




Inhoud Datum Contactpersoon

De Groene Koers 
voor Bouw, Infra & Groen
Samenwerken aan een uitstootvrije(re) sector in 2030 door 

emissiereductie van mobiele werktuigen in de bouw, infra en 

groensector.

3 november 2021 Jorrit van OmmenKam Infra dag 
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Samenwerking





Stellingen



o Wie kent de Groene Koers?

o Wie heeft al geïnvesteerd in emissievrij/arm materieel?

o Emissievrij werken is geen groeimodel maar een harde knip

o Wachten op wetgeving is beter dan eigen initiatief als marktpartij

o Emissievrij werken kan alleen met subsidie vanuit de overheid

o Waterstof is de energiedrager van de toekomst

o Emissievrijmaterieel dient eerst ingezet te worden in kwetsbare gebieden

Stellingen



Wie zijn we?



Wie zijn we ? 
Sector initiatief Bouwend Nederland, Cumela, BMTW & VHG

o Albert Lusseveld

o Nico Willemsen

o Jorrit van Ommen

Communicatieteam (?)

o Toon 

o Jeroen

o Yvonne



Wat doen we?



Welke kiezen we?

De Groene Koers is een platform om te laten zien wat er 

allemaal al kan op het gebied van schoner en duurzamer 

werken.

Co2 reductie van 0,4 Mton t.o.v. 1990 voor mobiele 

werktuigen / bouwmaterieel met een verbrandingsmotor 

die ingezet worden op een bouwlocatie. 

Zero Emissie, maar ook tussenvormen!

Invulling geven aan Klimaataccoord, Schone lucht accoord

en aanpak stikstof 



Hoe maken we het 
verschil?



De Groene Koers 
o Advies 

o Podium voor toonaangevende projecten

o Openstellen en verbinden netwerk 

o Delen en doorontwikkelen van kennis Techniek & Innovatie

o Hulp bij aanbesteden en contracteren

o Hulp bij gebruik maken van regelingen (subsidie), beleid en accoorden

o Partnersearch



Waar loop jij tegenaan?



Afschrijvingen

Hoge aanschafwaarde 

Onrealistische uitvragen

Geen vraag

Beschikbaarheid bio brandstoffen

Stage 4 & 5 is nog prima inzetbaar

Geen beschikbaarheid van materieel



De Groene Koers is jouw partner in de 

transitie naar verduurzaming

De Groene Koers helpt je verder!

Actie



De Groene Koers voor Bouw & Infra?
Interesse voor deelname aan een 

Koersproject, Koersvriend worden, De 

Groene Zomer? 

Neem contact op met Albert 

Lusseveld, Jorrit van Ommen of Nico 

Willemsen

o info@degroenekoers.nl

o Albert Lusseveld

o Jorrit van Ommen

o Nico Willemsen

o www.degroenekoers.nl

o 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/
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