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Wat gaan we doen vandaag

- Introductie De Groene Koers voor Bouw & Infra

Meer informatie: 

- www.de groenekoers.nl

- Leaflet De Groene Koers

- De Groene Koers in 1 minuut

- Actualiteit

- Dialoog/vragen

Wendy van Schaik

Procesmanager De Groene 

Koers voor Bouw & Infra



De Groene Koers voor Bouw & Infra

- Maatschappelijk vraagstuk reductie emissies (CO2, Nox, PM) 

- Klimaatakkoord (-verandering) als basis 

- Initiatief vanuit sector (Bouwend Nederland, BMWT en Cumela)

- Sectorplatform verduurzaming bouwmaterieel

- Haalbare, betaalbare en realistische maatregelen emissiereductie

- Belemmeringen wegnemen of bespreekbaar maken

- Projecten in beweging krijgen

- Verbinden van initiatieven 

- Disruptie en intrinsieke motivatie als aanjager van transitie

- Wat is haalbaar richting 2030?

- Wat willen/kunnen partijen zelf? 

Communicatie/DGK voor Bouw & Infra in een minuut.mp4


Kenmerken van De Groene Koers

- Scope: reductie CO2 en Nox mobiele werktuigen/bouwmaterieel 

- Sector Bouw & Infra, incl. groenonderhoud

- Emissiearm richting 2030, emissievrij richting 2050

- Praktisch, haalbaal, betaalbaar en realistisch

- Kennismaken – kennisdelen – kennisontwikkeling

- Samenwerken vanuit de keten (wetgever tot gebruiker)

- Slimme samenwerkingen met andere initiatieven

- Nederlandse Agenda Laadinfra/E-laad, SEB, ZE Bouwplaats, ENI, Zero Emissie 

Buyergroup, Schone Lucht Akkoord, BTIC 

- Koersprojecten voor beproeven en aantonen van (potentiële) emissie-

reducerende maatregelen 

- Website als informatiebron



Thema’s binnen De Groene Koers voor Bouw & Infra 

Slim aanbesteden 

& contracteren

• ZE-vraagstelling en 

innovatieruimte.

• Eenduidige en 

onderscheidende 

waardering via gunning.

Samenwerking

• Ketensamenwerking met 

toepasbare maatregelen voor 

gehele sector.

• Overheid als launching

customer .

• (pilot)Projecten voor beproeven 

en aantonen effectiviteit van 

maatregelen.

• Basisdataset op basis van 0-

meting.

• Centraal meten, monitoren & 

valideren.

• Kennisdeling.

Governance

• Balans tussen abstractie 

(wetgeving, beleid, richt-

lijnen) versus praktische 

realiteit.

• Kansen signaleren en 

benutten op het vlak van 

beleid & regelgeving 

waaronder subsidie- en 

stimuleringsregelingen.

• Ontwikkelen slimme 

financieringsmodellen/-

mogelijkheden/-regelingen.

• Eenduidig 

rekeninstrumentarium.

Techniek

• Inzicht in toepasbare maatregelen 

(wat kan er (nu) al).

• Doorontwikkeling stageklassen (IV 

naar V naar VI).

• Doorontwikkeling naar 

emissiereductie én naar ZE.

• Functionele en beschikbare tank-

en laadinfrastructuur.

Integratie kennis, ervaringen en 

relaties

• Doorontwikkelen, blijven leren, 

behouden van inzet en investeringen.

• voortbouwen op bestaande 

samenwerkingsverbanden waaronder 

GD Het Nieuwe Draaien en GD 

Duurzaam GWW 2.0.

• Slimme Verbindingen.

• Samenwerking met gerelateerde 

initiatieven.

• Houding & Gedrag.



Actualiteit
- Landelijke initiatieven

- Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050 (II3050

- Duurzame infra

- Beleid 

- Schoon en emissieloos Bouwen (SEB) departementen BZK, EZK en I&W.

- Stikstofwetgeving

- NAL (Nationale Laadagenda Infrastructuur) 

Taakgroep Laadinfrastructuur Bouw: gericht op handleidingen vanuit overheid en markt om tot oplossingen te komen voor bouw, 

infra en onderhoud groenwerkzaamheden en daarbij in te zetten elektrisch materieel.

- Programma Klimaatneutrale en circulaire infraprojecten (Ministerie van IenW, Rijkswaterstaat en ProRail) (www.duurzame-infra.nl)

- Concrete stappen

- Bekentekening materieel (monitoren materieelpark met betrekking tot uitstoot)

- Nationale materieel enquête (0-meting) 

- Subsidieregeling voor verschoning materieel park als stimulerend beleid tot vervanging (DKTI)



Brandstoffen 

Bepaalde brandstoffen, zoals HVO/Biodiesel/GTL, kunnen bijdragen aan 

minder lokale uitstoot (waaronder CO2, stikstofoxiden, NOx, zwaveloxiden, SOx en 

fijnstof). Voorbeelden: GP De Groot, Den Hartog, Shell

Wat kan er nu al: (bron: pitchdagen 5 en 7 februari 2020) 

Brandstofadditief

Het toevoegen van brandstofadditieven aan conventionele brandstof 

draagt bij aan minder lokale uitstoot. 

Voorbeelden: IQ Dosing (brandstofbesparing en reductie stikstof), Renslii

(brandstofbesparing en reductie CO2, stikstof en fijnstof) 

Mobiele batterijen/aggregaten

Met mobiele batterijen/aggregaten is lokaal schone energie beschikbaar.

Voorbeelden: Skoon, Spike, Dens.one, Greener Power Solutions, Mobilis, De 

Groene Aggregaat, PowerModules, Aggreko, Watermeln, Stimular)

Lokale emissie-afvang 

Afvang van lokale emissies via filters. 

Voorbeelden: Dinkq, Softs (integreert eveneens 

energieopwekking en communicatie in het filter) 

Retrofit

Ombouwen van conventionele energiedragers naar hogere stageklasse of ZE 

Voorbeelden: Urban Mobility Systems, Mourik EGP

Lokale energie 

Biogas vanaf een lokale bron; Co2-neutraal, reductie stikstofuitstoot met 90%

Voorbeeld: Gashouders

stage IV & V-systemen

Elektrisch materieel 

Elektrische minigraver (bijv. Meerman, Limach, VEKO, Kubota) 



Koersprojecten De Groene Koers

• KWS  - De Groene Keet

• BAM – De duurzame keten op de Plantagebaan

• Gemeente Leiden – emissiearm/-vrij aanbesteden

• Living Lab – Amsterdam, CIAMS, Van Gelder

• Baas BV – inzet elektrische minigravers

Toekomstige Koersprojecten

• Gashouders - lokaal biogas opwekken en inzetten

• Vitens

• Provincie Gelderland

• Limach – retrofit

• Gemeente Amsterdam 

• BAM – Aerius-toepassing

file:///C:/Users/schaik/Downloads/Video 4 Koersproject KWS.mp4
file:///C:/Users/schaik/Downloads/Video 3 koersproject BAM.mp4


Dialoog: slim verbinden en effectief versterken

• Op welke wijze ziet u uw eigen bijdrage in de verduurzamingsopgave?

• Wat komt er op u af? 

• Waaraan hebt u behoefte? 

• Op welke wijze kan De Groene Koers hierin voor u iets betekenen? 

Verduidelijkende vragen? 

Indien behoefte aan follow-up in een werksessie: 11 of 18 juni in de ochtend



Dialoog

• Op welke wijze ziet u uw eigen bijdrage in de verduurzamingsopgave?

• Wat komt er op u af? 

• Waaraan hebt u behoefte? 

• Op welke wijze kan De Groene Koers hierin voor u iets betekenen? 
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i.s.m. 

DOET U (OOK) MEE AAN 

De Groene Koers voor Bouw & Infra? 

Interesse voor deelname aan het Koersteam of informatie, neem contact op met Wendy van Schaik: 

info@degroenekoers.nl 

Wendy van Schaik: 06 11 24 16 71 


