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Het Nieuwe Draaien:
Bespaar brandstof- en kosten!
“Het Nieuwe Draaien” is het slim toepassen van
de ervaringen van “Het Nieuwe Rijden” op
bouwmachines. Pilots laten zien dat dit tot een
brandstof- en kostensparing van 10% kan
leiden.
Het is een initiatief van Natuur & Milieu en de
brancheorganisatie van importeurs, fabrikanten
van bouwmachines, magazijninrichtingen,
wegenbouwmachines en transportmaterieel:
BMWT.
Cora de Groot (Duurzaamheids- en CO2coordinator, Mourik): “Het Nieuwe Draaien heeft
ons veel gebracht. Het Nieuwe Draaien is een
systematiek dat bedrijven de mogelijkheid geeft
haar grootste emissiestroom aan te pakken,
namelijk het brandstofverbruik. Het gaf ons de
mogelijkheid om CO2-reductie bespreekbaar te
maken met de machinisten en concrete invulling
te geven aan de reductie.”
Hoe bespaar ik brandstof met het Nieuwe
Draaien?
Maatregelen die bijdragen aan minder
brandstofverbruik:
 Training van het personeel in Het
Nieuwe Draaien;
 Inzet juiste vermogens;
 Brandstof efficiënt onderhoud;
 Maatregelen op bestaand materieel
zoals start stop systemen;
 Aanschaf en inhuur van zuinig
materieel.
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Wat kan het Nieuwe Draaien bedrijven
bieden?
 Brandstof en kostenbesparing van circa
10%;
 Minder slijtage, onderhoudskosten en/of
kosten voor servicecontracten;
 Beter zicht op het brandstofverbruik van
de machines en aanvullende
besparingsopties;
 Bijdrage aan CO2 doelen voor de CO2
prestatieladder;
 Invulling van de eis van de CO2
prestatieladder om deel te nemen aan
een reductieprogramma met een NGO;
 Minder uitstoot van schadelijke
roetdeeltjes. Goed voor de luchtkwaliteit
en de gezondheid op de bouwplaats.
Vragen en informatie

Voor meer informatie over dit initiatief, de
mogelijkheden voor uw bedrijf of de
trainingsmogelijkheden kan contact opgenomen
worden met Natuur &Milieu. Contactpersoon is
Yolanda Wagter, y.wagter@natuurenmilieu.nl
Of kijk op www.hetnieuwedraaien.com
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