voor Het 
Nieuwe Draaien, omdat we dat zien 
als voorbereiding op de toekomst 
van ons vak.’

niet iedereen evenveel boodschap. 
Maar efficiënt gedrag is ook 
goedkoper. Het geld dat je kwijt bent 
met een kwartier stationair draaien, 
kun je beter gebruiken voor een 
vrijdagmiddagborrel.’
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Het nieuwe trekkerrijden: 
ruim 20 procent minder 
brandstofverbruik

Training, educatie en vakmanschap
Opleidingen Agri

Het brandstofverbruik van landbouwtractoren is ongeveer twee keer zo groot als dat van mobiele 
kranen en grondverzetmachines. Alle reden dus om trekkerchauffeurs te laten zien hoe je flink op 
brandstof kunt besparen. Hans Nieuwenhuis geeft vanuit Aeres Tech dergelijke trainingen.
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‘Een landbouwtrekker verbruikt al snel 30 liter brandstof 
per uur. Als je aan het ploegen bent, haal je wel 35 tot 40’, 
vertel Hans Nieuwenhuis. Hij is accountmanager bij Aeres 
Tech, praktisch opleidingsinstituut voor de landbouwsector 
in Ede. ‘Als alle boeren tegelijk aan het oogsten zijn, hakt 
hun gezamenlijk verbruik erin.’ Nieuwenhuis geeft trainin-
gen in ‘tractoroptimalisatie’ voor onder meer medewerkers 
van loonbedrijven en grondverzetbedrijven. Per training 
zijn er zo’n tien tot veertien deelnemers. ‘Belangrijk is om 
hen aan te spreken als professionals: zíj kunnen met een 
trekker omgaan. Samen gaan we tijdens de training kijken 
of we de puntjes op de i kunnen zetten.’

Dat gebeurt heel praktisch. ‘Ik vraag of twee van de beste 
chauffeurs van de groep een parcours van ongeveer een 
uur willen rijden. Het is een gevarieerde route met delen 
binnen en buiten de bebouwde kom, stoplichten, rotondes, 
enzovoort. De een rijdt, de ander zit erbij en houdt de tijd 
en het brandstofverbruik bij en telt hoe vaak de chauffeur 
het rempedaal aanraakt bij een snelheid van meer dan 15 
kilometer per uur. Ze brengen verslag uit voor de groep.’

Nogmaals hetzelfde ritje
Nieuwenhuis vertelt vervolgens aan alle deelnemers wat 
Het Nieuwe Draaien inhoudt. Dat is onder meer: rijden met 
optimale bandenspanning, een snelheid van maximaal 40 
kilometer per uur en de rem niet gebruiken boven snelhe-
den van 15 kilometer per uur. Na de lunch rijden de twee 
ervaren chauffeurs precies hetzelfde ritje volgens deze prin-
cipes. ‘De reactie is altijd hetzelfde’, zegt Nieuwenhuis. ‘Het 
schiet niet op! Wat is het lastig om niet te mogen remmen!’ 

‘Met kleine dingen kun je echt verschil maken’

Ton Fabrie is servicemanager bij Geert Jan de Kok, een mechanisatie-
bedrijf met vijf vestigingen en honderd personeelsleden. Hij 
verzorgde de training Het Nieuwe Draaien al twee keer samen met 
Hans Nieuwenhuis voor een kleine twintig van zijn klanten. ‘Wij willen 
onze klanten ervan bewust maken dat ze met vrij simpele dingen echt 
verschil kunnen maken: zorg voor de juiste bandenspanning, laat de 
trekker niet stationair draaien als dat niet nodig is, zorg voor optimale 
belasting achterop zodat je én niet te veel wielslip hebt én niet te 
veel brandstofverbruik, zorg ervoor dat je in zo weinig mogelijk tijd 
op je topsnelheid komt. Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat 
je met deze zaken zoveel verschil kunt maken. Dat is ook precies wat 
mensen achteraf zeggen. Aan de reacties te horen, denk ik echt dat 
onze klanten er iets mee gaan doen.’

Dat laatste lukt ook nooit helemaal; gemid-
deld wordt er in het tweede ritje nog wel 
een keer of vier geremd bij een snelheid 
van meer dan 15 km per uur. Nieuwenhuis: 
‘Dat kun je ook niet altijd voorkomen, want 
soms moet je reageren op het gedrag van 
andere weggebruikers.’

Het verschil in brandstofverbruik is echter 
verbluffend. ‘Bij het tweede ritje is het 
brandstofverbruik gemiddeld 22 procent 
minder en de benodigde tijd 6 procent 
meer.’ Bij dat laatste merkt Nieuwenhuis 
dan ook altijd wel wat weerstand. ‘Het is 
heerlijk om 50 te rijden. Maar als we daar 
nu eens 40 van zouden maken? Ik probeer 
de discussie daarover uit de groep te laten 
komen. Een besparing van 22 procent is 
namelijk nogal wat.’

Maximaal 3 minuten stationair
Een ander belangrijk onderwerp op de  
trainingsdag is het stationair laten draaien 
van tractoren. Ook daar merkt Nieuwenhuis 
vaak wel wat weerstand: onder trekker-
chauffeurs is het niet gek om de trekker 
te laten draaien terwijl je een plas doet of 
een bakje koffie haalt. ‘Bij het uitlezen van 
tractoren blijkt dat die soms wel 35 procent 
van de tijd stationair draaien. Het is goed 
om je te realiseren wat dat kost.’ Dat rekent 



Nieuwenhuis de deelnemers voor. Een uurtje stationair 
draaien kost ‘slechts’ 3 euro aan brandstof, maar zorgt 
er ook voor dat onderhoud en reparatie eerder moe-
ten plaatsvinden, omdat die worden gebaseerd op het 
aantal gedraaide uren. Bovendien wordt afschrijving 
van de trekker deels gebaseerd op draaiuren. ‘Opgeteld 
kom je op 32 tot 35 euro aan kosten voor een uurtje 
stationair draaien. Dat is best veel.’ Nieuwenhuis geeft 
de deelnemers van zijn trainingen de stelregel mee: laat 
de trekker niet stationair draaien als je langer dan  
3 minuten van je stoel bent. ‘Misschien kom je dan op 
20 procent stationair draaien in plaats van 35.’

Blijft de training hangen? Nieuwenhuis heeft daar niet altijd 
even goed zicht op, maar hoort achteraf van ondernemers 
positieve geluiden. ‘Medewerkers van loonbedrijven spreken 
elkaar bijvoorbeeld aan op het stationair laten draaien van een 
trekker. Extra stimulans is dat de marges in het loonwerk re-
latief klein zijn. Ondernemers willen er dus alles aan doen om 
de kostprijs zo laag mogelijk te houden. Tegelijk is het jammer 
dat er geen wettelijk systeem is voor loonbedrijven dat het 
mogelijk maakt om hoger in te schrijven op opdrachten als je 
duurzamer werkt. Zo’n systeem is er voor grote bouwbedrijven 
wel. Een trigger vanuit de overheid is er dus niet, maar een 
trigger vanuit de eigen portemonnee wel.’

Rudi Daverveld, medewerker aftersales service en 
opleidingen bij mechanisatiebedrijf Abemec, geeft 
chauffeurstrainingen aan kopers van tractoren en 
machines, zoals boeren, tuinders en medewerkers 
van loonbedrijven. ‘Nieuwe tractoren hebben 
ontzettend veel instellingsmogelijkheden waarvan 
te weinig gebruik wordt gemaakt. De huidige 
trekkers worden vaak nog gebruikt zoals vroeger. 
Sommige klanten laten de trekker bijvoorbeeld 
een hele tijd stationair opwarmen. Niet goed 
voor het verbruik en het milieu, maar ook niet 
voor de motor zelf. Rustig wegrijden en meteen 

aan de arbeid is veel beter. Onze klanten vinden 
het fijn als wij zo’n training aanbieden; die zit 
voor hen vol met eyeopeners. Ik ben weleens 
benieuwd of ze er nog aan denken als ze hard 
aan het werk zijn. Sommige loonbedrijven vragen 
me elk jaar terug. Blijkbaar werkt het toch goed 
als je het verhaal regelmatig terug hoort. En wat 
ook helpt: de mogelijkheden om trekkers uit te 
lezen worden steeds beter. Als we daar goed 
gebruik van maken, kunnen we de komende jaren 
echt een slag slaan met aantoonbaar goede en 
economische inzet van de trekker of machine.’

Training, educatie en vakmanschap
Opleidingen Agri

‘Veel tractorinstellingen blijven ongebruikt’

© Fotografie - Iep van der Meer
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Uitgelicht

Wierda Hybrid Technologies heeft in opdracht 
van transporteur Vrijbloed Transport en 
wegenbouwer KWS een volledig elektrische 
vrachtwagen met kipper-oplegger en 
elektrische kraan ontwikkeld. De trekker is 
bij partner Framo in Duitsland omgebouwd. 
De MAN-vrachtwagen bevatte oorspronkelijk 
een dieselmotor en is door Framo voorzien 
van een elektromotor. Eén van de grote 
uitdagingen was de ruimte die de accu’s 
innemen ten opzichte van een dieseltank en 
de bijbehorende verdeling van de aslasten. 
Dat is opgelost door de accu’s van trailer op de 
trailer zelf te monteren. Zowel de trekker als 
de trailer heeft zijn eigen energievoorziening 
en zijn daardoor uitwisselbaar.

De vrachtwagen is inmiddels ingezet op een project van KWS 
om bulkgoederen als grond, zand en stenen te vervoeren. 
Door de inzet ervan wordt de CO2- en fijnstofuitstoot verlaagd. 
De vrachtwagen vermindert bovendien de geluidsoverlast 
en heeft minder onderhoud nodig dan een vrachtwagen 
met een dieselmotor. De actieradius met een opgeladen 
accu en inclusief oplegger is 150 kilometer. Er zit een 240 kW 
accucapaciteit op de trekker en de trailer is voorzien van een 
60 kWh accupakket. Dat betekent dat er overdag hooguit 
één keer bijgeladen hoeft te worden en ’s nachts het echte 
volladen plaats kan vinden.

Wierda Hybrid Technologies werkt voortdurend aan het 
vergroenen van bedrijfswagens. Zo werkt het Friese bedrijf 
op dit moment aan een volledig elektrische betonmixer, 
plaatst het bedrijf hyperchargers en werkt het aan een diesel/
elektrische distributietrekker. 

Wierda Hybrid Technologies levert eerste volledig 
elektrische kraan/kipper-vrachtwagen

© Fotografie - Iep van der Meer
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Gedrag
Doelstelling? 
Met educatie en training werken aan 
de gedragscomponent: educatie van 
de generatie van morgen en training 
van de huidige professionals. Daarom 
is Het Nieuwe Draaien verankerd als 
vakmanschapsnorm in opleidingen 
van kennisorganisaties. En mbo’s zijn 
nog meer gestimuleerd duurzaamheid 
onderdeel te maken van hun curricu-
lum. Daarnaast worden machinisten 

op mobiele werktuigen getraind in Het 
Nieuwe Draaien.

Waarom? 
De factor mens is van grote invloed op 
de uitstoot van CO2, NOx en fijnstof. Als 
mensen werkzaam in de bouw- en land-
bouwsector zich bewust zijn van hun in-
vloed op de uitstoot van ‘hun’ machines, 
is er al een grote slag geslagen.

Wat is bereikt?
Veel! Voor professionals zijn nieuwe Het 
Nieuwe Draaien-trainingen ontwikkeld 

en bestaande zijn uitgebreid. HND-prin-
cipes zijn zoveel mogelijk opgenomen 
in het curriculum voor scholieren, én 
bestaande curricula en vakmodules zijn 
verrijkt. Daarnaast maken bouwbedrij-
ven HND een vast onderdeel van de 
training voor eindgebruikers.

Tot slot heeft BMWT een richtlijn voor 
Het Nieuwe Draaien opgesteld: deze 
ligt ten grondslag aan het HND-certifi-
caat waarmee kwaliteit wordt geborgd.

Lessons learned
‘De HND-training heeft ons verder geholpen.  
Bovendien kunnen wij nu aantonen met een  
certificaat dat onze machinisten de training  
gevolgd hebben’

‘Door de HND-training breder te trekken 

‘Van begroter tot werkvoorbereider en 
van uitvoerder tot en met machinist: 
wat van grote toegevoegde waarde van 
de training was, was dat iedereen in 
de keten elkaar beter heeft leren  
begrijpen. De focus op samenwerking 
is dan ook essentieel’

‘Indien je brandstofbesparend werken 
écht wilt stimuleren: verplicht of beloon 
het vanuit overheid of de opdrachtgever’

Boskalis

Mourik Infra

Van 
Oord

VSH

en ketenpartners aan te laten sluiten, hebben we er meer profijt 
van gehad; meer partijen hebben zo belang bij de brandstof-
reductie’ 

Dit is er bereikt
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‘Minigravers op duurzame 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 het 
toepassen van een alternatieve 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. Op basis van 
de uitkomsten van de analyse wil Baas proefprojecten met 
duurzame brandstoffen, zoals ‘Blauwe Diesel’ (HVO-diesel), 
op minigravers gaan starten in najaar 2020. 

Deze tractoren voldoen aan de Tier 4A-norm. Dit type heeft de uitstoot van 

stikstof in de afgelopen 10 jaar 100 maal verminderd. En met dit type trac-

toren wordt de NOx-uitstoot tot 95% verlaagd, de CO2-uitstoot zo’n 10% en 

dragen wij als Baas B.V. bij aan een energieneutraal Nederland.

BAM heeft ’s werelds eerste elektrische 
10-12 ton wals gebouwd en in gebruik 
genomen. Een ouder model wals dat 
aan revisie toe was, is in de werkplaats 
van het materieelbedrijf van BAM Infra 
in de afgelopen anderhalf jaar omge-

bouwd tot dit unieke, duurzame  
materieel. In april is de uitstootvrije 
wals voor het eerst ingezet op een 
project, voor gemeente Almere. Vele 
andere projecten volgen snel. Met 
deze elektrische wals levert BAM een 
bijzondere bijdrage aan de klimaatdoel-
stelling van haar opdrachtgevers.

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 bespaart 
de elektrische wals op jaarbasis (180 
draaidagen) ruim 42.000 kilogram CO2. 
Op volgeladen accu’s is de wals acht 
uur inzetbaar. Na drie tot vijf uur laden 
zijn de accu’s weer helemaal vol.

Koob Bovenhuis, Manager van BAM 
Infra Materieel: “Het is ongelooflijk dat 
we dit voor elkaar hebben gekregen. 
Het geeft aan wat voor daadkracht 
en kennis onze mensen hebben. Wat 
anderhalf jaar geleden begon als een 
idee tijdens een strategiesessie met 
gebruikers, is nu realiteit!”

BAM neemt ’s werelds eerste elektrische 
wals in gebruik

Uitgelicht
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Meten en monitoren

Meten en monitoren:
de moeilijkheden én  
mogelijkheden
Hoe staan we ervoor als het gaat om emissiereductie? Op Green Deal-niveau? Op sectorniveau? Op 
bedrijfsniveau? Dat zijn een complexe vraagstukken, zo merkte de Werkgroep Meten & Monitoren van 
de Green Deal HND de afgelopen vier jaar. Drie leden van de werkgroep over obstakels én kansen 
die zich voordoen bij meten en monitoren van emissiereductie. 
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‘Het verduurzamen van de 
bouw en het grondverzet’

PVH Mobile Automation, het bedrijf van Paul van Haperen, ontwerpt, produ-
ceert en implementeert elektronica en software voor mobiele machines. 
Daarnaast voorziet het in kennis en technologische oplossingen voor machine-
monitoring. Van Haperen heeft dus expertise in overvloed, en was daarom 
een waardevolle partner in de Werkgroep M&M van de Green Deal HND. 

‘In 2017 nodigde de werkgroep me uit om te vertellen hoe wij 
bij PVH Mobile Automation bedrijven helpen bij het meten en 
monitoren van hun brandstofemissie. Vanuit de Green Deal 
HND bestond de behoefte aan initiatieven gericht op reductie 
van brandstofgebruik. Om te zien welke initiatieven werken, 
moeten resultaten dan natuurlijk ook meetbaar zijn. Eigenlijk 
kampte de werkgroep met dezelfde vraag als de GWW- 
bedrijven die wij helpen: hoe brengen we onze performance 
in kaart? 

Al een aantal jaar eerder was er een technische notitie 
verschenen van TNO, waarin gesteld werd: willen we meer 
bereiken op het gebied van meten en monitoren, dan moeten 
we zorgen dat data toegankelijker wordt. Die notitie triggerde 
mij als techneut, ik wist: hier kunnen wij iets betekenen. Ik heb 
contact gezocht met GWW-bedrijven zoals Van Oord en Mar-
tens en Van Oord en kwam al inventariserend tot de conclusie 
dat er vooral een groot integratievraagstuk lag: hoe kunnen 
we in één overzicht data integreren van allerlei machines van 
verschillende merken, types, allemaal met een eigen inlogpor-
tal en uiteenlopende exportmogelijkheden? Daartoe moest 
data gecentraliseerd en genormaliseerd worden, en daar zijn 
wij mee aan de slag gegaan. 

Gaandeweg zagen we dat drie vraagstukken een rol speelden. 
Allereerst de vraag: hoe monitoren we speciaal materieel 
dat nu niet of beperkt gemonitord kan worden? Daarbij ging 
het om specialistisch, zelfgemaakt of verouderd materieel. In 
antwoord op die vraag hebben we een vanuit onze eigen ex-
pertise en marktkennis hard- en softwareoplossingen bedacht, 
die gebruikers kunnen installeren op hun machine. De tweede 
vraag had betrekking op machines waarvan bijvoorbeeld 
draaiuren en brandstofverbruik wel gemeten konden worden, 
maar per machine, per merk, per type op een andere manier. 
Deze vraag luidde: kunnen we alle beschikbare data verza-
melen en presenteren in één enkel overzicht? Om die vraag 
op te lossen zijn we gebruik gaan maken van koppelingen die 

fabrikanten aanbieden. Die gingen we 
elk uur bevragen en de data die daaruit 
voortvloeide stopten we in een databa-
se. In die database konden we de data 
normaliseren, zodat die eenvoudig ver-
gelijkbaar werd. De exportfunctie van-
uit de fabrikant hebben we daarmee 
overbodig gemaakt: we hebben er een 
koppeling vóór gezet die de data van fa-
brikanten naar één overzicht haalt. Nu 
waren er twee dashboards: een voor 
speciaal materieel en een voor mate-
rieel waarvan de emissie gemeten kon 
worden. Zo kwamen we terecht bij de 
derde vraag: hoe kunnen we speciaal 
materieel meenemen in de geautoma-
tiseerde koppeling die we gemaakt heb-
ben voor de grote fabrikanten? En ook 
dat is ons gelukt: uiteindelijk hadden 
we één database voor alle machines 
volgens dezelfde standaardisatie. 

Dit traject vergde behoorlijk wat maat-
werk. Dat vergt een flinke investering 
en is natuurlijk niet voor alle bedrijven 
haalbaar. Op dit moment zijn we bezig 
om meten en monitoren laagdrem-
peliger te maken, ook voor kleinere 
bedrijven. Dat is mogelijk: met vrij wei-
nig inspanning kunnen ze relatief veel 
resultaat behalen. Veel bedrijven weten 
namelijk 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 afgevraagd worden. 
Daar is geen maatwerk voor nodig, en 
daar hoeven geen dure kastjes voor 
te worden geïnstalleerd op machines. 
Het is zonde als daar geen gebruik van 
wordt gemaakt. Ik vind het daarom be-
langrijk bedrijven bewust te maken van 
dit zogenaamde laaghangende fruit!’ 

Paul van Haperen, PVH Automation:
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‘Vanuit TNO ben ik steeds bij vergaderin-
gen geweest van de Green Deal HND. 
Onder meer om statistische informatie 
aan te leveren – daar zijn we bij TNO 
in gespecialiseerd. Zo houdt mijn 
collega Jan Hulskotte zich bezig met 
emissie registratie van het Nederlandse 
machinepark. Dat maakte het voor mij 
mogelijk om in de Werkgroep M&M 
overzichten te delen waarin te zien was 
welke mobiele machines hoe vaak inge-
zet worden, en welk aandeel ze hebben 
in de totale CO2-, NOx- en fijnstofemissie. 
Dat is nuttige informatie als je, zoals 
de partijen van de Green Deal HND, 

bepaalde reductiedoelstellingen wilt 
realiseren. Dan is het immers belangrijk 
te weten bij welke machinecategorieën 
je het grootste effect kunt verwachten. 
Uit die emissieregistratie bleek dat vier 
categorieën machines het meest ver-
vuilend zijn, namelijk: tractoren, graaf-
machines, wielladers en generatorsets. 
Toen dat helder was, konden we heel 
gericht kijken hoeveel besparingen we 
per categorie konden behalen.

Ook hebben we bij TNO van twee 
machineleveranciers – Volvo en Hitachi 
– monitoringdata gekregen. Die data 

was goed te analyseren en voorzag ons 
in de werkgroep M&M van veel informa-
tie. We konden er de CO2-emissie van 
oudere en nieuwere machines mee ver-
gelijken. Ook boden de gegevens ons 
inzicht in de gemiddelde belasting van 
de machines in kwestie. En we kregen 
informatie over het aandeel stationair 
draaien van machinemotoren. Idle, of 
stationair draaien, is een verliespost 
voor bedrijven en die willen ze natuur-
lijk zo klein mogelijk hebben. Uit de 
data van Volvo en Hitachi maakten we 
op dat machines gemiddeld 29 procent 
stationair draaien, waarbij 10 tot 13 

‘Kennis en inzicht maken het makkelijker 
om op emissiereductie te sturen’

Ruud Verbeek was lid van de Werkgroep M&M van de Green Deal HND. Hij werkt als Senior  
Technical Consultant bij de groep Sustainable Transport en Logistics van TNO. Vanuit die  
achtergrond kon hij de werkgroep mooi ondersteunen en op weg helpen door waar mogelijk 
wetenschappelijke en theoretische input te leveren. 

Ruud Verbeek, TNO:

Meten en monitoren
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procent van de energie verloren gaat. Verder werd uit een 
parallel project met metingen aan vier machines duidelijk 
dat stationair draaien van machines een flink aandeel heeft 
in de schadelijke emissie: maar liefst 12 tot 50 procent van 
de NOx-uitstoot vond bij deze machines plaats bij stationair 
draaien, en rond de 10 procent van de CO2-uitstoot. 

Zo werd het voor de Werkgroep M&M duidelijk dat met 
idle-reductie veel winst te behalen valt, bijvoorbeeld middels 
de training Het Nieuwe Draaien. Daarmee worden machi-
nisten zich namelijk bewust van de invloed van de bediening 
– waaronder stationair draaien – op het brandstofgebruik 
en de CO2-, NOx- en fijnstofemissie. Bovendien leren ze een 
nieuwe werkwijze aan. Tegelijkertijd zijn er in de praktijk 
ook technische belemmeringen die reductie van stationair 
draaien in de weg staan. Zo hebben sommige machines 
wellicht apparatuur aan boord die uitvalt als de motor wordt 
uitgezet. En bij andere machines is het bijvoorbeeld om-
slachtig om ze opnieuw te starten. Met bepaalde technische 

aan passingen in nieuwe machines of door reeds in gebruik 
zijnde machines te updaten of retrofitten, kunnen fabrikanten 
helpen die belemmeringen weg te nemen. Bijvoorbeeld door 
een extra voeding in te bouwen voor apparatuur. Of door 
ervoor te zorgen dat machines makkelijker te starten zijn. 

Voor GWW-bedrijven is het belangrijk inzicht te hebben in de 
brandstofuitstoot van hun machinepark. Zoals Paul van Ha-
peren zegt: veel data is al voorhanden bij fabrieken. Maar de 
interpretatie van die data – daar zullen veel bedrijven hulp bij 
nodig hebben, denk ik. Misschien maar één keer, gewoon om 
handvatten te krijgen en in te zien wat ze uit de data kunnen 
afleiden. Als ze voldoende inzicht hebben, wordt het voor 
hen makkelijker om heel direct zelf te sturen op emissie-
reductie. Hier ligt wellicht een kans voor SOMA Bedrijfsop-
leidingen: misschien kunnen zij hier een aparte training voor 
ontwikkelen!’
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‘In 2016 heeft Van Oord een handteke-
ning gezet onder de Green Deal HND. 
Want natuurlijk onderschrijven we het 
belang van emissiereductie in onze 
sector. Voor aangesloten partijen was 
dit een mooie constructie om kennis te 
delen over wat er speelt op het gebied 
van duurzaamheid en duurzaam aan-
besteden.

Bij de Werkgroep M&M hadden we aan-
vankelijk de ambitie om te meten en 
monitoren op Green Deal-niveau. Het is 
immers van belang om progressie rich-
ting de Green Deal-doelen te kunnen 
vaststellen. We wilden een aantal keren 
meten onder een brede steekproef 
aan partijen uit de sector gedurende 
de looptijd van de Green Deal. Dan 
zou er een mooi inzicht ontstaan in 
effecten van genomen reductiemaat-
regelen. Een belangrijke beslissing 
die we moesten nemen, was of we 
ons specifiek gingen richten op Green 
Deal-partijen of op de gehele sector. Na 
overleg met de stuurgroep hebben we 
besloten dat we geïnteresseerd waren 
in het grote verhaal. Dat zou inzicht 
geven in de grote trends, plus op die 
manier zouden we niet komen te staan 
voor onoplosbare zaken als oorzakelijk-

voor monitoring. Dat resulteerde in een 
roadmap die een strategie plus planning 
bevatte. De strategie gaf antwoord op 
vragen als: welke vragen zetten we hoe 
vaak uit, onder welke partijen en hoe 
gaan we effecten meten? De roadmap 
is in mijn opinie een mooi en bruikbaar 
document – zij het voor de toekomst, 
want helaas is de planning niet gereali-
seerd. Dat lag met name aan het feit 
dat de beschikbare tijd en financiële 
ruimte niet in verhouding bleken te 
staan tot de omvang van zo’n monito-
ringsopdracht.

Bij Van Oord merken we ook in de  
praktijk dat het complex is om zodanig 
te monitoren dat je heldere conclusies  
kunt trekken over het effect van 
maatregelen. Onze organisatie voert 
veel specialistische projecten uit van 
diverse aard en met daarbinnen weer 
veel uiteenlopende manieren waarop 
materieel wordt gebruikt. Het is dan 
moeilijk om effecten van maatregelen 
vast te stellen, domweg omdat verge-
lijken schier onmogelijk is. Op dezelfde 
manier is het ook ingewikkeld om de 
effecten van trainingen hard te maken. 
We gaan ervan uit dat een training Het 
Nieuwe Draaien gemiddeld 10 procent 
emissiereductie oplevert, maar dat blijft 
een schatting. Met andere woorden: 
als bedrijf moet je soms vertrouwen op 
schattingen en gevoel, want in de prak-
tijk zijn exacte cijfers moeilijk te krijgen. 
Zo zijn reacties van machinisten een 
goede graadmeter. Als zij aangeven met 
een nieuwe machine minder te tanken, 
dan is dat een mooie eerste indicatie. 
Van daaruit kan je verder kijken, ook 
naar de big data die fabrikanten  
verzamelen. Zo ontstaat er voor be-
drijven die te maken hebben met een 
dynamische praktijk toch houvast om 
keuzes op te baseren. Dat is heel be-
langrijk, want het ondersteunt effectieve 
actie. Wat de sectorbrede effecten van 
maatregelen zijn: die vraag blijft voor-
lopig helaas onbeantwoord.’ 

‘Het is complex om harde 
conclusies te trekken uit 
monitoringsdata’ 

Floris van Nouhuijs, Van Oord:

Floris van Nouhuijs was voorzitter van de Werkgroep M&M van de Green 
Deal HND. Hij is Energiemanagement Coördinator bij Van Oord Nederland en 
heeft veel ervaring op het gebied van onderzoek naar het effect van duur-
zaamheidsinitiatieven – expertise die hij heeft ingezet in de werkgroep. 

Meten en monitoren

heid en representativiteit. Als we ons 
alleen op Green Deal-partners zouden 
richten, zouden we bijvoorbeeld niet 
exact kunnen vaststellen in hoeverre 
hun investeringen in nieuw materieel 
representatief zijn voor de sector. Ook 
zouden we niet hard kunnen maken in 
hoeverre deze investeringen een gevolg 
zijn van de Green Deal.

We zijn gestart met een vooronderzoek. 
Daarvoor hebben we een enquête 
gemaakt die we hebben toegestuurd 
aan Green Deal-ondertekenaars. In 
die enquête stonden vragen over de 
kansrijkheid van maatregelen zoals de 
training van machinisten, gebruikte 
aandrijftechnologieën, typen brandstof 
enzovoort. Uit de reacties konden we al 
mooie analyses maken. Bovendien bo-
den ze een basis voor vervolgstappen 
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Deze CO2-besparing is al gerealiseerd bij het project 
vernieuwing N470 (N470 geeft energie!) van Boskalis 
Nederland. Alle dieselapparaten die gebruikt worden 
zijn gevuld met de GF RD1-30 blend! Good Fuels 
is duurzaamheidspartner vanaf de start van het 
aanbestedingstraject. Vanzelfsprekend is GF graag mee 
gaan denken in de bijdragen die zij als partner kunnen 
leveren binnen het kader van de Green Deal Het 
Nieuwe Draaien. Door te voorzien in tweede generatie 
biobrandstoffen, waaronder vanaf eind 2018 ook de  
GF Bio-Stookolie, zetten zij hierin een wezenlijke stap. 

GoodFuels levert vanaf 2015 tweede generatie 
biobrandstoffen aan transportbedrijven, aannemers, 
funderingsspecialisten, netwerkbeheerders, Defensie 
en andere soorten bedrijven. Ook in de scheepvaart 
zijn zij een gerenommeerde speler. Met name sinds 
de lancering van GoodFuels Bio-Stookolie in november 
2018. De schepen van bedrijven als Boskalis en 
Loodswezen en ook grote rederijen als CMA CGM varen 
inmiddels op dit product.

Uitgelicht

Besparing van 27% CO2 ‘well to wheel’ door gebruik 
tweede generatie biobrandstof

'Goodfuels is duurzaamheidspartner'
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Kengetallen  
effectbepaling 
HND-maatregelen

Door jaarlijks machinisten een training Het Nieuwe 
Draaien te laten volgen, wordt er zo’n 5 tot 10%  
minder CO2 uitgestoten.

Bij het toepassen van rijplaten is er tot 
50% minder CO2-uitstoot mogelijk.

Als machinisten het start- / stopsysteem gebruiken  
of de Ecomodus van hun machine, is de winst 2 tot 13%  
als het gaat om minder CO2-uitstoot.

Volledig elektrische machines die 
rijden op grijze of groene stroom, 
verminderen de CO2-uitstoot met 
50 tot 100%.

Gas To Liquid (GTL) heeft een bewezen fijnstofreductie-effect tot ongeveer 
50% bij toepassing in oude machines en machines zonder roetfilter. 

Preventief onderhoud van het materieel zorgt voor 
een reductie van de CO2-uitstoot tot 4%. 

Door mensen op te leiden tot coach Het Nieuwe Draaien, 
wordt er 5 tot 20% minder CO2 uitgestoten.

Door het gebruik van een nieuwe generatie machines 
die aan een hogere emissienorm voldoen, wordt zo’n 
10% minder CO2 uitgestoten.

Hybride machines zorgen voor 10 tot 30% minder CO2-uitstoot.

Het gebruik van Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) 
uit afval- en reststromen, levert een vermindering op 
van de CO2-uitstoot van zo’n 90%.

Ook de bandenspanning heeft een belangrijk effect 
op de reductie van CO2: door instelbare banden-
spanning wordt zo’n 1 tot 3% minder CO2 uitgestoten, 
door regelmatige controle van de spanning levert 
het nog eens 1 tot 4% minder uitstoot op.

Snelheidsbegrenzers op de machines kunnen 
zorgen voor zo’n 10% minder CO2-uitstoot.

Meten en 
monitoren
Doelstelling? 
Verbeteren meet- en monitorings-
instrumentarium van brandstofgebruik 
en luchtverontreinigende emissies en 
toepassing daarvan. 

Waarom? 
Met deze doelstelling wilden de partijen 
van de Green Deal knelpunten weg-
nemen bij het meten en monitoren van 
brandstofprestaties door eindgebruikers. 
Daarnaast moest deze doelstelling 
het instrumentarium verbeteren voor 
meten en monitoren van brandstof- en 
emissiegegevens door grondverzet-
machines. Hierdoor zou meer inzicht in 
mogelijke oplossingen ontstaan, kennis 
komen over het correct opzetten van 
proefprojecten en zou er onderzoek 
gedaan worden naar HND-kengetallen. 

Wat is bereikt?
Monitoring van het reductie-effect op 
Green Deal-niveau bleek lastiger dan 
gedacht. Vanwege onvoldoende draag-
vlak bij betrokken organisaties kwamen 
de benodigde effectstudies onvoldoen-
de van de grond. En omdat bovendien 
de kwantitatieve monitoring te veel 
tijd en middelen zou vergen waar geen 
rekening mee gehouden was, besloot 
de stuurgroep meer in te zetten op 
kwaliteit dan kwantiteit. Bovendien is er 
meer ingezet op de ontwikkeling van de 
HND-kengetallen. 

Dit is er bereikt
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Sectorinitiatief Sturen op CO2

Werkgeversorganisatie CUMELA Nederland is initiatief-
nemer van het sectorinitiatief ‘Sturen op CO2’– speciaal  
voor bedrijven gericht op groen, grond en infra werk-
zaamheden. Inmiddels nemen meer dan honderd  
CUMELA-leden deel aan dit initiatief dat als doel heeft 
om gezamenlijk de CO2- uitstoot te verminderen. 

Alle gecertificeerde bedrijven voor de norm CO2-Prestatie-
ladder worden geacht aan een sectorinitiatief deel te nemen. 
Leden van CUMELA die gecertificeerd zijn voor de CO2-
Prestatie ladder of bezig zijn met de certificering, kunnen 
deelnemen aan dit meerjarige sectorinitiatief van CUMELA. 

De resultaten van het sectorinitiatief van CUMELA zijn zeer 
positief te noemen: zo daalde tussen 2016 en 2018 de CO2- 
uitstoot per fte van 40,14 naar 32,6 en nam ook het brandstof-
verbruik aanzienlijk af: bij de deelnemende bedrijven ging dat 

van 107,6 liter in 2016 naar 81,3 in 2018 (liter diesel per  
1000 euro brutomarge).

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van 
Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het redu-
ceren van CO2 en de kosten. De Prestatieladder wordt als 
CO2-managementsysteem, als aanbestedingsinstrument en 
als instrument voor handhaving gebruikt. 

  Jaarlijks organiseert CUMELA Nederland in het kader 
van ‘Sturen op CO2’ een aantal bijeenkomsten; een 
plenaire bijeenkomst in de vorm van een jaarcongres 
en regionale workshops. Ieder kalenderjaar wordt er 
gewerkt met een thema: 2020 staat in het teken van het 
project ‘De Groene Koers’. 

Meer informatie: www.cumela.nl

Om aan de toenemende vraag van zero 
emissie-machines te kunnen voldoen 
heeft loon- en verhuurbedrijf HKA-Nieuw-
koop een elektrische shovel aangeschaft: 
de Giant G2200E X-tra. Deze machine van 
2,2 ton combineert het beste van twee 
werelden: de shovel heeft de voordelen 
van een kniklader én een vrijwel geruis-
loze werking zónder uitstoot. Dit maakt 
de compacte wiellader ideaal voor het 
werken in gebouwen of stedelijke gebie-
den. De specificaties van de Giant G2200E 
X-tra zijn indrukwekkend. De machine is 
namelijk speciaal ontwikkeld om zwaar 
werk in de bouw en grondverzet te kun-

HKA investeert in een  
vol-elektrische GIANT-shovel

nen verrichten Zo heeft de shovel 
een hefvermogen van 2.200 kilo 
en kan met één acculading onder 
normale omstandigheden zo’n acht 
uur werken. Het laden is mogelijk 
met een ingebouwde lader op 230V 
of met een externe lader die de 
laadtijd fors verkort. 

Deze elektrische shovel is net als 
andere machines van HKA te huur, 

met of zonder machinist erbij. Met het 
oog op de toekomst wil HKA meer gaan 
investeren de aanschaf van elektrisch 
materiaal.

Meer informatie:  
www.hka-nieuwkoop.nl

Uitgelicht

© Fotografie - Toon van der Stok

© Fotografie - Toon van der Stok
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Materieel en Brandstof
Boskalis

De zero-emissiebouwplaats: dat is de doelstelling voor 2030. 
Maar daar zijn we nog niet. Het huidige materieelpark in de 
GWW-sector bestaat voor minstens 60 procent uit mobiele 
machines die voldoen aan stage III en lager. Bij Boskalis is die 
verhouding nu al anders, vertelt Stougie: ‘Eind 2020 voldoet 75 
procent van onze vloot aan emissienorm Stage IV en V. Ik kan 
wel zeggen dat een belangrijk deel van onze business bestaat 
uit het zoeken naar en investeren in zuinige machines met 
minder uitstoot.’

Boskalis Nederland B.V., een van de ondertekenaars 
van de Green Deal HND, houdt de ontwikkelingen 
op het gebied van schoon bouwen nauwlettend in 
de gaten. ‘Wij lopen voorop en omarmen innovaties 
op het gebied van verduurzaming van materieel en 
brandstof’, aldus Walter Stougie, Hoofd Technische 
Dienst Droog Materieel bij Boskalis. 

Op dit moment kan een machine met 
gps een deel van zijn werkzaamheden 
automatisch uitvoeren. Dat gaat uiterst 
precies, preciezer dan een machinist 
dat zou kunnen, met als gevolg minder 
energievernietiging.’ 

Testen
Boskalis houdt al deze en andere nieu-
we ontwikkelingen in de gaten, vertelt 
Stougie. ‘Ook onze klanten willen emis-
siereductie, en wij vinden het belangrijk 
om daarin mee te bewegen.’ Niet alleen 
houdt Boskalis innovaties in de gaten, 
ook draagt het bedrijf daar in zekere 
zin zelf aan bij in de praktijk. Stougie: 
‘Als een fabrikant een nieuwe machine 
op de markt brengt en op zoek is naar 
testers, bieden wij ons graag aan. Dan 
zien we met eigen ogen het verschil 
met vorige generaties, plús we kunnen 
fabrikanten feedback geven. In de 
breedste zin van het woord: soms gaat 
dat om kleine dingen, soms om grotere 
aanpassingen op het niveau van instel-
lingen. Die feedback nemen fabrikan-
ten meestal mee. Dat is mooi, want 
daar heeft uiteindelijk iedereen baat 
bij: de fabrikant, de GWW-bedrijven, de 
opdrachtgever en de samenleving.’ 

Synthetische brandstof
Boskalis gebruikt op diverse projecten een 

synthetische brandstof met een blend van 

30 procent. Dit resulteert in een CO2-be-

sparing van 27 procent ‘well to wheel’.

Walter Stougie, Boskalis Nederland B.V.:

‘Eind 2020 voldoet 75 procent 
van onze vloot aan emissie-
norm Stage IV en V’

Elektriciteit en gps
Er komen steeds meer nieuwe technieken. Zo kan in sommige 
gevallen hydrauliek worden vervangen door elektriciteit. En dat 
heeft voordelen, vertelt Stougie: ‘Een elektrische aandrijving 
is krachtiger, efficiënter en schoner dan een hydraulische. Het 
koppel is direct beschikbaar en het rendement ligt hoger.’ Ook 
zijn er ontwikkelingen op het gebied van gps, die het werk op 
de bouwlocatie steeds nauwkeuriger en daardoor schoner 
maken. Stougie: ‘Vroeger werkte een machinist met piketpaal-
tjes. Daarna kwam er gps op de machines, zodat de machinist 
op een tekening kon zien hoe het werk gemaakt moet worden. 

© Fotografie - Willem Mes
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Materieel en Brandstof
Shell Rotterdamsebaan

Schonere lucht op  
infraproject Rotterdamse
baan dankzij Shell GTL Fuel 

De gemeente Den Haag – opdrachtgever voor de 
Rotterdamse baan – gaf in haar plan ‘Actieplan luchtkwaliteit 
2015 - 2018’ aan, te willen inzetten op verbetering van de 
luchtkwaliteit rondom bouwprojecten. Voor de gemeente is 
schonere lucht voor bewoners een belangrijk doel. Zo ook op 
het project Rotterdamsebaan.

Hoofdaannemer BAM Infra vindt ook de zorg voor het per-
soneel dat in en rondom de machines en voertuigen en in 
de directe omgeving van de uitlaatgassen moet werken, be-
langrijk. Daarom werd in een convenant tussen de gemeente 
Den Haag, BAM en Shell afgesproken dat alle bouwmachines 

Door het gebruik van Shell GTL Fuel als brandstof voor alle bouwmachines op het 
infraproject Rotterdamsebaan in Den Haag, werd een aanzienlijke reductie van 
lokale emissie gemeten. De toepassing van GTL in bouwmachines was één van de 
pilotprojecten binnen de Green Deal Het Nieuwe Draaien. 

Gas-to-liquid
Shell GTL Fuel is een schoner alternatief voor diesel, 
gemaakt van aardgas in plaats van aardolie. GTL (gas-to-
liquid) verbrandt sneller en vollediger dan conventionele 
diesel, waardoor er minder schadelijke gassen uit de uitlaat 
komen. Door de eenvoudige chemische samenstelling 
verbrandt GTL stiller dan diesel. De brandstof is bovendien 
beter biologisch afbreekbaar en niet giftig.

Shell GTL Fuel kan zonder enige aanpassing in elke diesel-
motor worden gebruikt. Sinds 2012 wordt Shell GTL Fuel 
met succes toegepast in verschillende marktsegmenten, 
zoals in de bouw, transport, openbaar vervoer en scheeps-
vaart. Ook de grondvoertuigen op Schiphol rijden nagenoeg 
allemaal op Shell GTL Fuel. De brandstof wordt in bulk per 
tankauto geleverd, maar is eveneens op meer dan dertig 
stations van Shell verkrijgbaar.

op het infraproject Rotterdamsebaan op de alternatieve, 
schonere brandstof Shell GTL Fuel reden.

TNO
Door het gebruik van deze brandstof, bleek een forse 
reductie van fijnstof en stikstofoxiden mogelijk. Een van de 
vele maatregelen van de Green Deal Het Nieuwe Draaien 
was dat de voordelen van Shell GTL Fuel door een onafhan-
kelijke instantie in de praktijk zouden worden vastgesteld. 
Onafhankelijke onderzoekscombinatie TNO SGS mat daarom 
de uitstoot op het infraproject Rotterdamsebaan. TNO SGS 
constateerde dat het gebruik van Shell GTL Fuel als brand-
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stof voor de bouwmachines zorgt 
voor 46 procent minder uitstoot 
van fijnstof. Belangrijk onderdeel 
van de meting was te komen tot 
een betrouwbaar testprotocol. 

TNO SGS heeft de resultaten gepubliceerd in het 

rapport met kenmerk: TNO 2018 R10715 (Emissi-

ons of a Stage IIIA wheel loader running on Shell 

GTL and regular diesel).

Victory Boogie Woogietunnel 
De Rotterdamsebaan loopt van 

het knooppunt Ypenburg met een 
tunnel onder Voorburg door en komt 
uit op de Binckhorstlaan. Daar sluit 
de nieuwe weg bij de Neherkade aan 
op de Centrumring. De nieuwe tunnel 
krijgt de naam Victory Boogie Woogie-
tunnel. 

Samenwerking 
De gemeente Den Haag werkt voor dit 
megaproject – behalve met de Combi-
natie Rotterdamsebaan – samen met 
gemeente Leidschendam-Voorburg, 

Materieel en Brandstof
Shell Rotterdamsebaan

gemeente Rijswijk, Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag, Rijkswaterstaat, 
Ministerie van Infrastructuur en Wa-
terstaat en Hoogheemraadschap van 
Delfland.

Opening december 2020
De aanleg van de Rotterdamsebaan is 
in 2015 gestart. De nieuwe weg gaat 
naar verwachting medio december 
2020 open voor verkeer.

Rotterdamsebaan, impressie Vlietzoom met  

dienstgebouw en skyline - Den Haag
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Rotterdamsebaan: 
duurzaamheid in beeld
De Rotterdamsebaan in Den Haag wordt een nieuwe verbindingsweg tussen knooppunt Ypenburg en de 
centrumring. Onderdeel van de nieuwe weg is een geboorde tunnel, de Victory Boogie Woogietunnel.  
De Combinatie Rotterdamsebaan – die bestaat uit BAM en VolkerWessels – won de aanbesteding die de 
gemeente Den Haag uitschreef. De Rotterdamsebaan is hét voorbeeld van duurzame infrastructuur.

Het grote dak van het dienstgebouw bij de ingang 

van de tunnel in de Vlietzoom, is voorzien van 

450 zonnepanelen. De verwachting is dat de 

zonnepanelen minimaal 65.000 kWh per jaar 

opleveren; hierdoor is het dienstgebouw straks 

energieneutraal. 

Alle dienst– en techniekgebouwen hebben 

zuinige ledverlichting. Ook tijdens de bouw wordt 

ledverlichting gebruikt.

De dienstgebouwen zijn zo ingericht dat er straks 

zo min mogelijk koeling nodig is.

Er is een Fine Dust Reduction System (FDRS) 

bevestigd dat fijnstof afvangt bij de uitgangen 

van de tunnel.

Er wordt gebruik gemaakt van het duurzame 

asfalt LEAB.

Diffractoren, speciale betonnen goten in de 

berm, richten het verkeersgeluid naar boven in 

plaats van naar de zijkant. Ook hierdoor is er 

minder overlast voor de omgeving.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 

Lichtroosters bij de in- en uitgangen van de 

tunnel zorgen ervoor dat minder verlichting 

nodig is.

In de tunnel zelf wordt groene stroom gebruikt.

Materialen voor de aanleg van de tunnel worden 

zoveel mogelijk hergebruikt. Zo werd oud asfalt 

hergebruikt en is de grond die vrijkwam tijdens 

het boren opnieuw gebruikt: bijvoorbeeld 

voor de aanleg van het Molenvlietpark en het 

nieuwe parkeerterrein van Drievliet. Ook de 

tunnelboormachine werd eerder gebruikt.

Bij het boren van de tunnel werd voor het eerst 

ter wereld een volledig elektrisch aangedreven 

segmentenwagen gebruikt, in de wandelgangen 

‘tunnel Tesla’ genoemd. Door de elektrische 

aandrijving zijn er geen uitlaatgassen meer in 

de tunnelbuis die geboord wordt. En dat is goed 

nieuws voor de mensen die op de boormachine 

aan het werk zijn. Hierdoor was bovendien 

minder ventilatie nodig op de boormachine en 

dat bespaarde flink wat energie. 

© Fotografie, Frank Jansen - Den Haag
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Regionale Infralokalen

MKB INFRA werkt in het kader van Topconsortium voor Kennis en 
Innovatie Deltatechnologie (zie onder) samen met de Hogeschool 
van Amsterdam en Building Changes aan het programma Klimaat-

werk in uitvoering. Daarin worden concepten en technieken voor 
de GWW-sector die bijdragen aan de klimaatbestendigheid van de 
gebouwde omgeving, getest.

Zowel opdrachtgevers als marktpartijen beseffen meer en meer dat 
ze elkaar nodig hebben om te vernieuwen en zo richting te kunnen 
geven aan de maatschappelijke rol van de bouwsector. Daarnaast 
is er een bredere oriëntatie op en betrokkenheid van de gebruiker 
waarbij klimaatadaptatie, circulariteit en duurzaamheid leidende 
principes zijn.

Dit is een illustratie van het onder-

zoek De hittebestendige stad, een 

van de onderzoeken die binnen het 

programma Klimaatwerk in uitvoe-

ring valt. Een van de aanbevelingen 

van het onderzoek is om te zorgen 

voor meer groen voor het hittebe-

stendiger maken van de stad. In 

deze illustratie wordt een mogelijk-

heid van een vergroening van een 

straat weergegeven. Dit onderzoek 

valt binnen het thema klimaat-

adaptie, waar over gesproken wordt 

tijdens de regionale infralokalen en 

welke genoemd wordt ik het artikel.

In dat kader organiseren in de tweede helft 
van 2020 MKB-Infra, VMS en OBN in samen-
werking met Building Changes, een aantal 
regionale Infralokalen. Deze bijeenkomsten 
zijn op de uitvoeringspraktijk gericht. Er ko-
men onder meer de volgende onderwerpen 
aan de orde: 

• Klimaatadaptatie (extreme regen en hitte)
• Circulariteit en duurzaamheid 
• Digitaal bouwen en beheren 
• Kwaliteitsborging

Meer informatie: www.buitenruimte.info

TKI en Buiten Ruimte
Het Topconsortium voor Kennis en 
Innovatie (TKI) Deltatechnologie bestaat 
uit publiek-private kennis- en innova-
tieprogramma’s. Deze programma’s 
hebben tot doel om kennis en innova-
ties te bevorderen op het gebied van de 
waterkwantiteit, de waterkwaliteit van 

oppervlaktewateren en de bescherming 
tegen hoogwater.

Het consortium faciliteert het Kennis-
portaal Buiten Ruimte: een platform 
met praktische informatie over goed 
ontworpen, aangelegde en beheerde 

buitenruimte waarbij de leefbaarheid en 
economische ontwikkeling van het ste-
delijk en landelijk gebied centraal staan. 
Buiten Ruimte is een samenwerkings-
verband tussen MKB Infra, Hogeschool 
van Amsterdam en Building Changes, 
samen met circa veertig bedrijven. 

Uitgelicht
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Materieel en Brandstof
Webasto

Stationair draaien van machines heeft 
in de GWW-sector een flink aandeel in 
de emissie van schadelijke stoffen. Als 
motoren minder stationair draaien, 
kunnen er dus ook grote milieu- en ex-
ploitatievoordelen behaald worden. ‘Bij 
Webasto hebben we oplossingen die 
het stationair draaien kunnen vermin-
deren’, vertelt Soepnel. 

Engine off-oplossingen
Hij legt uit: ‘Vaak laten machinisten de 
motor draaien om de cabine warm te 
houden. Met een standkachel is dat 
niet nodig: dat is een engine off-oplos-
sing in de vorm van bijvoorbeeld een 
luchtverwarming die draait op diesel. 
De uitstoot daarvan is veel kleiner dan 
wanneer de motor van de machine 
draait – dat verschil is enorm groot.’ 
Naast luchtverwarming biedt Webasto 
ook engine off-oplossingen voor wa-
terverwarming. Soepnel: ‘Met water-
verwarming verwarm je niet alleen de 
cabine, maar kun je ook de motor voor-
verwarmen. Dat heeft veel voordelen: 
als je het werk begint met een voorver-
warmde motor is de uitstoot veel lager 
dan wanneer je begint met een koude 
motor. Bovendien remt voorverwarmen 
slijtage van de motor af.’ Webasto’s 
engine off-oplossing voor waterverwar-
ming bestaat uit een standkachel die 

Ook Webasto ondertekende de Green Deal Het Nieuwe Draaien. 
Het bedrijf uit Kampen was aangesloten bij de Werkgroep Materieel 
& Brandstoffen. ‘Wij ontwikkelen innovatieve producten waarmee 
grondverzetmachines hun uitstoot aanzienlijk kunnen verlagen’, al-
dus Jeroen Soepnel, Marketing Director Benelux van Webasto Group.

wordt opgenomen in het koelcircuit 
van de motor. Deze kachel brengt het 
koelwater op temperatuur en circuleert 
het door het koelwatercircuit van de 
machine, inclusief de warmtewisselaar 
van de cabineverwarming.

Een andere reden waarom mobiele ma-
chines vaak stationair draaien is om de 
cabine koel te houden. Ook daar heeft 
Webasto een oplossing voor. Soepnel 
legt uit: ‘We hebben een elektrische 
airconditioning die op een accupakket 
kan draaien als de motor uit staat.’

Jeroen Soepnel, Webasto Thermo & Comfort Benelux:

‘Onze engine off-oplossingen en  
ontwikkelingen in elektrificatie helpen 
schadelijke uitstoot verminderen’ 

Schone brandstof
Steeds meer grondverzetbedrijven ruilen 
diesel in voor HVO & GTL-brandstoffen. 
Daar kunnen de kachels van Webasto ook 
op draaien. 

Elektrificatie
Soepnel vertelt dat Webasto Group zich 
steeds meer ontwikkelt in de richting 
van e-mobility. ‘We hebben compleet 
nieuwe productlijnen gelanceerd om 
mee te gaan in de ontwikkeling richting 
elektrificatie. Onze elektrische hoog-
voltageverwarming (HVH, red.) wordt 
al sinds 2015 af fabriek toegepast in 
elektrische auto’s. Momenteel ontwik-

kelen we ook toepassingen voor andere 
voertuigen, waaronder grondverzetma-
chines. En begin dit jaar zijn we gestart 
met de productie van batterijpakketten, 
die niet alleen ingezet kunnen worden 
voor bestelwagens, bussen en vracht-
wagens, maar ook voor grondverzetma-
chines. Die leveren we aan fabrikanten 
van grondverzetmachines.’

‘Elektrificatie van grondverzet is momen-
teel een hot topic’, sluit Soepnel af. ‘Het 
stelt machinefabrikanten voor nieuwe 
uitdagingen op het gebied van klimaat-
beheersing en energievoorziening 
zoals batterijen en laadinfrastructuur. 
Webasto beschikt over en investeert in 
expertise en producten om samen met 
machinefabrikanten tot innovatieve, 
duurzame oplossingen te komen.’
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‘De grote winst van deze Green Deal 
Het Nieuwe Draaien is dat we een 
stevig netwerk hebben opgebouwd van 
partijen die elkaar nu weten te vinden; 
een netwerk van zowel marktpartijen 
als overheden.’ Aan het woord is Dik de 
Weger, Senior Adviseur Duurzaamheid 
bij de afdeling Waterbouw, Ecotechniek 
en Duurzaamheid van Rijkswaterstaat. 
‘Vanuit Rijkswaterstaat hebben we bij 
deze Green Deal deelgenomen aan 
allerlei werkgroepen en overleggen. 
Daarbij hebben we veel kennis en erva-
ring uitgewisseld, waarbij steeds twee 
vragen centraal stonden: hoe haalbaar 
zijn de duurzaamheidseisen die we stel-
len? En hoe krijgen we de GWW-sector 
in beweging?’

Emissieloze bouwplaats
Om met die laatste vraag te beginnen: 
de afgelopen jaren is de sector in be-
weging gekomen, aldus de optimistisch 
gestemde De Weger: ‘Natuurlijk, er zijn 
altijd een paar koplopers die het pelo-
ton in beweging zetten. Zo werkt het 
altijd. Maar er is bij een aantal partijen 
echt enthousiasme en creativiteit ont-
staan. Bedrijven zien marktkansen en 
realiseren zich dat ze zich met heldere 
duurzaamheidsambities kunnen onder-
scheiden. En dat kunnen we de komen-
de jaren goed gebruiken om ons doel te 
realiseren: de emissieloze bouwplaats 
in 2030.’ Aan de haalbaarheid van deze 

Als beheerder van de landelijke infrastructuur speelt Rijkswaterstaat een belangrijke rol bij het 
realiseren van de (duurzame) ambities van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De 
uitvoeringsorganisatie was nauw betrokken bij de Green Deal Het Nieuwe Draaien. ‘Onze blik is nu 
gericht op een nieuwe mijlpaal: de emissieloze bouwplaats in 2030. Ook dat is mogelijk!’

Ontwikkelen van beleid & regelgeving
Rijkswaterstaat

‘De kans pakken 
door te doen!’

Rijkswaterstaat over emissieloze bouwplaats in 2030:

nieuwe mijlpaal twijfelt De Weger niet: 
‘Ik denk dat dat kan, als ik zie hoe snel 
de ontwikkelingen de afgelopen jaren 
zijn gegaan. Daar heeft de Green Deal 
Het Nieuwe Draaien zeker ook een 
belangrijk aandeel in gehad.’

Niet gratis
Rijkswaterstaat heeft samen met ande-
re overheidsorganisaties een antwoord 
proberen te vinden op de vraag hoe de 
duurzaamheidstransitie behapbaar en 
acceptabel gemaakt kan worden voor 

50



alle partijen. De Weger: ‘Als overheid weten we dat dit soort 
ontwikkelingen niet gratis zijn. Daarom hebben we diverse 
maatregelen genomen die marktpartijen kunnen helpen. 
Zo bieden we in aanbestedingen gunningsvoordeel aan 
opdrachtnemers die duurzaamheid in hun aanbod opne-
men. Een aanbesteding gunnen we altijd op prijs en kwaliteit; 
duurzaamheid is een van de kwaliteitscriteria. Verder denken 
we mee met de markt op welke manier de transitie ook in 
financieel opzicht een haalbaar doel kan worden.’  

Europese richtlijnen
De Weger realiseert zich dat met name kleinere bedrijven 
kwetsbaar zijn; voor hen zijn forse investeringen vaak lastig. 
‘Daarom luisteren wij als een van de grotere opdrachtgevers 
in de sector heel goed naar de markt. Maar aan de andere 
kant willen we alle marktpartijen – inclusief de kleinere – ook 
uitdagen: wat is er wél mogelijk? Het gaat daarbij vooral om 
de inzet van een volgende generatie materieel. Want we 
hebben in Nederland niet alleen te maken met eisen vanuit 
de Rijksoverheid, maar er zijn ook Europese richtlijnen waar 
we aan moeten voldoen. Een van die richtlijnen bepaalt dat 

nieuw aan te schaffen materieel aan strenge milieu eisen 
moet voldoen. Sinds 1 januari 2019 geldt in alle Europese 
lidstaten voor nieuw aan te schaffen materieel de hoogste 
emissienorm: stage V. Alle machines die na die tijd gekocht 
worden, moeten aan die norm voldoen. Maar machines 
hebben over het algemeen een lange levensduur. Daardoor 
rijden er in onze projecten nog steeds veel machines rond 
die relatief veel NOx en fijnstof uitstoten.’ 

Netbeheerders
De komende jaren moeten de oudere, meer vervuilende 
machines dus in rap tempo verdwijnen, legt De Weger uit: 
‘De EU-richtlijnen gaan ervanuit dat die oude machines ge-
leidelijk uit de markt zullen verdwijnen; wij willen dat proces 
versnellen. We zien daarnaast mogelijk heden voor tussen-
oplossingen: het gebruik van biodiesel bijvoorbeeld. Dat is – 
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mits op de juiste manier geproduceerd 
– een schonere brandstof dan gewone 
diesel, met een veel lagere CO2-uitstoot. 
Maar daarmee stoten machines nog 
steeds stikstofoxiden uit.’ Daarom zul-
len we volgens De Weger de komende 
jaren dan ook een vervanging gaan zien 
van fossiel aangedreven machines door 
elektrisch materieel: machines met een 
accupakket, mate rieel met een brand-
stofcel met bijvoorbeeld waterstof als 
energiedrager, of machines die gebruik 
maken van stroom via een voedings-
kabel. ‘Hierbij moet je vooral denken 
aan minder beweeglijke machines zoals 
overslagkranen, heimachines, pom-
pen voor bemaling of aandrijving voor 
transportbanden’, vertelt De Weger. 
Een belangrijke factor voor het succes 
hiervan is de belastbaarheid van het 
elektriciteitsnetwerk. ‘Als sector kaarten 
we dit al enige tijd aan bij netbeheer-
ders: hoe zorgen we er gezamenlijk 
voor dat het netwerk de nieuwe situatie 
aankan?’ 

Profilering
De grote winst tot nu toe is volgens 
De Weger dat de afgelopen jaren 
duurzaamheid op de agenda van de 
BV Nederland is komen te staan. ‘We 
hebben heel veel mooie initiatieven 
zien ontstaan. Zo zien we nu dat aan-
nemers met emissieloos bouwmaterieel 
inschrijven op dijkversterkingsprojecten, 
onderhoud van kademuren en bestra-
tingswerk. En een voorbeeld uit een 
heel andere sector is de bouw van een 
nieuwe dierenkliniek in Doorwerth 

Ontwikkelen van beleid & regelgeving
Rijkswaterstaat

met alleen maar elektrisch materi-
eel. Hieraan kun je zien dat het kan! 
Voor marktpartijen is het een manier 
om zich te onderscheiden van con-
currenten; zich echt te profileren op 
het gebied van duurzaamheid en zo 
voor zichzelf kansen te pakken. Maar 
bedrijven doen dit natuurlijk ook omdat 
er veel mensen zijn die écht iets willen 
doen aan duurzaamheid; we moeten 
toch een leefbare wereld door kunnen 
geven aan onze kinderen?’ 

Doelstelling?
Verduurzamen van het materieelpark in de gehele  
GWW-sector en gebruik van duurzame brandstoffen.

Waarom? 
Met deze doelstelling wilde de deelnemende partijen aan 
de Green Deal onderzoek naar en toepassing van duurzame 
mobiele werktuigen en brandstoffen stimuleren. 

Wat is bereikt?
BMWT en Natuur & Milieu stelden een overzicht op over 
zuiniger motoren en duurzame brandstoffen. Op basis 

Materieel & Brandstoffen
daarvan ontstonden twee factsheets: Milieu impact mobiele 

werktuigen; factsheet voor een duurzame keuze en Elektrische 

mobiele werktuigen in beeld; een overzicht van het aanbod van 

elektrische en hybride mobiele machines. 

Daarnaast heeft Rijkswaterstaat de selectie en criteria be-
paald om de effecten van HND in praktijkprojecten te meten 
en te monitoren. Een flinke klus! En BAM Infra en Shell GTL 
hebben in opdracht van de gemeente Den Haag het presti-
geproject Rotterdamsebaan gerealiseerd. Tot slot werden er 
diverse proefprojecten uitgevoerd door onder meer Wierda 
Hybrid Technologies en de gemeente Groningen.
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Mooie voorbeelden
Van Oord schrijft in op diverse tenders waarin zero-emissie  
gestimuleerd wordt met doorwerking naar de  
materieeldiensten. De eigen materieeldienst van Van Oord 
zet in op het gebruik van elektrisch materieel – machines met 
een accupakket of machines die gebruik maken van stroom via 
een voedingskabel waar dit technisch haalbaar is – en op stage 
V-machines in combinatie met een belangrijk 
deel biofuel. 

De materieeldienst  
van BAM Infra is actief 
betrokken bij het verduur-

zamen van mobiele  
werktuigen. Intussen  
gebruikt BAM op  
meerdere projecten GTL.

Doelstelling? 
Alle inspanningen op het gebied van ge-
drag, materieel, brandstoffen, techniek 
en innovatie zijn vertaald naar duur-
zaam inkoopbeleid van de overheid. 
Daarbij zijn ambitieuze milieueisen aan 
werkmaterieel gesteld die voor private 
organisaties haalbaar en betaalbaar zijn. 

Waarom?
De Green Deal HND heeft realiteit 
gebracht in het duurzame beleid van de 
overheid als het gaat om aanschaf van 

Boskalis heeft raamovereenkomsten 
afgesloten met verhuurpartijen van 
mobiele werktuigen. Daarnaast  
organiseert Boskalis periodiek een  
meet the buyer-bijeenkomst waar 

Mourik Infra gaat al haar materieel  
verduurzamen om in 2035 volledig 
CO2-neutraal te zijn. Daarvoor past het 
bio brandstoffen toe: dat zorgt voor een 
CO2-reductie van 89%. 

De inzet van lage- en zero- 
emissiematerieel is een  
blijvend aandachtspunt bij 
KWS Infra. Bij tenders schrijft 
KWS in met elektrisch of 
duurzaam materieel en/ of 
met gebruik van biobrand-
stoffen. Ook aan onderaan-
nemers stelt KWS dit verplicht. 

Beleid & regelgeving
werkmaterieel. Aan de kant van de pri-
vate organisaties bestaat grote behoef-
te aan standaardisatie en harmonisatie 
van de milieueisen die de overheid stelt 
aan werkmaterieel.

Wat is bereikt?
De Handreiking HND-principes in de 

EMVI-criteria, opgesteld voor tenders en 
aanbestedingen van overheden. Een 
ander succes is de optimalisatie van de 
HND-principes in de CO2-Prestatieladder. 
Deze bevat een lijst duurzaamheidsei-

sen voor bouwbedrijven met als doel 
de CO2-uitstoot in de gehele keten te 
verlagen. Daarnaast zijn de HND- 
principes onderdeel geworden van de 
PIANOo-criteria: een kennisbank op het 
gebied van duurzame inkoopeisen. 

Het ministerie van Infrastructuur en 
Waterschap formuleerde via Rijkswa-
terstaat ambities in de roadmap naar 
een zero-emissie bouwplaats 2030. 

Alle betrokken gemeenten hebben 
duurzame ambities 2030 gemaakt en 
formuleren beleid daarvoor. De insteek 
is veelal elektrisch waar het kan!

Dit is er bereikt

het agendapunt duurzaamheid is. Boskalis schrijft zelf in tenders altijd in met GTL 
en laat onderaannemers op synthetische brandstof draaien. Het bedrijf verwacht 
35% CO2-reductie te realiseren door inzet van GTL in het materieelpark.
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Ontwikkelen van beleid & regelgeving
Gemeenten

Wencke de Niet, adviseur programma 
luchtkwaliteit: ‘Binnen de grond-, 
weg- en waterbouwwerken – GWW 
– die wij als gemeente aanbesteden, 
gebruiken we gunningscriteria om 
te stimuleren dat dit werk zo schoon 
mogelijk wordt uitgevoerd. Binnen 
verhardingen – dus bij werkzaamheden 
aan bijvoorbeeld wegen en trottoirs – is 
‘slim en schoon’ een gunningscriterium. 
Harde eisen stellen we nog niet, maar 
door gunningscriteria te gebruiken, 
willen we bereiken dat het werk toch zo 
duurzaam mogelijk wordt uitgevoerd. 
Wij vragen bedrijven in feite: laat maar 
zien wat je kunt inzetten, dan kijken wij 
wie het beste scoort.

Duurzaamheid bepaalt bij aanbesteding 
dus een deel van de score, maar is 
daarin niet de belangrijkste factor. 
Veiligheid en kosten wegen ook mee. 
Je kunt je voorstellen dat bij het 
herstel van kademuren veiligheid 
heel belangrijk is en bij de gunning 
een grotere rol speelt dan de soort 
brandstof die gebruikt wordt.

Gemeenten zetten steeds meer in op de emissiearme 
uitvoering van werk in de openbare ruimte en op duurzame 
stroomvoorziening bij evenementen en festivals. Ze 
geven daarmee invulling aan het kernthema Beleid & 
Regelgeving van de Green Deal Het Nieuwe Draaien. Vijf 
koplopergemeenten vertellen over hun resultaten tot nu toe 
en de ambities voor de nabije toekomst.

Klein materieel, zoals handmaterieel 
maar ook kleine graafmachines, is al 
beschikbaar in uitstootvrije varian-
ten. Grote machines zijn nog wel een 
uitdaging. De huidige norm voor de 
productie en verkoop van mobiele 
werktuigen, stage V, is wel schoner dan 

5x zo geven gemeenten  
vorm aan Het Nieuwe 
Draaien

Amsterdam

‘Slim en schoon’ als gunningscriterium
voorheen, maar nog niet uitstootvrij. 
We zijn wat dat betreft afhankelijk van 
de beschikbaarheid in de markt. Voor 
echt grote machines is nog maar weinig 
beschikbaar in uitstootvrije variant. Dat 
maakt het ook duur. Het is dus ook een 
politieke keuze die gemaakt moet wor-

Bouwplaats van de toekomst54



Groningen

Waterstof biedt hele goede 
mogelijkheden

den: wachten we de ontwikkeling van 
schonere machines af of gaan we die 
ontwikkeling stimuleren door eisen te 
stellen en/of iets meer te betalen? Daarbij 
is de samenwerking tussen verschillende 
gemeenten natuurlijk ook belangrijk; 
Amsterdam kan dat niet alleen. 

De gemeente Amsterdam werkt nu 
met een gunningscriterium voor werk 
binnen verhardingen. We onderzoeken 

of dit kan worden uitgebreid naar andere terreinen in GWW-projecten.

De afgelopen jaren hebben we ook hard gewerkt aan schonere 
energievoorziening bij festivals en evenementen in Amsterdam 
(zie ook pagina 60). Vanaf 2020 mogen daar geen dieselaggregaten 
meer worden ingezet. We hebben meer dan veertig stroompunten 
aangelegd op evenemententerreinen. Daarmee worden, in combinatie 
met batterijen, de evenementen nu voorzien van energie. Vrijwel alle 
vergunningplichtige evenementen in de gemeente draaien daardoor 
nu op stroom in plaats van op conventionele brandstof. Dat is een hele 
verbetering.’

Gerrit Griffioen, hoofd afdeling materieel: 
‘Bijna de hele binnenstad van Groningen wordt 
herbestraat. Dat is begonnen in 2019 en duurt vier 
jaar. We hebben die opdracht via een zogeheten 
EMVI-criterium gegund aan een partij die dat zo 
emissievrij mogelijk doet: voor 80 procent. Voor 
de laatste 20 procent worden hernieuwbare 
brandstoffen gebruikt. Ook de aanvoer van 
materialen gebeurt zo schoon mogelijk en dat geldt 
zelfs voor het vervoer van de mensen die aan de 
herbestrating werken. Zij stappen aan de rand 
van de stad in busjes die hen emissievrij naar de 
binnenstad brengen.

In de aanbesteding is afgesproken dat het aandeel 
emissievrij zo mogelijk tijdens het project wordt 
vergroot. Met andere woorden: als volgende week 
de techniek het mogelijk maakt om het werk 85 
procent emissievrij uit te voeren, dan gebeurt 
dat. Gaandeweg de opdracht willen we zo ver 
mogelijk richting de 100 procent komen. Dit EMVI-
criterium is niet eenmalig toegepast. Het wordt 
nu standaard in alle infra-aanbestedingen ingezet. 
Om er een nog grotere stimulerende werking 
van uit te laten gaan, worden aannemers die zich 
hiermee onderscheiden, vaker uitgenodigd voor 
onderhandse aanbestedingen.

Groningen wil in 2025 een emissievrije binnenstad 
te hebben. Daarom is bij álle bouwprojecten in de 

binnenstad ‘groen’ een belangrijk gunningscriterium. We 
hebben nu al veegmachines en onkruidborstelmachines 
die op groene waterstof werken. Dat wordt gemaakt met 
zonne-energie. In 2025 moet het aandeel van die schone 
machines 90 tot 95 procent zijn. Dan gaat het dus om álles 
wat de gemeente door de binnenstad laat rijden, of het nu 
is om vuilnis in te zamelen, verkeersborden te plaatsen of 
ongedierte te beheersen. Alle materieel dat het einde van de 
afschrijving nadert, vervangen we zo mogelijk door materieel 
op elektriciteit uit accu’s dan wel op elektriciteit uit waterstof.

Energievoorziening is in Groningen een precair onderwerp, 
met het oog op de aardgasproblematiek. Wij zijn al 
sinds 2016 met waterstof bezig. Ik denk dat we daarin 
vooroplopen in Nederland, misschien zelfs wel in Europa. 
Batterijen worden vaak gezien als belangrijkste alternatief 
voor diesel, maar wij laten zien dat elektrisch rijden op 
basis van waterstof ook hele goede mogelijkheden biedt. 
Als een machine de hele dag moet draaien, red je dat niet 
op één accu en kost tussentijds laden veel tijd. Een machine 
op waterstof laad je in drie minuten vol, waarna je er 
twee dagen mee kunt werken. Daar komt nog bij dat een 
batterij zo zwaar is als zijn formaat gevuld met zand, terwijl 
je het gewicht van waterstof met diesel kunt vergelijken 
– scheelt ook weer in het verbruik. Geen wonder dus, dat 
waterstof bij ons zoveel aandacht krijgt. We hebben nu twee 
vrachtwagens die op waterstof rijden, onder andere voor de 
afvalinzameling, en diverse bestelbussen en machines. We 
hopen dat we eind dit jaar 25 stuks materieel op waterstof 
hebben rijden.’
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Wim Horst doet parkbeheer voor de gemeente Utrecht: 
‘Sinds een paar jaar hebben wij in de Utrechtse parken 
en op pleinen stroompunten voor groene krachtstroom. 
De aanleiding daarvoor was tweeledig. We lopen er 
al jarenlang tegenaan dat de dieselaggregaten die bij 
evenementen zoals kermissen worden gebruikt, veel 
lawaai maken en stank veroorzaken. Ook ’s nachts is er 
altijd nog wel wat elektriciteit nodig, zodat de aggregaten 
ook dan een constante bromtoon veroorzaakten. Daar 
kregen we al jarenlang behoorlijk wat meldingen en 
klachten over. Tegelijk heeft het gemeentebestuur van 
Utrecht besloten duurzamer te willen werken in de stad, 
onder meer bij activiteiten en evenementen. Met die 
tweeledige aanleiding is besloten krachtstroompunten 
voor groene stroom aan te leggen. De stroompunten 
liggen er nu drie jaar; sinds begin dit jaar hebben we via 
het vernieuwde contract met de energieleverancier  
100 procent gegarandeerde groene krachtstroom.

Utrecht

100 procent groene 
krachstroom bij 
evenementen

gegaan én we hebben natuurlijk flinke milieuwinst 
gemaakt. Niet alleen omdat er geen vervuilende 
dieselaggregaten meer worden gebruikt, maar ook 
omdat er fors minder vervoersbewegingen zijn: in 
plaats van grote, zware aggregaten naar een plein 
of park te brengen, kun je nu gewoon een stekker 
in het stopcontact steken. Op de pleinen zijn die 
ondergronds aangebracht, dus je ziet er niets van. 
Een mooie bijkomstigheid is ook dat de gebruikers, 
of ze nu klein- of grootverbruiker zijn, met de 
stroompunten zeker niet duurder uit zijn dan met 
dieselaggregaten.

Vooralsnog gebruiken we de stroompunten voor 
evenementen en activiteiten, maar nu ze er toch 
zijn, kunnen we ze natuurlijk ook gaan gebruiken 
voor het opladen of aansluiten van elektrische 
machines voor werkzaamheden of onderhoud.’

Het aanleggen van stroompunten had natuurlijk heel 
wat voeten in de aarde: er moesten nieuwe kabels en 
leidingen worden gelegd, en soms nieuwe stroomkasten 
worden geplaatst. In een aantal wijken was te weinig 
stroomcapaciteit, waardoor de stroom uit een naastgelegen 
wijk gehaald moest worden. Dat was ook het geval bij het 
Griftpark, het drukste park van Utrecht. De krachtstroom 
in die wijk was op, waardoor we een verbinding naar een 
andere wijk moesten aanleggen, onder een straat door.

De verandering is al die moeite zeker waard geweest. 
Het aantal klachten en meldingen is flink naar beneden 

Utrecht 
De gemeente Utrecht werkt ook aan een 

maatregelen pakket voor verbetering van de 

luchtkwaliteit. Uit onderzoek blijkt dat mobiele 

werktuigen, na het verkeer, zorgen voor de meeste 

luchtvervuiling. Utrecht onderzoek daarom welke 

maatregelen kunnen worden genomen om de 

meest vervuilende werktuigen te weren.

Ontwikkelen van beleid & regelgeving
Gemeenten
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Nijmegen

Mobiele walstroom inzetten 
bij evenementen 
Maarten van Ginkel, senior adviseur 
duurzaamheid in ruimtelijke ordening: 
‘Luchtkwaliteit is een groot politiek the-
ma in Nijmegen. We willen de uitstoot 
in woonomgeving graag aanpakken. 
Een deel van die uitstoot wordt ver-
oorzaakt door de mobiele werktuigen. 
Voor die werktuigen willen we zoveel 
mogelijk duurzame energie gebruiken. 
We hebben onderzocht of we daar-
voor de mobiele walstroomvoorzienin-
gen kunnen gebruiken die we voor de 
scheepvaart hebben. Nijmegen heeft 
de grootste rivierhaven van Neder-
land. De schepen gebruiken door-
gaans dieselgeneratoren. Wij proberen 
dat zoveel mogelijk tegen te gaan met 
mobiele stroomvoorzieningen voor 
walstroom. Diezelfde mobiele voor-
zieningen willen we ook inzetten voor 
evenementen en werktuigen die in de 
binnenstad worden gebruikt. Op die 
manier werken we dieselgeneratoren 
zoveel mogelijk de stad uit.

Het is op dit moment technisch nog niet mogelijk 
om de walstroomgeneratoren in te zetten voor 
evenementen en grote bouwprojecten. Samen 
met containerterminal BCTN en energie bedrijf 
Engie werken we aan een oplossing daarvoor. Ze 
ontwikkelen een mobiele batterijcontainer – zeg 
maar: een batterij in een scheepscontainer – die 
we kunnen neerzetten op plekken waar stroom 
nodig is. Die batterij kan straks zowel aan de wal 
als voor de scheepvaart worden gebruikt.

Daarnaast werkt Nijmegen, als ondertekenaar 
van de Green Deal, aan de inzet van meer  
schonere werktuigen in de binnenstad. De 
aanbesteding van het groenonderhoud is 
bijvoorbeeld gewonnen door een aannemer die 
uitsluitend met elektrisch materieel werkt. Via 
onze aanbestedingen stimuleren we verduurza-
ming door het een concurrentiefactor te maken. 
Voor het bouwrijp maken van de nieuwbouw-
wijk Hof van Holland hebben we bijvoorbeeld 
de mate van duurzaam transport en duurzaam 
werken een van de gunningscriteria gemaakt. 
Het bedrijf dat die opdracht heeft gewonnen, 
werkt deels met de schoonste diesels en deels 
elektrisch. Ook bij de reconstructie van een 
straat in de binnenstad, de Malderburchtstraat, 
speelde duurzaamheid een belangrijke rol in 
de aanbesteding. Het bedrijf dat deze opdracht 
heeft gewonnen werkt met een combinatie van 
kleinere elektrisch apparaten en grote appa-
raten op schonere brandstoffen. Het vervoer 
van grond en straat stenen gebeurt zo efficiënt 
mogelijk en wordt waar mogelijk beperkt door 
materiaal zoveel mogelijk te hergebruiken.

We schieten op met verduurzaming, maar 
we willen uiteraard versnellen en verbreden. 
Daarvoor zoeken we steeds intensievere 
samenwerking met buurgemeentes. Voor 
aannemers die willen werken met steeds 
duurzamer materieel, is het belangrijk dat we 
samen hun markt groter maken.’

Binnenstad - Nijmegen
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Cor Luijten, strategisch bouwadviseur 
bij de gemeente Rotterdam en 
voorzitter van de werkgroep Beleid en 
Regelgeving van de Green Deal Het 
Nieuwe Draaien: ‘Rotterdam doet vanaf 
het begin mee aan de Green Deal Het 
Nieuwe Draaien. Het was een hele 
uitdaging om brede bewustwording 
voor dit onderwerp te krijgen, maar dat 
is gelukt. Toen we in 2016 begonnen, 
stond dit onderwerp in Rotterdam, net 
als in de rest van Nederland, nauwelijks 
op de agenda. Dat is inmiddels 
duidelijk anders, zeker sinds begin 
dit jaar het Schone Lucht Akkoord 
werd ondertekend door minister 
Van Veldhoven en 46 gemeenten en 
provincies. 

In Rotterdam zijn we op diverse 
manieren bezig de uitstoot van 
CO2 terug te dringen. In een living 

lab in de wijk Hoogvliet hebben 

op waterstof in bestelling en daarnaast 
krijgen we de komende tijd 25 wagens 
op waterstof geleverd.

We zijn natuurlijk afhankelijk van wat er 
op de markt te krijgen is aan duurzaam 
materieel, maar daarin hebben we 
ook zelf een rol. Ons uitgangspunt bij 
inkoop en aanbesteding is: als je het 
niet vraagt, krijg je het niet. Het hoort 
bij onze rol als opdrachtgever om, 
daar waar het zinvol is, expliciet te 
vragen naar emissiearm en emissievrij 
materieel.

Ook de voorzieningen voor schepen 
worden in Rotterdam verduurzaamd. 
We zijn al tien jaar geleden begonnen 
met de aanleg van walstroom. Inmid-
dels zijn alle openbare ligplaatsen voor 
de binnenvaart voorzien van wals-
troom. Die wordt gebruikt voor bijvoor-
beeld de pompen, verlichting en aircon-
ditioning op schepen. In samenwerking 
met het havenbedrijf Rotterdam zijn 
we bezig met de uitbouw van deze 
voorzieningen voor grotere schepen, te 
beginnen met kleine zeeschepen. We 
onderzoeken de technische en com-
merciële haalbaarheid van walstroom 
voor kleine zeeschepen, naast de 
klantvriendelijkheid en de impact op de 
omgeving.’

Rotterdam

Expliciet vragen naar emissiearm 
en emissievrij materieel

we de vervanging van riolering, 
kabels en leidingen en de bestrating 
gecombineerd, zodat de straat maar 
één keer open hoefde. Efficiënt 
werken is beter voor het milieu. Naar 
aanleiding van dit living lab hebben 
we twee projecten aanbesteed – 
voor riolering/bestrating en voor 
groenaanleg en -onderhoud – waarbij 
duurzaamheid een gunningscriterium 
was. Uit de inschrijvingen blijkt dat 
we verder op de routekaart naar een 
energieneutrale bouwplaats komen, 
met inzet van emissievrij materieel. Ons 
eigen wagenpark en materieel willen 
we in 2030 emissievrij hebben. We 
hebben al verscheidene emissievrije 
machines en daarnaast voertuigen die 
emissievrij dan wel hybride zijn. Het 
lichtere materieel is al grotendeels 
elektrisch; voor zwaarder materieel 
kan waterstof een goede optie zijn. We 
hebben voor een pilot een kolkenzuiger 

Ontwikkelen van beleid & regelgeving
Gemeenten
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Column
Albert Lusseveld

Ambitieuze overheidsplannen zetten de energie-
transitie in de GWW-sector op scherp. Het is immers 
de bedoeling dat bouwlocaties in 2030 uitstootvrij zijn. 
Daarmee staat de sector voor een grote uitdaging. Met 
name in de afgelopen twee jaar zien we een opleving 
van bewustwording en daadkracht in het bedrijfsleven, 
aangewakkerd door de grote klimaatambities van de 
overheid. Niet alleen het bedrijfsleven staat voor een 
grote uitdaging, maar ook gebruikers, leveranciers en 
overheidsorganisaties. Allemaal worden ze daarbij 
gefaciliteerd door kennis- en brancheorganisaties en 
aangejaagd door milieuorganisaties.

in 2030 is een stimulans voor gezamenlijk optreden. De 
markt is aan zet. De keten komt in beweging. Nieuwe 
samenwerkingsinitiatieven gericht op emissiereductie 
zien het licht. Eén van de mogelijke initiatieven waar de 
bouw-, infra- en groensector aan werken, is De Groene 
Koers. Een initiatief van Bouwend Nederland, CUMELA 
en BMWT met als doel; versnelling naar een uitstootvrije 
sector in 2030. 

De afgelopen vier jaar Green Deal Het Nieuwe Draaien 
was slechts een voorproefje van de grote verandering 
die zich de komende tien jaar in het materieelpark zal 
gaan voltrekken. Er komt geen uitstootvrije bouwlocatie 
in 2030 zonder zero-emissiematerieel. Totdat dat er is, 
zal ook ingezet worden op lage-emissieoplossingen door 
verduurzaming van de inzet van bestaand materieel. 
Met inzet van lage-emissiemachines zoals Stage IV en V 
in combinatie met gebruik van biofuels en toepassing 
van Het Nieuwe Draaien, is direct aanzienlijke reductie 
te realiseren. Maar de sleutel naar een zero-emissie-
bouw ligt vooral in duurzame innovatie van materieel en 
energiedragers. Daar ligt een gezamenlijke opgaaf voor 
de hele keten in de bouw. Ik zou zeggen: laten we er de 
schouders onder blijven zetten!

Albert Lusseveld,
Programmamanager Green Deal HND

‘Als return on investments 
van duurzaam materieel 
binnen handbereik is, volgt 
de energietransitie vanzelf’

Een gezamenlijke 
uitdaging

De zero-emissieopgaaf voor de GWW-sector komt in 
woelige tijden van opeenvolgende crises. Dat maakt de 
acceptatie van duurzaamheid niet eenvoudiger. Want 
linksom of rechtsom vergt duurzaamheid een extra 
investering boven op reguliere kosten voor bedrijfs-
voering. Duurzaamheid is kostbaar, maar biedt tegelijk 
een grotere kans op meer opdrachten, nieuwe busi-
ness modellen en duurzame innovatie. Daarom is het 
belangrijk de sector ook in bedrijfseconomische zin te 
helpen duurzaamheid mogelijk te maken. En daarmee 
de transitie. Niet alleen door van de klimaatopgaaf een 
gezamenlijke opdracht te maken voor de hele keten, 
maar ook door de benodigde meerinvesteringen te 
verlagen. Dat kan op allerlei manieren, bijvoorbeeld 
met beloning in de EMVI-sfeer, subsidie op de aanschaf 
van duurzaam materieel, of sloopstimulans van oude 
machines. Als return on investments van duurzaam 
materieel binnen handbereik is, volgt de energietransi-
tie vanzelf. 

De cultuuromslag naar meer duurzaamheid in de 
sector is onherroepelijk ingezet. Duurzaamheid is geen 
vrijblijvendheid meer. De zero-emissie-energietransitie 
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Nul dieselaggregaten bij Amsterdamse  
evenementen

De gemeente Amsterdam heeft flinke ambities op het gebied van duur-
zaamheid. Op 10 januari 2019 ondertekende wethouder Sharon Dijksma 
dan ook de Green Deal HND. Een van de speerpunten waarop de  
gemeente zich richt, is verduurzaming van evenementen. Dat heeft 
onder meer vorm gekregen in een proefproject rondom alternatieve 
manieren om krachtstroom te leveren.

De bevindingen opgedaan in dat proefproject zijn zeer waardevol, gezien 
de beslissing dat er vanaf 2020 geen diese-
laggregaten meer mogen worden ingezet bij 
Amsterdamse evenementen. Om dat moge-
lijk te maken heeft de gemeente Amsterdam 
kleinverbruik-stroompunten gerealiseerd 
op de veertien grote evenementlocaties in de 
stad. Kleine evenementen worden hiermee 
volledig voorzien van stroom uit het elektri-

Uitgelicht

citeitsnet. Voor grotere evenementen is 
dit nog niet haalbaar, dus hier worden 
ook mobiele batterijsystemen ingezet. 
De batterijen worden aangesloten op 
de kleinverbruik-stroompunten en zor-
gen ervoor dat tijdens de piekmomen-
ten voldoende capaciteit beschikbaar 
is. Door kleinverbruik-stroompunten 
te combineren met mobiele batterijen 
blijven de kosten laag: de prijs per kWh 
ligt zelfs lager dan de gemiddelde prijs 
per kWh uit een vervuilende dieselag-
gregaat.

Afgelopen jaar hebben er al verschillen-
de grootschalige evenementen plaats-
gevonden zonder dat daar een diesel-
aggregaat aan te pas kwam. Een succes 
waar de gemeente met recht trots op is!

Fotografie door PON CAT/MvO
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GWW-bedrijf Martens en Van Oord (MvO) loopt graag 
voorop, en doet dat onder meer door te werken aan 
innovatieve en duurzame oplossingen. De ondertekening 
van de Green Deal HND in 2016 past naadloos in die 
strategie.

Sinds enkele jaren monitort MvO een groot deel van 
haar materieelpark. Inmiddels biedt elke fabrikant van 
grondverzetmachines de mogelijkheid om te meten en te 
monitoren, elk met zijn eigen merkafhankelijke systeem. 
Dat laatste komt het overzicht en daarmee het inzicht 
voor de eindgebruiker niet ten goede.

In haar zoektocht naar integratie is MvO een samen-
werking aangegaan met PVH Mobile Automation. Dat 
bedrijf biedt een oplossing die integratie van diverse 
databases mogelijk maakt en die de data voor langere 
tijd opslaat. Ook kan materieel dat nog niet beschikt over 
een montoringsoplossing worden voorzien van hardware 
en software die monitoring alsnog mogelijk maken. 
Vervolgens kan deze database uitgelezen worden in één 
programma, zodat projecten, merken, modellen en type 
materieel met elkaar vergeleken kunnen worden.

Martens en Van Oord maakt zich op voor de toekomst

Het protocol dat fabrikanten hanteren is veelal nog geba-
seerd op de ‘telematica data standaard 1.2’. Hiermee kan een 
beperkt aantal variabelen gemonitord worden. Toch biedt 
het veel inzicht. Zo kan brandstofverbruik gekoppeld worden 
aan producties, en het inzicht is al meermalen gebruikt om 
mismatches op te lossen in pomp-genset-combinaties.

Sinds kort is de ISO-gestandaardiseerde ‘data telematica data 
standaard 2.0’ beschikbaar. Daarmee kan een groter aantal 
variabelen gemonitord worden. Bovendien liggen de update 
rates van data bij deze nieuwe standaard een stuk hoger, 
wat de betrouwbaarheid en detailinhoud van de gegevens 
vergroot.

Met het inzicht dat de uitgebreide monitoringsmogelijkheden 
bieden, zal MvO in de toekomst nog beter kunnen sturen 
op vermindering van stationair verbruik, vermindering van 
uitstoot, en optimalisering van de productie. Bovendien 
verwacht MvO hiermee beter inzicht te krijgen in foutieve 
afstellingen van het materieel, waarmee het bedrijf ook de 
machinist en de technische dienst kan ondersteunen in het 
efficiënter omgaan met het materieel om onderhoudskosten 
te verlagen en duurzaamheid te verhogen.
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Nawoord
Van oorsprong kom ik uit de sociaaleconomische hoek. In mijn werk ben 
ik altijd geboeid geweest door mensen en partijen die niet op alle fronten 
dezelfde belangen hebben, maar toch bereid zijn om intensief samen te 
werken. Die bereidwilligheid zag ik van het begin af aan bij milieuorgani-
saties en alle partijen in de GWW-sector die bij de Green Deal Het Nieuwe 
Draaien betrokken waren. Allemaal probeerden ze zich te verplaatsen 
in de wereld van de ander. Partijen stonden open voor issues waarmee 
andere partijen worstelden. Ze luisterden goed naar elkaar en stelden 
gezamenlijk realistische en haalbare doelen. Zo waren bij de stuurgroep 
van de Green Deal ook gemeenten betrokken; belangrijke opdrachtgevers 
die vaak aanbestedingen uitschrijven in deze sector. Dankzij de vele over-
leggen werden ook zij zich meer bewust van het stellen van realistische en 
haalbare doelstellingen in de aanbestedingen. 

Een mooi praktijkvoorbeeld zag ik ook in Amsterdam: daar werden vlak 
bij de Nieuwe Markt nieuwe damwanden geplaatst met alleen maar 
elektrisch materieel. Voor ondernemers in de GWW-sector zijn elektrische 
machines natuurlijk forse investeringen, maar bij dit project was het effect 
direct zichtbaar: veel minder uitstoot van schadelijke stoffen. Prachtig: 
ook voor de bewoners van de binnenstad. Van de gemeente Amsterdam 
vergde dit project goede regie; er moest bijvoorbeeld voldoende stroom 
op de bouwplaats aanwezig zijn. Dat is gelukt! En door gezamenlijke 
inspanningen van alle betrokkenen zijn de doelstellingen gehaald. Zo kan 
het blijkbaar ook. 

Ik kijk met veel genoegen terug op de afgelopen jaren 
waarin we deze Green Deal hebben vormgegeven. 
Het ging verder dan alleen maar laaghangend fruit 
plukken: er zijn mooie resultaten geboekt! En dat kon 
alleen doordat alle partijen open stonden voor elkaars 
issues. Om in sociaaleconomische termen af te sluiten: 
misschien hebben we het ouderwetse polderen ook in 
deze sector inhoud gegeven. Ik ben er van overtuigd 
dat deze Green Deal een inspiratiebron is voor de 
toekomst.

Pieter Jan Biesheuvel, 
Voorzitter stuurgroep 

Nawoord
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