
De Groene Koers 

voor Bouw & Infra

i.s.m. 

Samenwerken aan een uitstootvrije(re) sector in 2030 

door emissiereductie van mobiele werktuigen in de 

bouw, infra en groensector.

29 juni 2021

Werksessie vakgroep ONG – Bouwend Nederland

Partner: 



Doelstelling:

1. Nationaal overkoepelend sectorplatform

2. Ontwikkeling emissiereductie in de praktijk

3. Beproeven / aantonen t.b.v. succes in hele sector

4. Kennis actief delen

5. Verbinder voor verduurzaming

Aanspreekpunt voor & samenwerking met:

- Kennisinstellingen

- Ontwikkelaars / fabrikanten / dealers

- Gebruikers 

- Opdrachtgevers

- Overheden

Koersprojecten:

- Beproeven & aantonen emissiereducerende maatregelen in de praktijk

- Kennisdeling!

Koersvrienden:

- Geïnteresseerden & sponsoren, potentiële deelnemers, 

kennisdragers, ondernemers, overheden, instellingen en/of 

initiatiefnemers.

- Kennisdeling!

De Groene Zomer:

- Juli – Augustus 2021: video-pitches.
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De Groene Koers 
Realistisch?
Haalbaar?
Betaalbaar?
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Aanleiding Werksessie

- Kennismaking met De Groene Koers 1 juni jl.

- Behoefte aan verdiepende werksessie 

- Verder in gesprek over behoeftes, belemmeringen, goede voorbeelden en 

(werkbare) oplossingsrichtingen 

- Mogelijke thema’s: 

- Techniek (materieel, bouwplaats, leverancier(s))

- Beleid

- Opdrachtgever(s)

- Wetgeving/beleid

- Houding & gedrag

- Kosten



De Groene Koers 
voor Bouw & Infra

i.s.m. 

Samenwerken aan een uitstootvrije(re) sector in 2030 

door emissiereductie van mobiele werktuigen in de 

bouw, infra en groensector.

29 juni 2021

Nico Willemsen

Beleidsmedewerker Cumela

nwillemsen@cumela.nl

(06) 22 52 98 05

Website: www.degroenekoers.nl

E-mail: info@degroenekoers.nl

LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/company/de-groene-koers-voor-bouw-infra/

Partner: 

mailto:nwillemsen@cumela.nl
http://www.degroenekoers.nl/
mailto:info@degroenekoers.nl
https://www.linkedin.com/company/de-groene-koers-voor-bouw-infra/
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Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)

www.opwegnaarseb.nl

http://www.opwegnaarseb.nl/
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Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)

www.opwegnaarseb.nl

Samenwerking van 3 ministeries (I&W, BZK en EZK) (in antwoord op verzoek DGK bundeling beleid)

1:  SEB-subsidie 500 miljoen(10jr) woningbouw / utiliteit / infra (i.v.m. stikstof)

• Planning:  subsidie instrument gereed sept-okt 2021

2:  Routekaart/transitiepaden in 10 jaar 3 emissiereductiedoelstellingen halen

• Uitwerking 6 transitiepaden (per sector)

Ook toevoegen/integreren:

• SZW: Kankerverwekkende dieselmotoremissie (DME) handhaving 2022
versnelde elektrificatie (na 5 jr.) van minigravers, trilplaten & stampers

http://www.opwegnaarseb.nl/
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Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)

www.opwegnaarseb.nl

Globale uitgangspunten SEB-subsidie (concept!)

• Mobiele werktuigen én bouwlogistiek

• Subsidie 40-50%  (resp. groot – klein) van meerkosten (minus evt. MIA/VAMIL)

• Max. € 125.000,- (incidenteel meer?)

• Aanschaf: Zero-emissie / Elektrificatie (batterij, waterstof, e.a….)

• Ombouw: Retrofit nabehandeling   ( -> Stage V, m.b.v. roetfilter & SCR-katalysator)

• Innovatie

Kritische aandachtspunten

• Beschikbaarheid voor MKB-bedrijven

• Tractoren?

• Kosteneffectieve inzet subsidie

• Subsidie voor huidige vroege vogels?  

http://www.opwegnaarseb.nl/
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Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)
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Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)
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Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)
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Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)
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Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)



Schoon en Emissieloos Bouwen IN DE PRAKTIJK
www.opwegnaarseb.nl

– 0,4 Mton CO2 in 2030
“broeikasgassen”
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Aanpak Stikstof

Ambitie bouwsector:

-60% NOx in 2030 t.b.v. 

‘bouwvrijstelling’ 
- per 1 juli 2021

- reductieverplichting: vanaf 1-7-2022 

(Omgevingswet)

– 75% gezondheidsschade 

in 2030 t.o.v. 2016
“stikstof & fijnstof”

≈ 16.000

mobiele machines

zero-emissie
= + € 3,6 miljard

klein materieel < 56 kW elektrisch

groot materieel roetfilter & Adblue

(Stage IV/V)

NB: RDW schatting 150.000 zelfrijdende mobiele 

werktuigen in Nederland.

of: ≈ 100 miljoen liter HVO

Meerkosten: € 20 miljoen

http://www.opwegnaarseb.nl/


Klimaatakkoord: 2030 -0,4 Mton CO2
Cumela Leden

Mobiele werktuigen per bedrijf

Totaal aantal machines

Gemiddelde omzet

Omzet cumelaleden:

Bruto Marge (BM) = omzet excl. 
inhuur/leveranties

Percentage brandstofkosten van BM

Kosten brandstof

Liters brandstof € 1,- /l

Emissiefactor EN590 WTW

CO2

Uitdaging cumelasector

Aantal machines zero-emissie:

Gemiddelde aanschafprijs mobiel werktuig:

Vervangingswaarde 16.000 machines 
gangbaar

Meerkosten geëlektrificeerd ≈ * 2,5? (+ 150%)

Meerkosten HVO 100 miljoen l. (+ € 0,20 / l)

20

40 duizend

€ 4 miljard

€ 2 miljoen

2.000

€ 3 miljard

10%

€ 300 miljoen

300 miljoen l.

1 Mton CO2

-40%

€ 150 duizend
16.000

€ 3,6 miljard

€ 2,4 miljard

3,23 kg CO2/l.

€ 20 miljoen
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NB: huidige kosten  
elektrisch versus 

standaard:
Per uur ≈ + 40%

NB: huidige kosten 
elektrisch versus 

standaard: 
Per project: ≈ + 4-6%
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Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)
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Stikstof & Fijnstof emissie-eisen Stageklassen

= stikstof
= fijnstof

Uitstoot NOx van één 
Stage I machine (>130 kW) 

= 
23 even zware Stage V 

machines

Even doorvragen als er alleen Stage V wordt gevraagd:
- Stikstof: Stage IV = Stage V (grote stap van IIIb -> IV)

- Fijnstof: Stage IIIb en IV ≈ Stage V (grote stap van IIIa -> IIIb)

Uitstoot NOx van één kleine 
Stage V mach. (50kW / 68pk)* 

≈
5 zware Stage V 

(100kW / 136 pk)* machines
* bij vol vermogen
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Stikstof en CO2 emissie in de praktijk

35% stationair
= 8% brandstof

= 51% NOx-emissie!

START-STOP
GEBRUIKEN!
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Resultaten materieel enquête 

- Veel verschillende mobiele machines (>75)

- Machinepark fors groter dan gedacht
- Bijv. generatoren, mobiele pompen, asfalt freesmachines en dumpers

- Grote diversiteit in vermogen en emissieklassen (48% diesels <56 kW)

- Hoog aandeel stationair draaien (soms wel 50%)

- Gemiddelde leeftijd 8 jr. (graafmachine 6 jr. / draadkraan 18 jr. / heiblok 20 jr.)

- Minder storing van roetfilter en SCR-katalysator bij Stage V

- Graafmachines/shovels relatief jong (hoger aandeel Stage IV/V)

Advies:

- Uitbreiding landelijke registratie (RDW) / verkoop / branches

- Benutten machinedata / telematica: draaiuren / verbruik / emissies
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Reductiemaatregelen: 
CO2: zie ook www.greendealhetnieuwedraaien.nl

- Brandstofbesparing!

- Gedrag: het nieuwe draaien / slim werken

- Techniek: Hybride / start-stop

- Brandstof: HVO100 (-89%) (Well-To-Wheel, wél CO2 uit uitlaat!)

NOx:

- > 56 kW Stage IV/V (SCR-katalysator)

- Retrofit nabehandelingssysteem

- HVO & GTL (grootste effect bij Stage IIIb en ouder, -10 á 20%)

Fijnstof:

- > 37 kW Stage IIIb/IV/V

- Roetfilters (ook klein materieel!)

- HVO/GTL (-10 á 20%) 

Elektrificatie
Waterstof

‘Zero-emissie’!

http://www.greendealhetnieuwedraaien.nl/


Geen/onvoldoende impuls bij MKB

- Hoofdaannemers/koplopers vertegenwoordigen niet alléén de markt

- 70% mobiele werktuigen in bezit van MKB (onderaannemer/verhuur)

- Géén impuls voor aanschaf elektrische machines bij MKB

- Borging financiële stimulans in hele keten noodzakelijk

Onvoldoende kennis bij opdrachtgevers

- Wat is het motief: CO2, NOx en/of fijnstof?

- Stage norm zegt niets over CO2 emissie

- Verschil emissie groot <-> klein materieel

- Uitlaatemissie is niet altijd slecht! (HVO, H2 uit bio-methanol)

- Beïnvloeding gedrag: bijv. start-stop systeem

- Diversiteit machines groot! -> maatwerk noodzakelijk!

Ambitieniveau opdrachtgevers ontstijgt realiteit

- Zero-emissie? Klimaatneutraal? Circulair?

- Emissiearm verdient ook ruimte (Retrofit, Stage IV&V en HVO)

Dringend advies aan opdrachtgevers:

- Stem ambitieniveau af/bij op SEB-routepaden

- Voer (ook) het gesprek met de machine-eigenaren (MKB)

- Begroot meerkosten, zorg voor financiële impuls

- Borg naleving

- Raadpleeg het sectorinitiatief De Groene Koers

Aandachtspunten opdrachtgevers!

20Loont ‘t & Werkt ‘t?  =  Doen!

L + W  =  D!

http://www.degroenekoers.nl/
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Discussievragen:

- Uitdagingen emissiereductie vakgroep ONG?

- Machines/technieken met meeste CO2, NOX en/of fijnstof emissie?

- Welke maatregelen tref je nu al?

- Wat ga je zelf concreet nog meer doen?

- Wat zijn de belangrijkste korte termijnoplossingen? (laag hangend fruit?)

- Welke vragen krijg je van opdrachtgevers?

- Voor welke ontwikkelingen vakgroep ONG extra stimulans/aandacht?



Afbeelding wijzigen? appm lint > achtergrondfoto wijzigen

De Groene Koers voor Bouw & Infra?

Wendy van Schaik: 06 11 24 16 71 
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Nico Willemsen : 06 11 24 52 05 

info@degroenekoers.nlInteresse voor deelname aan een Koersproject, 

Koersvriend worden, De Groene Zomer? 

Neem contact op met Wendy van Schaik, Albert 

Lusseveld, Jorrit van Ommen of Nico Willemsen
www.degroenekoers.nl

https://www.linkedin.com/company/de-

groene-koers-voor-bouw-infra/

mailto:info@degroenekoers.nl
http://www.degroenekoers.nl/
https://www.linkedin.com/company/de-groene-koers-voor-bouw-infra/

