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Inhoud

• Wat zien wij om ons heen:

– Wat gebeurt nu al

– De verschillende ambities

• Bedrijfsleven

• Overheden 

• Impact op Risico management / de RI&E

– Alles rondom het laden

– (Omgevings) geluid

– De BHV organisatie
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Wat zien wij om 
ons heen



Wat gebeurt er nu al ?
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Solar

Groene stroom

Wind

Waterstof

elektrisch

elektrisch

Een begin met

elektrificeren van

het materieel.



Ambitie Bedrijfsleven
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Nu al verschillende initiatieven;



Ambitie overheden
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Schone lucht niet vrijblijvend

Mobiele werktuigen zoals bouwmachines, 

veegwagens, aggregaten en 

landbouwwerktuigen, dragen ondanks hun 

beperkte aantal voor 10% bij aan de 

negatieve gezondheidseffecten van 

binnenlandse bronnen.



En het draait om:
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Roetdeeltjes



Impact op Risico 

management

-

De RI&E



Alles rondom laden

• Soorten aansluiting.

• Laadpunten / Waar haal ik mijn spanning vandaan ?

• Waar moet ik rekening mee houden?

10



Alles rondom laden
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50 mtr. kabelhaspel

Accupakket & netaansluiting

Doosan DX300LC Electric

Soorten aansluitingen op het materieel

(verwisselbaar) Accupakket



Alles rondom laden
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Doosan DX300LC Electric

Even laten zien hoe ver ’wij’ zijn.

(verwisselbaar) Accupakket

Enkele specificaties (uit interview met
de machinist);
- Minder lawaai in de cabine,
- Vermogen van deze 30T machine is gelijk 

aan een fossiele brandstof
machine

- Tanken en accu wisselen in zelfde tijd
- Je kunt er een dag mee draaien

Let op:
Er is sprake van hoogspanning. Dus instructie 
aan de machinist.

380 V / 63 A 3 uur laadtijd per accupakket
380 V / 32 A 6 uur laadtijd per accupakket
380 V / 16 A 12 uur laadtijd per accupakket



Alles rondom laden
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Laden; en waar haal ik mijn spanning vandaan ?

Voor Woningbouw en 

Utiliteitsbouw zijn 

aansluitingen van het 

energiebedrijf nog wel 

realiseerbaar. Er is altijd 

wel een “kabel” 

beschikbaar.

Voor Infra projecten ligt dit 

heel anders.

De locatie vraagt dus om 

op tijd met het 

energiebedrijf in contact te 

treden.

Hoe groot moet mijn

laadaansluiting zijn?

OF



Alles rondom laden

Risicobeheersing

• Veilig werken met elektriciteit dus;

– Beheersen elektrische risico’s;

• Brand,

• Elektrocutie

• Schok

• Vlamboog

• Deze risico’s beheersen door;

– Opleiding / instructie conform NEN9140

– Overdag of ‘s nachts laden (laadplan)

– Inventarisatie E-structuur op bouwplaats

– Oog voor vandalisme/sabotage

Overig

• De aanvraag en aanleg voor een 

aansluiting op het elektriciteitsnet kan 

lang duren.

• Een Zero emissie bouwplaats vraagt om 

anders plannen.

• Klein materieel zijn makkelijker te 

vervangen dan groot materieel. Wat 

betekent dit voor het project? Verschillend 

materieel in verschillende bouwfases?

• Lokale wet- en regelgeving

• Zero emissie heeft impact in de hele 

keten; netbeheerders, gemeenten, 

projectontwikkelaars en bouwbedrijven. 

Dit vraagt om veel afstemming.
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Waar moet ik rekening mee houden?



Geluid
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Minder geluid, 

dus minder 

risico?



BHV organisatie
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Wijziging in risicoprofiel 

verlangt aanpassing 

opleidingen!



Dank voor de aandacht!
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