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Bijlage Rapportageformulieren 

I Verankeren van HND als vakmanschapsnorm in opleidingen  
van kennisorganisaties voor scholieren in het middelbaar beroepsonderwijs 

 

Brondocumenten zijn beschikbaar via BMWT  
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien 

Operationele Doelstelling: I Verankeren van HND als vakmanschapsnorm in opleidingen van kennisorganisaties voor scholieren in het middelbaar beroepsonderwijs 

Organisatie  Partijen 

  
Actiepunt 

1 Partijen stellen hun kennis en ervaring op het gebied van de reductie van CO2, NOx en fijnstof in de uitvoering van projecten beschikbaar aan 
kennisorganisaties als input voor mogelijk lesmateriaal.  

  

 
Realisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er is geen collectieve aanpak georganiseerd om de input van materiaal te organiseren. Wel op individuele basis was er samenwerking. Aangeleverde 
voorbeelden zie tabel.  

Partners 
 

SOMA 
College 

SOMA Bedrijfs-
opleidingen 

Aeres 
Tech 

IPC 
Werkt 

Type input (lesmateriaal, materieel, gastcolleges 
 

Aeres Tech x x - x Input kennis voor ontwikkeling nieuwe HND-trainingsmodules 
BMWT x x x x Ontwikkeling HND filmpjes - inbreng deskundigheid van leveranciers 
CUMELA Nederland - x x x Input praktijkcijfers vanuit sectorinitiatief CO2-besparing 
HZC - SVMP x x - - HND-training machinistendagen 
IPC Werkt x x x x Samenwerking TiM  
John Deere Equipment  - - x - Ter beschikking stellen van materieel voor educatie 
Mourik Infra B.V. - x - - CO2-emissie cijfers n.a.v. HND trainingen 
PON Equipment x x - - Ter beschikking stellen van materieel voor educatie 
SHELL Nederland B.V. x x - - Verzorgen gastcolleges 
SOMA Bedrijfsopleidingen  x - x - Ontwikkeling nieuwe HND-trainingsmodules 
SOMA College x x x x Samenwerking TiM  
TNO x x x x Input in vorm van (praktijk)onderzoeken emissiecijfers en -metingen 
Volvo Kuiken Groep x x - - Ter beschikking stellen van materieel voor educatie  

 

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ geen sprake van een direct reductie-effect. Wel in indirecte zin want het betreft een actiepunt in de randvoorwaardelijke sfeer; training en educatie zijn 

wezenlijk voor bewustwording en gedragsverandering in duurzaam werken met mobiele machines. Daarmee draagt het bij aan het GD-hoofddoel.   
 

  
Vooruitblik 

Samenwerking is van structurele aard. Ook na afloop van de programmaperiode zoeken de bedrijven elkaar op. Ook in verband met periodieke actualisatie 
van het curriculum van Het Nieuwe Draaien trainingen.  

B  
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien 

Operationele Doelstelling: I Verankeren van HND als vakmanschapsnorm in opleidingen van kennisorganisaties voor scholieren in het middelbaar beroepsonderwijs 

Organisatie  Kennisorganisaties 

  

Actiepunt 

 
2 Kennisorganisaties dienen een aanvraag in bij de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven om ‘HND’ op te nemen als keuzedeel in de 
mbo-kwalificatiestructuur dan wel in het opleidingsaanbod voor mbo-scholieren. 
 

  

 
Realisatie 
 
 
 
 

HND-principes opgenomen in het curriculum voor scholieren 
Een apart keuzedeel over HND bleek niet haalbaar. Werkgroep TEV heeft onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een dergelijke aanvraag, maar het 
behalen van het 240-urencriterium bleek de bottleneck. Daarom is er geen aanvraag ingediend. Als alternatief en betere oplossing hebben de 
kennisorganisaties voorgesteld om ‘HND’ als integraal onderdeel van het basisdeel van het curriculum op te nemen of waar het al onderdeel van het 
basisdeel was, te vernieuwen (betreft onderwijs voor scholieren, geen trainingen aan professionals):  
 
• SOMA College heeft voor 3e schooljaar een inhoudelijke vakmodule ontwikkeld 'Duurzaam werken met grondverzetmachines' waarin de HND-principes in 
de zin van duurzaamheid aan bod komen. En een module "Efficiënt Machinegebruik HND+. Doelgroep: BOL- en BBL-leerlingen. Jaarlijks circa 120 leerlingen 
die dit vak volgen.  
• IPC Werkt! heeft t/m 2018 een opleiding Specialisatie Cultuurtechniek voor scholieren gedraaid. In 2019 is daarnaast de opleiding Machinist cultuurtechniek 
voor professionals ontwikkeld. In beide is ‘HND’ inhoudelijk gezien als lesonderdeel verweven.    
• Aeres Tech: HND integreren in BBL niv4 opleiding (in ontwikkeling).   
 

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ geen sprake van een direct reductie-effect. Wel in indirecte zin want het betreft een actiepunt in de randvoorwaardelijke sfeer; training en educatie zijn 

wezenlijk voor bewustwording en gedragsverandering in duurzaam werken met mobiele machines. Daarmee draagt het bij aan het GD-hoofddoel.  
 

  

Vooruitblik 
De machinist van de toekomst is professional met oog voor het milieu, veiligheid en vakmanschap. De kennisorganisatie spelen in het curriculum daarop in. 
Ook op de lange termijn bieden kennisorganisaties ‘groene opleidingen’ aan. Bij voorkeur met een aantekening op het diploma in de vorm van een branche 
erkenning of certificaat. 

B  
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien 

Operationele Doelstelling: I Verankeren van HND als vakmanschapsnorm in opleidingen van kennisorganisaties voor scholieren in het middelbaar beroepsonderwijs 

Organisatie  BMWT 

  

Actiepunt 

 
3 BMWT ontwikkelt een toetsingskader voor de certificering van HND-opleidingen op basis van consensus/instemming van de bij deze deal aangesloten 
bouwbedrijven, kennisorganisaties en/of materieelleveranciers. 
 

  

 
Realisatie 
 
 

 
BMWT heeft een Richtlijn voor Het Nieuwe Draaien opgesteld. Hierin zijn criteria vastgelegd voor:  

• de inhoud van een opleiding Het Nieuwe Draaien (inclusief eindtoets) 

• de kwalificaties van een trainer Het Nieuwe Draaien 

• de kwalificatie van de organisatie (bedrijf of opleidingsinstituut) 

• eindtoetskwalificatie. 
 
De Richtlijn Het Nieuwe Draaien ligt ten grondslag aan het HND-certificaat. Deze Richtlijn heeft als doel borging van de kwaliteit van HND-trainingen.  
BMWT beheert het kwaliteitssysteem. Deze stukken zijn in te zien bij BMWT. 
 

  
Reductie-
effect  

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ geen sprake van een direct reductie-effect. Wel van een indirect effect omdat het een actiepunt is in de randvoorwaardelijke sfeer.  

 

  

Vooruitblik 

De HND-certificering is vast onderdeel van het certificatiepakket van BMWT. Dat blijft op de lange termijn ook het geval. Dat betekent dat BMWT het 
eisenschema van dit certificaat onderhoudt. Daar hoort ook certificatiebeheer bij. Onderdeel daarvan is periodieke actualisatie van de HND-Richtlijn, training 
en certificaat. Het zijn ‘levende documenten’ die – mits de omstandigheden daartoe vragen – BMWT in samenspraak met betrokken kennispartners 
actualiseert.  

Bronnen 
 

Trainregister 
https://www.bmwt.nl/themas/dossier?dossierid=993624073&parentid=993624065&title=Het+Nieuwe+Draaien#aanbod-tab 

 

b  

https://www.bmwt.nl/themas/dossier?dossierid=993624073&parentid=993624065&title=Het+Nieuwe+Draaien#aanbod-tab
https://www.bmwt.nl/themas/dossier?dossierid=993624073&parentid=993624065&title=Het+Nieuwe+Draaien#aanbod-tab
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien 

Operationele Doelstelling: I Verankeren van HND als vakmanschapsnorm in opleidingen van kennisorganisaties voor scholieren in het middelbaar beroepsonderwijs 

Organisatie  BMWT  

  
Actiepunt 

4 BMWT rolt het door haar ontwikkelde toetsingskader voor HND-opleidingen uit onder haar leden en kennisorganisaties. Doelstelling is dat ultimo 2020 
50% van de BMWT-leden, uit de sectie grondverzet, erkend HND-trainbedrijf is en minstens 5 aanbieders van opleidingen erkend HND-trainbedrijf zijn. 

  

 
Realisatie 
 

 
In 2018 zijn 14 grondverzetmaterieelleveranciers (van de 33 leden uit de sectie grondverzet) erkend HND Trainbedrijf. En 11 opleiders. Zij hebben in een 
BMWT-audit aangetoond dat hun organisatie kwalificeert conform de Richtlijn Het Nieuwe Draaien. Daarmee is dit actiepunt gerealiseerd.  

BMWT - leden  Opleiders 

Ahlmann Nederland  Ro-Ad (bedrijfssluiting 2018) AERES Tech  SOMA College 

BIA SMT Volvo IPC Werkt!  Spaardraaier 

Broekveldt Van der Spek-Vianen SOMA Bedrijfsopleidingen  Stichting Vakopleiding Machinegebonden Personeel 

Collé Safety & Training Verhoeven  HOC Opleiding  

Kemp Groep Wacker Neuson Heerkens Opleidingen  

Hitachi HCME Werklust Flexxor   

JCB Wynmalen & Hausmann VDAB  

PON Equipment  Boels Training  

Deze gecertificeerde bedrijven zijn opgenomen in het Trainregister Het Nieuwe Draaien. De Richtlijn en het Trainregister zijn in te zien bij BMWT. 

  
Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ geen sprake van een direct reductie-effect. Wel van een indirect effect omdat het een actiepunt is in de randvoorwaardelijke sfeer.  

 

  

Vooruitblik 
Verwachting is dat het aantal HND-erkende trainbedrijven in de komende 5 jaar zal stijgen. Vooral omdat deze HND-erkenning gekwalificeerd is onder de 
CO2-prestatieladder. Daar gaat een prikkel tot verduurzaming vanuit. Vooral aan bedrijven in het grondverzet. Doel is om dat in 2025 alle 33 
grondverzetleden erkend HND-trainbedrijf zijn.   

 
Bronnen 

Trainregister 
https://www.bmwt.nl/themas/dossier?dossierid=993624073&parentid=993624065&title=Het+Nieuwe+Draaien#aanbod-tab 

 

b  

https://www.bmwt.nl/themas/dossier?dossierid=993624073&parentid=993624065&title=Het+Nieuwe+Draaien#aanbod-tab
https://www.bmwt.nl/themas/dossier?dossierid=993624073&parentid=993624065&title=Het+Nieuwe+Draaien#aanbod-tab
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien 

Operationele Doelstelling: I Verankeren van HND als vakmanschapsnorm in opleidingen van kennisorganisaties voor scholieren in het middelbaar beroepsonderwijs 

Organisatie  
 
Kennisorganisaties 
 

  

Actiepunt 
 
5 Kennisorganisaties (SOMA Bedrijfsopleidingen, SOMA College, Aeres Tech, IPC Werkt) laten hun HND-opleidingen certificeren door BMWT. 
 

  

 
Realisatie 
 

 
Voornoemde kennisorganisaties bieden in hun curriculum brandstofbesparende opleidingen aan voor scholieren in het beroepsonderwijs. Veelal onder eigen 
label en onder verschillende noemers. Deze organisaties hebben met positief resultaat BMWT gevraagd om hun HND-opleidingen en opleiders inhoudelijk te 
toetsen op kwalificatie voor het HND-traincertificaat. De erkende kennisorganisaties zijn als zodanig opgenomen in het Trainregister.  
 

  

Reductie-
effect 

 
Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ geen sprake van een direct reductie-effect. Wel van een indirect effect omdat het een actiepunt is in de randvoorwaardelijke sfeer.  

 

  

Vooruitblik 

 
Ook voor 2020 en daaropvolgend verwachten deze opleiders dat duurzaamheid essentieel onderdeel blijft van de machinistenopleiding. De graafmachinist 
van de toekomst is een professional met oog voor vakmanschap, milieu en veiligheid.  
Op de vraag of zich in de toekomst meer kennisorganisaties laten erkennen, zal de groei ervan niet zo groot zijn omdat met de huidige aanbieders als 
zodanig de ‘marktleiders’ zijn erkend.    
 

Bronnen 
Trainregister 
https://www.bmwt.nl/themas/dossier?dossierid=993624073&parentid=993624065&title=Het+Nieuwe+Draaien#aanbod-tab 

b  

https://www.bmwt.nl/themas/dossier?dossierid=993624073&parentid=993624065&title=Het+Nieuwe+Draaien#aanbod-tab
https://www.bmwt.nl/themas/dossier?dossierid=993624073&parentid=993624065&title=Het+Nieuwe+Draaien#aanbod-tab
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien 

Operationele Doelstelling: I Verankeren van HND als vakmanschapsnorm in opleidingen van kennisorganisaties voor scholieren in het middelbaar beroepsonderwijs 

Organisatie   Partijen 

  

Actiepunt 
6 Partijen leveren SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen) actuele inzichten die voortvloeien uit toepassen van HND en/of HND-
trainingen, zodat SKAO deze inzichten kan gebruiken voor het jaarlijks actualiseren van de maatregelenlijst. 
 

  

 
Realisatie 
 

Periodieke actualisatie  
Jaarlijks actualiseert SKAO de maatregellijst dankzij input van derden waaronder van GD-partners zoals BMWT, BAM Infra Nederland, Boskalis, MvO Groep, 
Van Oord, Bouwend Nederland, CUMELA, VvW, MKB Infra, machineleveranciers, SOMA Bedrijfsopleidingen. Daarmee ondersteunen deze partijen 
gevraagd/ongevraagd SKAO in de actualisatie van het onderdeel “Het Nieuwe Draaien”.  

Groei aantal bedrijven dat gebruik maakt van HND-maatregelen 
Van alle organisaties uit de infra- en bouwsector die gecertificeerd zijn op de CO2-Prestatieladder én die CO2-reducerende maatregelen op het gebied van 
bouw en materieel hebben genomen, hield ruim 26 procent zich in 2016 actief bezig met Het Nieuwe Draaien (van de 298 organisaties). In 2018 was dat 
percentage gestegen naar ruim 45 procent (van de 525 organisaties). 

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ geen sprake van een direct reductie-effect. Wel van een indirect effect omdat het een actiepunt in de randvoorwaardelijke sfeer is en van groot belang 

op het gebruik van HND-maatregelen. Op basis van een ruwe inschatting komen SKAO en BMWT tot een besparing van ruim 15.000 ton CO2 in 2018 
door de 237 Ladderbedrijven die in 2018 actief bezig waren met Het Nieuwe Draaien.  

  
Vooruitblik Verwachting is dat SKAO ook in de toekomst haar netwerk raadpleegt voor periodieke actualisatie van de maatregellijst.  

  

 
Bronnen 
 

Zie https://www.skao.nl/documenten_maatregellijst voor de Maatregellijst (2016 t/m 2020) met vermeld de Het Nieuwe Draaien-principes. 
https://api.skao.nl/uploads/media/skao_publication_document/0001/13/5b79fa2d65f4d04186239c12cd687512403f38cb.pdf 
https://api.skao.nl/uploads/media/skao_publication_document/0001/13/52bffa5ee2a2f62bdfaee2502837367897c0d561.pdf 
https://api.skao.nl/uploads/media/skao_certificate_document/0001/13/c46805910f0116624fe5efef6f83a9fe889c7109.pdf 
Zie groei bedrijven dat gebruik maakt van de HND-maatregelen: https://www.skao.nl/news/Het-Nieuwe-Draaien-bespaart-duizenden-euro's-en-duizenden-
tonnen-CO2-6710 

b  

https://www.skao.nl/documenten_maatregellijst
https://api.skao.nl/uploads/media/skao_publication_document/0001/13/5b79fa2d65f4d04186239c12cd687512403f38cb.pdf
https://api.skao.nl/uploads/media/skao_publication_document/0001/13/52bffa5ee2a2f62bdfaee2502837367897c0d561.pdf
https://api.skao.nl/uploads/media/skao_certificate_document/0001/13/c46805910f0116624fe5efef6f83a9fe889c7109.pdf
https://www.skao.nl/news/Het-Nieuwe-Draaien-bespaart-duizenden-euro's-en-duizenden-tonnen-CO2-6710
https://www.skao.nl/news/Het-Nieuwe-Draaien-bespaart-duizenden-euro's-en-duizenden-tonnen-CO2-6710
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien 

Operationele Doelstelling: I Verankeren van HND als vakmanschapsnorm in opleidingen van kennisorganisaties voor scholieren in het middelbaar beroepsonderwijs 

Organisatie  
  
Visser & Smit Hanab 
 

  

Actiepunt 

 
7. Visser & Smit Hanab stelt haar bedrijfseigen informatiemateriaal over ‘besparingstips voor op de werkplek, kantoor en voor thuis’ beschikbaar voor 
Partijen 
 

  

 
Realisatie 
 

 

Al vroeg in het 1e jaar heeft Visser & Smit Hanab deze informatie ter kennisgeving rondgemaild via BMWT aan de green deal partners. 

  
Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ geen sprake van een direct reductie-effect 

 

  

Vooruitblik 
 
N.v.t.  
 

  

 
Bronnen 
 

 
Betreffende brochures zijn beschikbaar via https://www.vshanab.nl/ 

VSHanab_brochure

_samenduurzaam_150901.pdf

VShanab 

CO2tips.pdf
 

 

b  

https://www.vshanab.nl/
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Rapportageformulieren 

 

II Training en educatie van HND onder eindgebruikers 

 
Brondocumenten zijn beschikbaar via BMWT  

 

b  
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien 

Operationele Doelstelling: II Training en educatie van HND onder de eindgebruikers, te weten de machinisten op mobiele werktuigen 

Organisatie  Kennisorganisaties 

  
Actiepunt 

8 (1) Kennisorganisaties laten de trainingen op het gebied van brandstofefficiënt werken kwalificeren door BMWT conform de BMWT-Richtlijn Het Nieuwe 
Draaien. 

  

 
Realisatie 

BMWT heeft deze trainingen gekwalificeerd en erkend. In het Trainregister zijn SOMA Bedrijfsopleidingen, Aeres Tech en IPC Werkt! opgenomen. Het 
betreffen trainingen HND aan werkzame professionals, géén opleiding aan scholieren. Zie tabel.    

Naam  Titel  

SOMA Bedrijfsopleidingen Het Nieuwe Draaien voor grondverzet 

 Het Nieuwe Draaien 2.0 voor grondverzet 

 Het Nieuwe Draaien 1.5 (zelfstudie en toolbox) 

 Coach Het Nieuwe Draaien 

 Het Nieuwe Draaien voor de Asfaltverwerking 

 Het Nieuwe Draaien voor waterschappen 

 Het Nieuwe Draaien voor de funderingstechnieken 

 Het Nieuwe Draaien in de sloop, recycling en afvalverwerking 

Aeres Tech Effectief en efficiënt machinegebruik (bewijs van deelname) 

 Het Nieuwe Draaien Tuin & Park (certificaat) 

 Het Nieuwe Draaien Landbouwmachines (certificaat) 

 Effectief en efficiënt machinegebruik Train The Trainer (certificaat) 

IPC Werkt! Het Nieuwe Draaien in grondverzet 

 Machinist Cultuurtechniek 
 

  
Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ geen sprake van een direct reductie-effect. Wel van een indirect effect omdat het een actiepunt is in de randvoorwaardelijke sfeer.  

  
Vooruitblik 

Ook voor 2020 en daaropvolgend verwachten deze opleiders dat duurzaamheid essentieel onderdeel blijft van het machinistenvak. Er is voorlopig geen 
vooruitzicht op andere opleiders die zich willen laten erkennen. Het is aan opleiders om pro-actief aanvragen voor erkenning te doen.  

  
 
Bronnen 
 

Raadpleeg het Trainregister 
https://www.bmwt.nl/themas/dossier?dossierid=993624073&parentid=993624065&title=Het+Nieuwe+Draaien#aanbod-tab 
 

b  

https://www.bmwt.nl/themas/dossier?dossierid=993624073&parentid=993624065&title=Het+Nieuwe+Draaien#aanbod-tab
https://www.bmwt.nl/themas/dossier?dossierid=993624073&parentid=993624065&title=Het+Nieuwe+Draaien#aanbod-tab
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien 

Operationele Doelstelling: II Training en educatie van HND onder de eindgebruikers, te weten de machinisten op mobiele werktuigen 

Organisatie   Aeres Tech en SOMA Bedrijfsopleidingen 

  

Actiepunt 

 
9 (2) Aeres Tech en SOMA Bedrijfsopleidingen breiden het bestaande trainingsprogramma uit met één of meer verdiepingsmodules voor het trainen van 
machinisten, inkopers, wagenparkbeheerders en/of management op vlak van HND. 
 

  

 
Realisatie 
 

SOMA Bedrijfsopleidingen heeft de basismodule HND uitgebreid met twee aanvullende nieuwe modules.  
Module 2: Het Nieuwe Draaien E-learning en Module 3: Het Nieuwe Draaien 2.0, Het schouwen in de praktijk met rapportage.  
Daarmee wordt ook de doelgroep management 'meegenomen'. Tevens in 2019 de nieuwe opleiding Coach HND ontwikkeld i.s.m. BMWT (4 cursisten bij 1e 
coachtraining). Naast voornoemde heeft SOMA ook HND 1.5 zelfstudie en HND toolbox ontwikkeld.  

Aeres Tech heeft haar bestaande trainingsprogramma uitgebreid. De basismodule heet ‘Effectief en efficiënt machinegebruik’ (bewijs van deelname).  
Loon- en verhuurbedrijf Van Hennik te Zuidland heeft in juli 2017 de training als eerste CUMELA-bedrijf afgenomen. Dit is uitgebreid met Het Nieuwe Draaien 
Landbouwmachines (certificaat), Het Nieuwe Draaien Tuin & Park (certificaat), Coach Het Nieuwe Draaien Train (Certificaat). Ook deze opleidingen zijn 
bedoeld voor medewerkers en management.  

  
Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ geen sprake van een direct reductie-effect. Wel van een indirect effect omdat het een actiepunt is in de randvoorwaardelijke sfeer.  

  

Vooruitblik 
De ontwikkeling van het trainingsgamma van Aeres Tech en SOMA bedrijfsopleidingen staat nooit stil. Nieuwe vragen uit de markt, wensen van klanten en 
regelgeving van overheidswege zijn slechts enkele van de drijfveren voor continue innovatie in opleidingen. De verwachting is dat bestaande trainingen 
inhoudelijk worden doorontwikkeld, ook om aan de laatste stand der techniek te voldoen en aan nieuwe didactische onderwijskundige inzichten.   

  

 
Bronnen 
 

Raadpleeg het cursussenoverzicht van SOMA Bedrijfsopleidingen hier 
 https://www.somabedrijfsopleidingen.nl/nl/Content/opleidingsaanbod/loon--en-grondverzet/grondverzet 
Raadpleeg het cursussenoverzicht van Aeres Tech hier 
https://www.aerestech.nl/opleidingen-en-trainingen?page=1&facetIds=490d2e07-3c12-4fa9-9726-638433fb837a 
 

b  

https://www.somabedrijfsopleidingen.nl/nl/Content/opleidingsaanbod/loon--en-grondverzet/grondverzet
https://www.somabedrijfsopleidingen.nl/nl/Content/opleidingsaanbod/loon--en-grondverzet/grondverzet
https://www.aerestech.nl/opleidingen-en-trainingen?page=1&facetIds=490d2e07-3c12-4fa9-9726-638433fb837a
https://www.aerestech.nl/opleidingen-en-trainingen?page=1&facetIds=490d2e07-3c12-4fa9-9726-638433fb837a
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien 

Operationele Doelstelling: II Training en educatie van HND onder de eindgebruikers, te weten de machinisten op mobiele werktuigen 

Organisatie   BMWT en AERES Tech   

  

Actiepunt 
 
10 (3) BMWT en AERES Tech ontwikkelen een HND-train-de-trainer programma voor leermeesters en mastertrainers. 
 

  

 
Realisatie 
 

Specifiek voor leermeesters werkzaam bij waterschappen, mechanisatie- en cultuurtechnische bedrijven heeft Aeres in samenwerking met BMWT een HND-
train-de-trainer programma ontwikkeld. De dealer die het werkmaterieel levert, heeft een sleutelrol in bevorderen van brandstofefficiënt werken met materieel. 
Zo biedt John Deere een brandstofverbruiksgarantie in combinatie met een coaching- en trekkeroptimalisatieprogramma. De praktijk wijst uit dat dit aanbod 
aanslaat bij de gebruiker en de acceptatie van brandstofefficiënt werken vergroot. Ook heeft Aeres Tech i.s.m. Geert Jan de Kok BV een unieke training 
ontwikkeld voor mobiele werktuigen in de landbouw; John Deere Trekker Optimalisatie Train the Trainer.   

  
Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ geen sprake van een direct reductie-effect. Wel van een indirect effect omdat het een actiepunt is in de randvoorwaardelijke sfeer.  

 

  

Vooruitblik 
 
Verwachting is dat jaarlijks circa 30 kandidaten deze training volgen.  
 

  

 
Bronnen 
 

 
Raadpleeg het persbericht   
https://greendealhetnieuwedraaien.nl/training-het-nieuwe-draaien-op-maat-gemaakt-voor-groentechniek/ 
 
Raadpleeg het trainingsgamma van Aeres Tech hier  
https://www.aerestech.nl/opleidingen-en-trainingen/trainingen/effectief-en-efficient-machinegebruik 

 

b  

https://greendealhetnieuwedraaien.nl/training-het-nieuwe-draaien-op-maat-gemaakt-voor-groentechniek/
https://greendealhetnieuwedraaien.nl/training-het-nieuwe-draaien-op-maat-gemaakt-voor-groentechniek/
https://www.aerestech.nl/opleidingen-en-trainingen/trainingen/effectief-en-efficient-machinegebruik
https://www.aerestech.nl/opleidingen-en-trainingen/trainingen/effectief-en-efficient-machinegebruik


 

75 
 

 

 

 

Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien 

Operationele Doelstelling: II Training en educatie van HND onder de eindgebruikers, te weten de machinisten op mobiele werktuigen 

Organisatie  Bouwbedrijven 

  

Actiepunt 

 
11 (4) Bouwbedrijven maken HND een vast onderdeel van de training van eindgebruikers en voeren specifieke motiverende activiteiten uit. 
12 (5) Bouwbedrijven sturen actief op gedragsverandering van eigen medewerkers, ingeleende werknemers en werknemers van leveranciers en 
onderaannemers door onder meer toolboxen, trainingsinstructies of gedrukt campagnemateriaal 
 

  

Realisatie 
 
Op de volgende pagina’s volgt in detail per bouwer bedrijfsspecifieke projectinformatie met betrekking tot deze actiepunten 

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ CO2  
✓ NOx   
✓ fijnstof (PM10) 
✓ geen sprake van een reductie-effect 

 

  

Vooruitblik 
 
Zie navolgend. 
 

  
 
Bronnen 
 

 

 
 

B  
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien 

Operationele Doelstelling: II Training en educatie van HND onder de eindgebruikers, te weten de machinisten op mobiele werktuigen 

Organisatie  
 
BAM Infra Nederland (verder BAM) 
 

  

Actiepunt 

 
11A (4) Bouwbedrijven maken HND een vast onderdeel van de training van eindgebruikers en voeren specifieke motiverende activiteiten uit. 
12A (5) Bouwbedrijven sturen actief op gedragsverandering van eigen medewerkers, ingeleende werknemers en werknemers van leveranciers en 
onderaannemers door onder meer toolboxen, trainingsinstructies of gedrukt campagnemateriaal 
 

  

 
Realisatie 
 

 

• Projectleider Asfalt en 9 uitvoerders Asfalt van BAM Infra Asfalt zijn opgeleid tot Coach Het Nieuwe Draaien. 

• Toolbox ‘Energiezuinig werken met machines’ is beschikbaar voor medewerkers BAM Infra NL. 

• In diverse projecten is het volgen van de training Coach Het Nieuwe Draaien als potentiële CO2-besparingsmaatregel genoemd. 
 

  

Reductie-
effect 

 
Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  

Niet gemeten/berekend. Reductie-effect is er wel, maar niet onderbouwd met cijfers. 
 

  

Vooruitblik 

 
Ook de komende jaren zal BAM aandacht blijven schenken aan HND. Als onderdeel van training, van toolboxen en gebruikersinstructies. De focus ligt 
primair op interne ambassadeurs door het opleiden van personeel tot HND-coach (zie bronnen). Daarmee vergroot BAM het beklijfeffect van trainingen 
doordat collega’s elkaar aanspreken op het belang van duurzaam werken met mobiele werktuigen.  
 

  
Bronnen 
 

https://www.facebook.com/1533783233519197/posts/2597626933801483/?d=n 

b  

https://www.facebook.com/1533783233519197/posts/2597626933801483/?d=n
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien 

Operationele Doelstelling: II Training en educatie van HND onder de eindgebruikers, te weten de machinisten op mobiele werktuigen 

Organisatie  Boskalis Nederland B.V.  

  

Actiepunt 
11B (4) Boskalis maakt HND een vast onderdeel van de training van eindgebruikers en voert specifieke motiverende activiteiten uit. 
12B (5) Boskalis stuurt actief op gedragsverandering van eigen medewerkers, ingeleende werknemers en werknemers van leveranciers en onderaannemers 
door onder meer toolboxen, trainingsinstructies of gedrukt campagnemateriaal 

  

Realisatie 
 

Ad 11B: 

• In 2018/2019 hebben alle machinisten en een aantal uitvoerders (totaal 59 personen) de training HND gevolgd 

• In september 2019 heeft Boskalis een medewerker tot HND-coach opgeleid via SOMA bedrijfsopleidingen 
Ad 12B: 

• De HND-coach brengt op projecten HND verder onder aandacht voor nastreven van structurele inbedding van de HND-principes in gedrag op de bouwplaats.  

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  

Door grootte van brandbreedte in brandstofverbruik is het lastig te bepalen hoeveel reductie er plaatsvindt. Het is wel duidelijk dat bij lichtere 
werkzaamheden een lagere brandstofverbruik is en de machinisten de machine daadwerkelijk in de eco-modus zetten.  
Boskalis verwacht 2-3% brandstof te reduceren (betreft indicatie). 

  

Vooruitblik 

Ad 11B:  

• Periodieke training opzetten met inzet van HND-coach 

• Niet alleen machinisten coachen maar ook uitvoering en inhuurmachinisten hierin meenemen 

• Meer inzicht in brandstofverbruik per type machine en soort werkzaamheden 
Ad 12B: 

• Vanaf 2020 start Boskalis een programma om HND verder onder de aandacht te brengen op projecten. Hier worden naast eigen medewerkers ook 
onderaannemers en inhuur en uitvoering in meegenomen. Verwachte reductie circa 5%.  

  
 
Bronnen 
 

 
Link naar CO2PL-rapportage- zie hoofdstuk 5: https://nederland.boskalis.com/fileadmin/user_upload/Boskalis_Nederland/CO2prestatieladder_docs/CO2-
Footprint_en_voortgangsverslag__mid__2019.pdf  
Link naar film over de training op youtube https://www.youtube.com/watch?v=055pd2U4Js8 

b  

https://nederland.boskalis.com/fileadmin/user_upload/Boskalis_Nederland/CO2prestatieladder_docs/CO2-Footprint_en_voortgangsverslag__mid__2019.pdf
https://nederland.boskalis.com/fileadmin/user_upload/Boskalis_Nederland/CO2prestatieladder_docs/CO2-Footprint_en_voortgangsverslag__mid__2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=055pd2U4Js8
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien 

Operationele Doelstelling: II Training en educatie van HND onder de eindgebruikers, te weten de machinisten op mobiele werktuigen 

Organisatie  KWS Infra  

  

Actiepunt 
11C (4) KWS Infra maakt HND een vast onderdeel van de training van eindgebruikers en voert specifieke motiverende activiteiten uit. 
12C (5) KWS Infra stuurt actief op gedragsverandering van eigen medewerkers, ingeleende werknemers en werknemers van leveranciers en 
onderaannemers door onder meer toolboxen, trainingsinstructies of gedrukt campagnemateriaal 

  

 
Realisatie 
 

11C (4) In de periode 2016-2020 zijn meerdere trainingen gegeven, waaronder in 2018 aan de asfaltploegen. Tevens wordt bij de aanschaf van nieuwe 
materieelstukken aan de betreffende machinisten een machine specifieke instructie gegeven. 
12C (5) In tenders schrijft KWS in met HND, de inzet van machines met een lage- of zero-emissie, zoals bijvoorbeeld de elektrische minikraan en 2 hybride 
walsen, en/of het gebruik van biobrandstoffen (HVO), in dit geval worden hier ook onderaannemers bij betrokken of moeten zij hier ook aan voldoen. Tevens 
heeft KWS in 2018 het besluit genomen dat al het nieuw aan te schaffen klein materieel elektrisch dient te zijn. En besteedt KWS aandacht aan de 
optimalisatie van de bewegingen van de machines, bijvoorbeeld door de inzet van bouwhubs en de optimalisatie van de terreininrichting, maar ook door 
bijvoorbeeld met prefab elementen te werken, waardoor minder inzet van materieel op de bouwplaats nodig is. Een mooi voorbeeld hiervan is het project op 
Schiphol waar CO2-neutraal gewerkt wordt door maximaal te reduceren en het restant van de uitstoot te compenseren. Door het materieel over de looptijd 
van het contract steeds verder te verduurzamen, en efficiënter in te zetten, zal het gedeelte compensatie steeds kleiner worden.   

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ CO2  5% (verwachting Het Nieuwe Draaien) tot 100% bij Zero-emissie materieel 
✓ NOx  5% (verwachting Het Nieuwe Draaien) tot 100% bij Zero-emissie materieel 
✓ fijnstof (PM10) 5% (verwachting Het Nieuwe Draaien) tot 100% bij Zero-emissie materieel 

  

Vooruitblik 
In de aankomende jaren wil KWS haar activiteiten op het gebied van HND en brandstofefficiënt werken verder uitbreiden, i.s.m. ketenpartners. In de eerste 
plaats verduurzaamt KWS het materieelpark steeds meer, zoals bijvoorbeeld de recente aanschaf van een tweede hybride wals, maar ook door de 
medewerkers te blijven trainen in het zo efficiënt en zuinig mogelijk inzetten van het materieel. 

  

 
Bronnen 
 

https://www.kws.nl/nl/nieuws/detail/circulariteit-en-duurzaamheid-op-schiphol 
https://www.kws.nl/nl/nieuws/detail/elektrische-kraan 
https://www.kws.nl/nl/nieuws/detail/eerste-hybride-wals-in-nederland-voor-kws 
https://www.kws.nl/nl/nieuws/detail/eerste-samenwerking-met-circulaire-bouwhub-op-de-ankerweg-in-amsterdam 
https://www.kws.nl/nl/nieuws/detail/co-saving-diesel-duurzamer-asfalteren-flevoland 
https://www.kws.nl/nl/nieuws/detail/primeur-in-ermelo-kws-legt-eerste-prefab-rotonde-van-nederland-aan 
https://www.kws.nl/nl/nieuws/detail/circulaire-prefab-protonde-terneuzen 

b  

https://www.kws.nl/nl/nieuws/detail/circulariteit-en-duurzaamheid-op-schiphol
https://www.kws.nl/nl/nieuws/detail/elektrische-kraan
https://www.kws.nl/nl/nieuws/detail/eerste-hybride-wals-in-nederland-voor-kws
https://www.kws.nl/nl/nieuws/detail/eerste-samenwerking-met-circulaire-bouwhub-op-de-ankerweg-in-amsterdam
https://www.kws.nl/nl/nieuws/detail/co-saving-diesel-duurzamer-asfalteren-flevoland
https://www.kws.nl/nl/nieuws/detail/primeur-in-ermelo-kws-legt-eerste-prefab-rotonde-van-nederland-aan
https://www.kws.nl/nl/nieuws/detail/circulaire-prefab-protonde-terneuzen
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien  

Operationele Doelstelling: II Training en educatie van HND onder de eindgebruikers, te weten de machinisten op mobiele werktuigen 

Organisatie  Mourik Infra BV  

  

Actiepunt 

11D (4) Mourik Infra maakt HND een vast onderdeel van de training van eindgebruikers en voert specifieke motiverende activiteiten uit. 
12D (5) Mourik Infra stuurt actief op gedragsverandering van eigen medewerkers, ingeleende werknemers en werknemers van leveranciers en 
onderaannemers door onder meer toolboxen, trainingsinstructies of gedrukt campagnemateriaal 
 

  

 
Realisatie 
 

• Alle machinisten zijn HND getraind en een aantal hebben een herhalingscursus gevolgd.  

• Planner en uitvoerder is aanwezig geweest bij trainingen  

• Vorig jaar zijn ook Mouriks vaste onderaannemers (vanuit keteninitiatief) meegetraind  

• Komend jaar volgt een e-learning traject als herhaling. 

• Medewerkers zijn halfjaarlijks geïnformeerd over brandstofbesparing van het materieel door middel van toolboxen.  

• Met onderaannemers loopt een keteninitiatief ‘Brandstofbesparing’ (CO2-reductie programma “Bewust omgaan met Energie) waarbij Mourik 
brandstofbesparing in de keten actief verkent en onderzoekt. Bijvoorbeeld gezamenlijk onderzoek doen naar elektrische voertuigen.  

  
Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  

• CO2  (geen metingen verricht) 

 
Lessons 
Learned 

• Keteninitiatieven stimuleren want door het betrekken van ketenpartners, waaronder leveranciers en onderaannemers, krijgen meer partijen belang bij de 
verdere ontwikkeling hiervan.  

• Training breder trekken en ketenpartners aan laten sluiten.  

• Door de doorlooptijd is het lastig om jaarlijks aandacht in de reguliere processen erbij te houden en de voortgang erin te houden. Het wordt bijna 
'standaard'.  

• Geen meetsoftware in de kranen, waardoor registratie van het effect een te intensief proces is  

 •  
 
Vooruitblik 

Een e-learning traject als herhaling voor machinisten Mourik en machinisten ketenpartners.  
En met ketenpartners starten van een onderzoek naar elektrisch en/of emissievrij materieel  

  
 
Bronnen 

Berichtgeving op website Mourik Infra  
https://www.mourik.com/nieuws/mourikindemedia/525/gezamenlijk-minder-verbruiken-door-het-nieuwe-draaien.html  
https://www.stimular.nl/nieuws/mourik-infra-co2-reductie-programma-stimuleert-om-verder-te-innoveren/ 

B   

https://www.mourik.com/nieuws/mourikindemedia/525/gezamenlijk-minder-verbruiken-door-het-nieuwe-draaien.html
https://www.mourik.com/nieuws/mourikindemedia/525/gezamenlijk-minder-verbruiken-door-het-nieuwe-draaien.html
https://www.stimular.nl/nieuws/mourik-infra-co2-reductie-programma-stimuleert-om-verder-te-innoveren/


 

80 
 

 

 

 

Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien 

Operationele Doelstelling: II Training en educatie van HND onder de eindgebruikers, te weten de machinisten op mobiele werktuigen 

Organisatie  MvO Groep 

  

Actiepunt 

11E (4) MvO Groep maakt HND een vast onderdeel van de training van eindgebruikers en voert specifieke motiverende activiteiten uit. 
12E (5) MvO Groep stuurt actief op gedragsverandering van eigen medewerkers, ingeleende werknemers en werknemers van leveranciers en onderaannemers door onder 
meer toolboxen, trainingsinstructies of gedrukt campagnemateriaal 
13A (6) MvO Groep draagt interne HND-trainingen bij BMWT voor om deze te laten certificeren voor het verkrijgen van het HND-trainingscertificaat conform de Richtlijn HND.  
14A (7) MvO Groep traint ten minste 75% van eigen machinisten in HND om HND-kennis te borgen in de eigen organisaties 

  

 
Realisatie 
 

Ad 11 + 12) MvO heeft een aantal machinisten opgeleid conform “HND” en heeft in een pilot gekeken of dit brandstofbesparend/ reducerend is geweest. Positief resultaat is 
meer inzicht onder personeel over brandstofreductie bij stationair draaien: 20-30 liter per uur!. Hierdoor zijn er ook diverse toolboxmeetings uitgezet. Het vakmanschap van de 
machinist zelf is in veel gevallen doorslaggevend in de besparingen. Dit heeft te maken met de materiaalsoort, de bouwlogistiek, het type kraan (wat kan de kraan wel en wat 
kan de kraan niet) en de specifieke hulpstukken (grijpers, bakken etc.) die kunnen worden toegespitst op de werkzaamheden zelf. MvO heeft hierdoor een tijd gestuurd op het 
voorkomen van stationair draaien (ofwel om dit te verkorten) echter machinisten hebben meerdere legitieme redenen om de motor van de kraan te laten draaien terwijl er niet 
wordt gewerkt. (ter verwarming, ter verkoeling, wachtende op de volgende lading etc.). Daarom is het lastig geweest om alle aangeleerde technieken in de organisatie verder 
te implementeren. Tevens door vele organisatorische wisselingen is draagvlak wat ondergeschikt geweest.  Actiepunt 13/14 is dan ook niet tot stand gebracht. Waar de 
aandacht van MvO ook naar toe is gegaan, is het slim en efficiënt inzetten en organiseren van materieel in combinatie met transportmiddelen en bouwlogistiek. Het totaal aan 
maatregelen en het monitoren van deze maatregelen leidde in sommige projecten tot een behoorlijke CO2 reductie. Het gaat dan met name om:  
1) Slimme ontwerpoplossingen (bijv. meer drainage en minder ophoogzand/ meer sensoren in een dijk i.p.v. nieuwe materialen etc.) 
2) Vol heen en vol terug rijden (met verschillende materialen)  
3) Slimme en goede transportmogelijkheden (grote schepen, grote vrachtwagens/ trailers) 
4) Inzet van een juiste combinatie van materieel:  transportbanden, trechters, laad-losbruggen, splijtbakken i.c.m. vrachtwagens/ trailers en juiste kraan op de juiste plek 
(grootte, inzet hulpstukken per kraan, hybride, snelheid etc.) 
5) Slimme aankoop/ afzet van materialen en veel hergebruik van materialen (dichtbij inkopen, op het project hergebruiken, dichtbij afzetten van materialen, op een ander eigen 
project hergebruiken van materialen)  
6) Monitoren van brandstofverbruik op afstand/ zowel met chauffeurs als machinisten afstemmen hoe er zo efficiënt mogelijk gewerkt/ gereden/ gedraaid kan worden (is 
afhankelijk van de locatie, materiaal, weersomstandigheden en ondergrond) 

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  

✓ CO2  

✓ NOx   

✓ fijnstof (PM10) 

✓ Er is zeker sprake van CO2 reductie echter dit is per project verschillend. HND zou bewustwording m.b.t. brandstofverbruik stationair draaien kunnen opleveren. Hetgeen 
dus 20-30 liter per uur zou kunnen zijn. Echter als alle maatregelen worden toegepast kan dit 20-40% reductie van de vooraf gecalculeerde hoeveelheid aan 
brandstofkosten opleveren. 

  
Vooruitblik Ook in de toekomst staat HND centraal naast reductiemaatregelen op gebied van techniek, materieel en energiedragers.  

  
Bronnen Projectreductie staat in de CO2PL-rapportages en -plannen.  

b  
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien 

Operationele Doelstelling: II Training en educatie van HND onder de eindgebruikers, te weten de machinisten op mobiele werktuigen 

Organisatie  Strukton Civiel 

  

Actiepunt 

 
11F (4) Strukton maakt HND een vast onderdeel van de training van eindgebruikers en voert specifieke motiverende activiteiten uit. 
12F (5) Strukton stuurt actief op gedragsverandering van eigen medewerkers, ingeleende werknemers en werknemers van leveranciers en onderaannemers 
door onder meer toolboxen, trainingsinstructies of gedrukt campagnemateriaal 
 

  

 
Realisatie 
 

Ad 11 (4) Strukton heeft concernbreed het direct betrokken personeel getraind in Het Nieuwe Draaien door SOMA Bedrijfsopleidingen. Het gaat om alle 
machinisten van rups- en mobiele kranen en om de asfaltploegen (machinisten, afwerkers, uitvoerders en monteurs). Deze 80 getrainde medewerkers 
hebben daarvoor een erkend HND-certificaat gekregen van BMWT. 

Ad 12 (5) Strukton zet actief in op gedragsverandering in de keten door: 
- In te schrijven in tenders met HND-maatregelen, inzet van lage-emissie en zero-emissie machines en gebruik van biofuels. MVO is een essentieel 

component van tenderuitvragen.  
- Al het ingeleende personeel moet voldoen aan algemene opleidingseisen waaronder duurzaamheid & veiligheid   
- HND regelmatig in toolboxen aan de orde te brengen. Bijvoorbeeld door bespreken van HND-tips zoals voorkomen van onnodig stationair draaien.  

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ geen sprake van een reductie-effect 

Strukton registreert brandstofverbruik in walsen en ander materieel. Maar de moeilijkheid zit in de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van 
referentiecijfers over het verbruik van machines op projecten. Er komen vrijwel geen natuurlijke situaties voor waarin twee dezelfde machines hetzelfde 
werk uitvoeren. Dat was ook vaak het euvel in het opzetten van proefprojecten. Er kunnen daarom geen harde uitspraken gedaan worden over het 
reductie-effect, echter HND-maatregelen leveren in de praktijk wel een mate van brandstofbesparing op, alleen zijn geen exacte cijfers beschikbaar. 

  

Vooruitblik 

Vanuit haar milieudoelstellingen investeert Strukton in duurzame innovatie van het materieelpark. Daar is de factor mens wezenlijk onderdeel van. Dat 
vraagt om bewustwording en gedragsverandering door training van personeel op het gebied van duurzaamheid en veiligheid. Dat geldt voor het eigen 
personeel en voor inleen. Strukton draagt dit ook uit naar haar (personeel van) partners in de uitvoering. Daarvoor maken ze gezamenlijk afspraken in de 
planvorming en uitvoering waarin training van personeel, maar ook modernisering van materieel, onderdeel is. Echter, ambities en plannen worden veelal 
doorkruist door de realiteit van alledag, zoals de stikstofcrisis, economische tegenwind. Dat zijn vaak hobbels in haalbaarheid van investerings- en 
vervangingsplannen van hoofd- en onderaannemers. Ervaring is wel dat de partners van Strukton meedenken en meedoen in duurzaam werken met 
materieel. 

  
 
Bronnen 
 

https://www.bouwmachines.nl/geen-categorie/nieuws/2013/03/strukton-traint-het-nieuwe-draaien-10121591 
https://strukton.com/nl/worksphere 

b  

https://www.bouwmachines.nl/geen-categorie/nieuws/2013/03/strukton-traint-het-nieuwe-draaien-10121591
https://strukton.com/nl/worksphere
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien  

Operationele Doelstelling: II Training en educatie van HND onder de eindgebruikers, te weten de machinisten op mobiele werktuigen 

Organisatie  Van Oord Nederland bv 

  

Actiepunt 

11G (4) Van Oord maakt HND een vast onderdeel van de training van eindgebruikers en voert specifieke motiverende activiteiten uit. 
12G (5) Van Oord stuurt actief op gedragsverandering van eigen medewerkers, ingeleende werknemers en werknemers van leveranciers en 
onderaannemers door onder meer toolboxen, trainingsinstructies of gedrukt campagnemateriaal 
13B (6) Van Oord draagt interne HND-trainingen bij BMWT voor om deze te laten certificeren voor het verkrijgen van het HND-trainingscertificaat conform de 
Richtlijn HND. 
14B (7) Van Oord traint ten minste 75% van eigen machinisten in HND om HND-kennis te borgen in de eigen organisaties. 

  

 
Realisatie 
 

• Ad 12 (5): In 2018 is het nieuwe draaien in de keten gestimuleerd middels contractafspraken bij 3 projecten wat resulteerde in 18 nieuwe certificaten – 
december 2018; 

• Ad 12 (5) Gedrukt campagnemateriaal (folder HND-tips) is verspreid en toegelicht op 5 projecten in 2018 

• Ad 12 (5): Presentatie op staffdag area NL met aandacht voor HND, uitnodiging voor aanstaande training HND met focus op samenwerking – aug. 2018. 

• Ad 12 (5): Uitnodiging voor cursus vanuit directie Van Oord Nederland bv – september 2018;  

• Ad 13 (6): Interne training laten certificeren door BMWT en 2 trainers BMWT-erkend als HND-trainers – augustus 2017; 

• Ad 14 (7) en 11 (4): 1e interne HND training met machinisten en werkvoorbereiders (totaal 4) – verbetering training middels evaluatie – sept. 2017; 

• Ad 14 (7) en 11 (4): 2e interne HND training met machinisten, werkvoorbereiders, werkbegroters en bedrijfsmanager (totaal 9 deelnemers) – okt. 2018 

• Ad 14 (7): 18 van 19 machinisten hebben (i.e. 95%) van de machinisten heeft de nu de cursus Het Nieuwe Draaien gedaan. Hiervan zijn er 17 intern 
getraind en 1 extern getraind. Samenvattend zijn hiermee HND-trainingen goed geborgd in de organisatie. 

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ Circa 10% CO2  
✓ Circa 10% NOx   
✓ Circa 10% fijnstof (PM10) 

  

Vooruitblik 

Vooruitkijkend naar de periode tot 2025 - in relatie tot HND-trainingen - dan verschuift voor Van Oord de nadruk in activiteiten van ‘training’ naar ‘inzet van 
alternatieve brandstoffen/krachtbronnen en moderne(re) machines’. De HND-training als gedragsmaatregel heeft zijn effect nu bereikt. Steeds meer klanten 
verwachten aantoonbaar significante reducties of zelfs zero emissie. Om deze reden zet Van Oord graag de volgende stappen op het gebied van techniek 
als cruciale aanvulling op de professionaliteit van onze kraanmachinisten. Als je vooruitkijkt naar de periode heden-2025 in relatie tot actiepunt 12 (5) dan 
verschuift de nadruk in activiteiten van training naar brandstoffen en moderne(re) machines.  

  
 
Bronnen 

Duurzaamheid binnen Van Oord: https://www.vanoord.com/nl/over-ons/co2-prestatieladder 
Participatieoverzicht https://www.vanoord.com/sites/default/files/d_participatieoverzicht_initiatieven_2019.pdf 

b  

https://www.vanoord.com/nl/over-ons/co2-prestatieladder
https://www.vanoord.com/sites/default/files/d_participatieoverzicht_initiatieven_2019.pdf
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien  

Operationele Doelstelling: II Training en educatie van HND onder de eindgebruikers, te weten de machinisten op mobiele werktuigen 

Organisatie  
 
Visser en Smit Hanab BV 
 

  

Actiepunt 

 
11H (4) VSH maakt HND een vast onderdeel van de training van eindgebruikers en voert specifieke motiverende activiteiten uit. 
12H (5) VSH stuurt actief op gedragsverandering van eigen medewerkers, ingeleende werknemers en werknemers van leveranciers en onderaannemers 
door onder meer toolboxen, trainingsinstructies of gedrukt campagnemateriaal 
 

  

Realisatie 

 
Ad 11H (4) HND is opgenomen als verplichte toolbox voor betrokken medewerkers.  
Ad 12H (5) VSH heeft medewerkers getraind in Het Nieuwe Draaien. VSH heeft een leidende rol gehad in de werkgroep Beleid & Regelgeving. En stond aan 
de basis van het EMVI-document ‘Handreiking EMVI-criteria Het Nieuwe Draaien’ als basis voor standaardisatie en harmonisatie van HND-eisen in de keten.  

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ Het ligt in de lijn der verwachting dat HND in de toolbox leidt tot brandstofbesparend werken met een gemiddeld verondersteld reductie-effect van  

5-10%. Echter, de wijze waarop VSH dit heeft ingericht maakt het niet mogelijk om te komen tot een meetbaar CO2 reductie-effect. Het blijft dus bij een 
ingeschat geen gevalideerd meetbaar CO2-effect.    
 

  
 
Lessons 
Learned 
 

 
Toonzetting is dat integratie van brandstofbesparend werken via bewustwording verloopt. Dat is een lange weg met veel terugval en relatief weinig output. 
Indien je dit wil, verplicht of beloon het vanuit overheid/ opdrachtgever. 

  
 
Vooruitblik 
 

 
Verder in de keten bij onderaannemers in voeren maar meetbaarheid van reductie-effect is dan problematisch. 
 
 

  
Bronnen n.v.t. 

B  
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien 

Operationele Doelstelling: II Training en educatie van HND onder de eindgebruikers, te weten de machinisten op mobiele werktuigen 

Organisatie  
  
Van Oord en MVO Groep 
 

  

Actiepunt 

 

• 13A en B (6) Van Oord en MVO Groep dragen hun interne HND-trainingen bij BMWT voor om deze te laten certificeren voor het verkrijgen van het HND-
trainingscertificaat conform de Richtlijn HND.  

• 14A en B (7) Van Oord en MVO Groep trainen ten minste 75% van eigen machinisten in HND om HND-kennis te borgen in de eigen organisaties 
 

  
 
Realisatie 

 
Zie voorgaande tabellen (pag 82 en 80) 

  
b  
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien  

Operationele Doelstelling: II Training en educatie van HND onder de eindgebruikers, te weten de machinisten op mobiele werktuigen 

Organisatie   MKB INFRA  

  

Actiepunt 

 
15 (8) MKB INFRA licht haar leden via ledenbulletins en tijdens bijeenkomsten periodiek voor over een juist en adequaat gebruik van mobiele werktuigen in 
de bouw- en infrasector. De brancheorganisatie stimuleert haar leden de doelstellingen van de Green Deal waar mogelijk en nodig in praktijk te brengen. 
 

  

 
Realisatie 
 

 
MKB INFRA staat voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. MKB INFRA informeert haar leden vooral via ledenbijeenkomsten, de 
website en nieuwsbrieven. Tijdens de bijeenkomsten voerde MKB INFRA duurzaamheidsdialoog met haar leden. Met name ten tijde van de stikstofcrisis 
stond het topic hoog op de beleidsagenda van de branchevereniging. De commissie Duurzaamheid & Innovatie houdt zich o.a. bezig met het bevorderen van 
innovatie en duurzaamheid door en voor haar leden. 

MKB INFRA werkt in het kader van Topconsortium voor Kennis en Innovatie Deltatechnologie samen met de Hogeschool van Amsterdam en Building 
Changes aan het programma Klimaatwerk in uitvoering. Daarin worden concepten en technieken voor de GWW-sector die bijdragen aan de 
klimaatbestendigheid van de gebouwde omgeving, getest. Zowel opdrachtgevers als marktpartijen beseffen meer en meer dat ze elkaar nodig hebben om te 
vernieuwen en zo richting te kunnen geven aan de maatschappelijke rol van de bouwsector. Daarnaast is er een bredere oriëntatie op en betrokkenheid van 
de gebruiker waarbij klimaatadaptatie, circulariteit en duurzaamheid leidende principes zijn. In dat kader organiseren in de tweede helft van 2020 MKB-Infra, 
VMS en OBN in samenwerking met Building Changes, een aantal regionale Infralokalen 

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ geen sprake van een direct reductie-effect. Wel van een indirect effect omdat het een actiepunt is in de randvoorwaardelijke sfeer.  

 

  
Vooruitblik 

Duurzaamheid is en blijft op de langere termijn een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering en werkuitvoering van MKB INFRA leden. Ook in de 
toekomst staat duurzaam werkmaterieel op de beleidsagenda van MKB INFRA.   

  
Bronnen https://www.mkb-infra.nl/nieuws/247-mkb-infra-mede-ondertekenaar-green-deal-het-nieuwe-draaien 

b  

https://www.mkb-infra.nl/nieuws/247-mkb-infra-mede-ondertekenaar-green-deal-het-nieuwe-draaien
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien 

Operationele Doelstelling: II Training en educatie van HND onder de eindgebruikers, te weten de machinisten op mobiele werktuigen 

Organisatie   Vereniging van Waterbouwers 

  

Actiepunt 

 
15 (8) Vereniging van Waterbouwers licht haar leden via ledenbulletins en tijdens bijeenkomsten periodiek voor over een juist en adequaat gebruik van 
mobiele werktuigen in de bouw- en infrasector. De brancheorganisatie stimuleert haar leden de doelstellingen van de Green Deal waar mogelijk en nodig in 
praktijk te brengen. 
16 (9) De Vereniging van Waterbouwers stelt haar leden op de hoogte van training- en opleidingsmogelijkheden in het kader van HND via nieuwsbrieven en 
tijdens bijeenkomsten. 
 

  

 
Realisatie 
 

 
De Vereniging van Waterbouwers (VvW) is voorstander van een duurzame en innovatieve waterbouw. De reductie van CO2-uitstoot door een vermindering 
van het brandstofverbruik ziet de Vereniging als eerste stap naar verduurzaming van de sector. Het dossier Duurzaamheid is binnen de Vereniging van 
Waterbouwers belegd bij de werkgroep Duurzaamheid. Bij de werkgroep Duurzaamheid zijn 21 van de 91 leden aangesloten. Een dekkingsgraad van 23%.  

Vereniging van Waterbouwers informeert haar 91 leden regelmatig over duurzaam gebruik van mobiele werktuigen o.a. via de beschikbaar gestelde 
factsheets, notities, onderzoeksresultaten, e.d. Kennisgeving hierover verloopt via de nieuwssite van de vereniging en door via nieuwsberichten, ledenbrieven 
e.d. Daarnaast wordt de werkgroep Duurzaamheid van de VvW op de hoogte gehouden via Floris van Nouhuijs van Van Oord Nederland. Floris is linking pin 
tussen de GD-HND en de VvW. Dit bedrijf is GD-HND partner en tevens lid van de VvW. 

VvW heeft haar leden geïnformeerd over de GD-HND en algemene onderwerpen zoals subsidies voor Het Nieuwe Draaien opleidingen, inzicht in 
mogelijkheden van zero-emissie machines en biobrandstoffen op mobiele machines.  

  
Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ geen sprake van een meetbaar direct reductie-effect want het betreft communicatie-uitingen en overlegsituaties waaraan een realistisch reductie-effect 

niet gekoppeld kan worden. Deze actiepunten zijn wel van belang in de randvoorwaardelijke sfeer. 

  

Vooruitblik 
Het topic ‘duurzame werktuigen’ blijft hoog op de agenda staan de komende jaren waar een belangrijke informatierol voor VvW aan haar leden ligt. 
Voorts oriënteert VvW zich op deelname aan De Groene Koers dat tevens emissiereductie op bouwlocatie ten doel heeft.   
  

  
Bronnen 

Berichtgeving op de website van de Vereniging van Waterbouwers en ledenportaal met links naar verschillende documenten gerelateerd aan Green Deal 
Het Nieuwe Draaien: http://www.waterbouwers.nl/nieuws/1213 

b  

http://www.waterbouwers.nl/nieuws/1213
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Rapportageformulieren 

 

III Verbeteren meet- en monitoringsinstrumentarium  
van brandstofgebruik en luchtverontreinigende emissies en toepassing daarvan 

 

Brondocumenten zijn beschikbaar via BMWT  

 

b  
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien  

Operationele Doelstelling:  III Verbeteren meet- en monitoringsinstrumentarium van brandstofgebruik en luchtverontreinigende emissies en toepassing daarvan  
 

Organisatie   Werkgroep Meten & Monitoren 

  

Actiepunt 
17 (1) Partijen exclusief Rijksoverheid en Gemeenten ontwikkelen binnen een half jaar na ondertekening van deze Green Deal een systeem voor monitoring 
van de behaalde reductie van brandstofverbruik en emissies van CO2, NOx en fijnstof, waarin onder meer rekening gehouden wordt met CBS-broncijfers 
(compensatie brandstofverbruik in relatie tot economische groei). 

  

 
Realisatie 
 

Aan deze actie is gevolg gegeven binnen de werkgroep “Meet- en monitoringinstrumentarium mobiele werktuigen” door Floris van Nouhuijs (Van Oord),  
Ruud Verbeek (TNO) en Albert Lusseveld (BMWT). De monitoringsstrategie (Notitie Monitoringsstrategie GD HND) is goedgekeurd tijdens de 
stuurgroepbijeenkomst van 01-02-2017. De vervolgstap bestond uit een vooronderzoek voor het concreet invullen van voornoemde monitoringsstrategie. Zo 
moest o.a. bepaald worden welke HND-maatregelen een hoge prioriteit moesten krijgen op het gebied van monitoring en hoe de monitoringsinspanning het 
beste kon worden vormgegeven. De resultaten daarvan zijn gepresenteerd en gepubliceerd in het rapport ‘Vooronderzoek monitoring Green Deal Het Nieuwe 
Draaien, Richting geven aan de monitoringsinspanning binnen de Green Deal Het Nieuwe Draaien’. Dat gaf waardevol inzicht en roadmap in de meest 
kansrijke Maatregelen en de belangrijke monitoringaspecten per maatregel. Naderhand is het monitoringssysteem niet uitgerold vooral doordat er 
onvoldoende draagvlak bleek bij relevante betrokken organisaties voor het uitvoeren van de nodige enquêtes onder gebruikers, nodige effectstudies kwamen 
onvoldoende van de grond en bestaande informatie over effectstudies werd onvoldoende gedeeld. En kwantitatieve monitoring bleek complex en zou veel 
tijd/middelen vergen waar geen rekening mee gehouden was. Anderzijds wilde de stuurgroep meer ingaan zetten op kwaliteit dan kwantiteit. Zoals het 
inzetten op de ontwikkeling van geaccepteerde HND-kengetallen i.p.v. strakke monitoring op het veronderstelde reductie-effect van genomen maatregelen 
onder de vlag van de Green Deal.  

  
Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ geen sprake van een direct reductie-effect.   

  

Vooruitblik 
In vergelijkbare vervolginitiatieven zal monitoring van brandstofverbruik in bijzonder aandacht krijgen waarbij mede wordt voortgebouwd leerpunten uit de 
GD-HND: Als voor kwantitatieve monitoring wordt gekozen dan zijn significante middelen (expertise, tijd en budget) hiervoor noodzakelijk. En moet ook al in 
een vroeg stadium (tijdens projectinitiatiefase) duidelijk gekozen worden voor kwalitatieve danwel kwantitatieve monitoring.   

  

 
Bronnen 
 

• Notitie Monitoringsstrategie GD HND 

• Vooronderzoek monitoring Green Deal Het Nieuwe Draaien, Richting geven aan de monitoringsinspanning binnen de Green Deal Het Nieuwe 
Draaien’ 

Presentatie_vooron

derzoek_maatregelen_GD_HND 1jun17.pptx

Presentatie_monito

ringsstrategie_reductie-effecten.pptx
 

20170109 Notitie 

Monitoringsstrategie GD HND def.pdf
 

Vooronderzoek 

monitoring Green Deal HND.pdf
 

b  
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien  

Operationele Doelstelling:  III Verbeteren meet- en monitoringsinstrumentarium van brandstofgebruik en luchtverontreinigende emissies en toepassing daarvan  
 

Organisatie   BMWT, MKB INFRA, CUMELA, IenW en bouwbedrijven 

  
Actiepunt 

18 (2). BMWT, MKB INFRA, CUMELA en IenW beleggen samen met Bouwbedrijven en handelsbedrijven en toeleveranciers in het 3e kwartaal van 2016 
een bijeenkomst over het verbeteren van het instrumentarium voor meten en monitoren van brandstof- en emissiegegevens door grondverzetmachines. 

  

 
Realisatie 
 

In weze is dit actiepunt ondervangen door de werkgroep Meet & Monitoringsinstrumentarium, die in 2016 en 2017 meerdere aanbieders van 
softwareoplossingen heeft geraadpleegd over het verbeteren van het monitoringsinstrumentarium. GRIP Software, PvH Mobile Automation, Halsewijn 
Brandstofbesparing hebben daartoe presentaties gegeven aan de werkgroep. De verbetering van bestaande instrumenten ligt vooral aan de gebruikerskant. 
Denk aan praktische issues bij het uitlezen van data, comptabiliteit van datamonitoringsinstrumenten, enz. Zie het TNO onderzoek 
‘Brandstofverbruiksreductie en -monitoring van mobiele werktuigen’ voor meer knelpunten. In de praktijk levert dit soms problemen bij gebruikers. Vooral bij 
materieelparken bestaande uit meerdere merken machines. Datasystemen uitlezen kan arbeidsintensief zijn, vooral als de comptabiliteit tussen deze diverse 
systemen niet optimaal functioneert. Technische oplossingen bestaan bij monde van voornoemde aanbieders. Het euvel rond verbeteren van bestaande 
instrumenten, lijkt daarmee vooral een zaak van de juiste inzet en correct gebruik van bestaande datamonitoringsoplossingen. Zo zien we dat vrijwel alle 
werkmaterieelleveranciers fabriek-af werkmaterieel aanbieden met de mogelijkheid van datamonitoringssystemen (zie pag. 29 Eindrapport Green Deal Het 
Nieuwe Draaien ref 2020-GDHND). Gebruikers kunnen daar betaald en onbetaald gebruik van maken. Dat vraagt echter wel om inzicht in bestaande 
oplossingen bij gebruikers. Daarvoor moet een breed publiek bereikt worden. In 2019 heeft RWS daartoe een 1e stap gezet. Met SKAO en medewerking van 
GD-HND, organiseerden zij een ‘Kennissessie Datamonitoring Mobiele Werktuigen’ over deze thematiek. Meer informatie zie de links onderstaand.  

  
Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ geen sprake van een reductie-effect  

  
Vooruitblik 

RWS en SKAO werken aan de integratie van HND-maatregelen in het MKI-instrumentarium. Brandstofregistratie en (data)monitoring spelen bij afspraken 
tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in het kader van CO2-reductie, een steeds grotere rol. Vandaar dat ook in de toekomst dit item urgent blijft.  

  

 
Bronnen 
 

Link naar informatie ‘Kennissessie Mobiele werktuigen en datamonitoring’ https://www.skao.nl/news/Verslag-Kennissessie-%E2%80%98Mobiele-
werktuigen-en-Datamonitoring%E2%80%99-6745  

20160101- grip. 

planning information.pdf
 

Presentatie 

Harrewijn Brandstofmanagement.pdf
 

memo_brandstofver

bruik_bouwmachines_2014_tm_not_0100007452_tc.pdf
 

PVH_HND_2017042

1_1.pdf
 

b  

https://www.skao.nl/news/Verslag-Kennissessie-%E2%80%98Mobiele-werktuigen-en-Datamonitoring%E2%80%99-6745
https://www.skao.nl/news/Verslag-Kennissessie-%E2%80%98Mobiele-werktuigen-en-Datamonitoring%E2%80%99-6745
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien 

Operationele Doelstelling: III Verbeteren meet- en monitoringsinstrumentarium van brandstofgebruik en luchtverontreinigende emissies en toepassing daarvan  
 

Organisatie   Bouwbedrijven, BMWT 

  

Actiepunt 

19 (3).    Bouwbedrijven vormen samen met BMWT een werkgroep met als doel: 

• de door eindgebruikers gesignaleerde knelpunten bij het meten en monitoren van brandstofprestaties weg te nemen; 

• tot een gebruiksvriendelijke oplossing te komen dat machinisten ondersteunt hun prestaties m.b.t. brandstofverbruik te optimaliseren. 
 

  

 
Realisatie 
 

 
Voornoemde partijen hebben hiertoe de werkgroep Meten & Monitoringsinstrumentarium opgericht als platform voor dialoog en actie over voornoemde 
vraagstukken. De werkgroep M&M formuleerde in 2017 onder leiding van Ruud Verbeek (TNO) de ‘Notitie Richtlijn voor het meten van brandstofverbruik’. 
Deze notitie betreft een richtlijn of advies met betrekking tot het meten van brandstofverbruik op projectniveau (of per activiteit). En voor het verbeteren van 
het monitoringsinstrumentarium om aansluiting te zoeken bij de wensen van de eindgebruikers van mobiele werktuigen. Het is daarmee een handreiking voor 
bedrijven in het organiseren van proefprojecten. Met name als je de invloed van een verbruiksreducerende maatregel wilt bepalen of de invloed van een 
alternatieve brandstof, dan is een vrij precies antwoord (en precieze meting) nodig.  

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ geen sprake van een direct reductie-effect want het betreft een beleidsnotitie met weliswaar een randvoorwaardelijk belang in de zin van het toepassen 

van nieuwe kennis en inzichten. Daarmee heeft het wel degelijk effect door verlaging van emissies maar is de omvang niet realistisch te meten.   
 

  
Vooruitblik n.v.t. 

  

 
Bronnen 
 

20170109_Notitie 

Richtlijn voor het meten van brandstofverbruik def.pdf
 

 
 
 

b  
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien 

Operationele Doelstelling:  III Verbeteren meet- en monitoringsinstrumentarium van brandstofgebruik en luchtverontreinigende emissies en toepassing daarvan  
 

Organisatie   BMWT 

  

Actiepunt 
 
20 (4). BMWT ondersteunt de voornoemde werkgroep, betrekt daarbij proactief materieelleveranciers en deelt de resultaten onder relevante partijen. 
 

  

 
Realisatie 
 

 
Idee achter dit actiepunt was dat BMWT zich zou inspannen om haar leden actief te betrekken en te activeren voor deelname bij deze werkgroep, maar ook 
bij andere werkgroepen. BMWT heeft daarom regelmatig leveranciers betrokken bij de diverse werkgroepvergaderingen. Denk aan partijen zoals Hitachi, 
Volvo SMT, PON Equipment, Meerman Machines, Van ’t Hof Techniek, Van der Spek-Vianen. Ook deelde BMWT kennis actief met haar leden in de 
werkgroep Duurzaamheid.  

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ geen sprake van een reductie-effect want het betreft hier een inspanningsverplichting in de randvoorwaardelijke sfeer (het betrekken van bedrijven bij de 

GD-HND). Dat het effect heeft, is aannemelijk, maar de exacte omvang of een indicatie ervan kan op dit moment niet redelijkerwijs gegeven worden.  
 

  

Vooruitblik 

 
Duurzaamheid blijft ook de komende jaren in de sector hoog op de agenda staan door de energietransitie in de bouw, infra en groensector. Dat vraagt een 
pro-actieve inbreng van materieelleveranciers waar BMWT een natuurlijke rol heeft als sectorvertegenwoordiger en belangenbehartiger. Duurzaam werken 
met werkmaterieel is daarom is één van de drie strategische pijlers in de BMWT-missie. 
 

  

 
Bronnen 
 

 
In het nieuwsarchief zijn meerdere berichten te vinden die de inspanning van BMWT weergeven.  

 
 
 
 

B  
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien  

Operationele Doelstelling: III Verbeteren meet- en monitoringsinstrumentarium van brandstofgebruik en luchtverontreinigende emissies en toepassing daarvan 

Organisatie   CUMELA Nederland en BMWT 

  

Actiepunt 

 
21 (5). CUMELA Nederland en BMWT onderzoeken de mogelijkheid om een app uit te rollen voor eenvoudige brandstofverbruiksregistratie door 
eindgebruikers en consulteren de voornoemde werkgroep om aan te sluiten bij hun behoeften. 
 

  

 
Realisatie 
 

 
Eind 2014 startte CUMELA het sectorinitiatief ‘Sturen op CO2’ met als doel het brandstofverbruik en CO2-uitstoot in de sector beperken. Eén van de 
oplossingsrichtingen was om een eenvoudige methode te ontwikkelen in de vorm van een app. Gebleken is dat bedrijven eigen systemen inzetten voor het 
bereiken van meer inzicht in het verbruik per machine, zoals pasjes of keys. Ook passen bedrijven registratiesystemen toe, die gekoppeld zijn aan de 
urenregistratie. Dit maakt het lastig om een algemeen werkende app te ontwikkelen. Geen app, maar intensieve begeleiding, advies en ketensamenwerking 
bleken doorslaggevend in dit succes. Na begin van het sectorinitiatief groeide het aantal bedrijven gedurende de GD-HND programmaperiode uit naar ruim 
140 deelnemers in 2019 met een forse CO2- en brandstofbesparing als resultaat in de orde van grootte van gemiddeld 5%.  

  
Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ 5% CO2 reductie.   

  

Vooruitblik 

 
Veel bedrijven in de CUMELA sector onderzoeken mogelijkheden om de toenemende informatiestroom (urenregistratie; voor- en nacalculatie; 
oppervlaktemeting; keuringen / inspecties) efficiënt te automatiseren, liefst met zo min mogelijk aparte systemen. Daarbij zal de registratie van 
brandstofverbruik een prominente plaats innemen, niet alleen in het kader van CO2 reductie, maar ook uit oogpunt van efficiënt werk en kostenbeheersing. 
Extern advies zal nuttig zijn bij het maken van keuzes en bij het effectief benutten van beschikbaar komende gegevens. 
 

  

 
Bronnen 
 

 
Artikel sectorinitiatief ‘Sturen op CO2’ https://www.grondig.com/artikel/forse-co2-en-brandstofbesparing 
 

 
 

b  

https://www.grondig.com/artikel/forse-co2-en-brandstofbesparing
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien 

Operationele Doelstelling: III Verbeteren meet- en monitoringsinstrumentarium van brandstofgebruik en luchtverontreinigende emissies en toepassing daarvan  

Organisatie  BMWT, TNO, bouwbedrijven en materieelleveranciers 

  
Actiepunt Effectbepaling HND maatregelen 

  

 
Realisatie 

Dit is een additioneel actiepunt. Er bleek behoefte aan kengetallen ter indicatie het effect van HND-maatregelen. Voordeel van HND-kengetallen is dat vooral 
publieke opdrachtgevers (zoals gemeenten) het reductie-effect van brandstofbesparende maatregelen kunnen standaardiseren en kwantitatief kunnen 
doorrekenen in aanbestedingsprocedures. Bijvoorbeeld naar beloningen in de EMVI-sfeer, fictieve korting op de aanneemsom bij toepassing van bepaalde 
maatregelen. Ter bepaling van het brandstofbesparingseffect van technische en gedragsmaatregelen heeft TNO onderzoek gedaan teneinde te komen tot 
HND-kengetallen. Het onderzoek bestond uit een enquête onder bouwbedrijven en leveranciers, interviewronde en data-analyse op de input en verkregen 
emissiedata uit machinemonitoringgegevens.  

Type  Besparingsoptie Indicatie CO2-besparing  

Gedrag en werkmethode Jaarlijkse training  HND 5%-10%  

Jaarlijkse training HND  + coaching 5%-20% 

Toepassen rijplaten 0%-50% 

Technisch en brandstof Nieuwere generatie machines (opeenvolgende Stage klasse) Ca 10% 

Start – stopsysteem / Ecomodus 2%-13%  

Hybride machine  10% -30% 

Volledig elektrische machine: grijze of groene stroom 50% -100%  

HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) uit afval- en reststromen Ca 90%* 

  
GTL (Gas To Liquids) 1% - 4%** 

Standkachel  (motor kan vaker uit) 0% - 0,5% 

Instelbare bandenspanning 1%-3% 

Controle bandenspanning  1%-4% 

Preventief onderhoud 0%-4% 

Snelheidsbegrenzer (dumper) 0%-10% 

*zie voetnoten bij deze tabel vermeld op pagina 28 van het ‘Eindrapport Green Deal Het Nieuwe Draaien ref 2020-GDHND’. 

  
Reductie-
effect 

Vermelde percentages zijn gebaseerd op informatie verzameld via een enquête onder bouwbedrijven en leveranciers. Deze informatie was deels 
onderbouwd met metingen en berekeningen. Daarnaast is door TNO, machine monitoring data geanalyseerd. 

  
Vooruitblik 

Aanbevolen wordt om meer data onderzoek te doen, zodat dat een beter beeld ontstaat onder welke omstandigheden hoeveel bespaard kan worden en 
waar eventueel belemmeringen liggen om de maatregelen te implementeren. 

  
Bronnen Bron: Besparingsopties HND/Real world NOx-metingen aan 4 machines; TNO/werkgroep Meten & Monitoren, Meet Up GD-HND, Nieuwegein, maart 2019) 

b  
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien 

Operationele Doelstelling: IV Verduurzamen van het materieelpark en gebruik van duurzame brandstoffen 

Organisatie   IenW 

  
Actiepunt 

22A (1). IenW - via RWS en Gemeenten - meten en monitoren samen met marktpartijen de effecten van HND in een tiental projecten (ten minste twee per 
opdrachtgever). Hierbij gaat het minimaal om de effecten van HND op brandstofgebruik en uitstoot van CO2, NOx en fijnstof. 

  

 
Realisatie 
 

In haar hoedanigheid als opdrachtgever voor bouwprojecten, beschikt de overheid over een omvangrijke proeftuin voor HND-effectstudies. In de praktijk 
bleek echter al dat effectstudies niet eenvoudig ingepast kunnen worden in het bouwproces. Merendeel van de projecten voldeed onvoldoende aan de 
gestelde randvoorwaarden voor effectstudies zoals repeterend karakter werkzaamheden, beschikbaarheid referentiematerieel, deskundigheid van 
machinisten, inpasbaarheid van de effectstudie in het bouwproces en planning.  
 
Het Bestuur van RWS heeft besloten dat voor de doelstellingen in het kader van de CO2- prestatieladder het aantal te monitoren projecten zou worden 
uitgebreid van 2 naar 5; Voor het vinden en selecteren van projecten heeft RWS projectcriteria voor proefprojecten bepaald en diverse haalbaarheidsstudies 
laten doen. Een voorbeeld daarvan is het project ‘Monitoring materiaalstromen’ dat RWS eind 2017 organiseerde. Daarin deed RWS met ketenpartners 
studie naar monitoringssystematiek in de keten van ‘Droog grondverzet’ (10% CO2-reductie bij inzet van mobiele werktuigen in tenminste 5 projecten in 2020 
ten opzichte van 2016). Naderhand zijn een aantal projecten geselecteerd waaronder:  

• A16 Rotterdam 

• ViA15 

• N35 Nijverdal Wierden 

• Overnachtingshaven Spijk 

• Kaderrichtlijn Water (3 deelprojecten) 
Bij de Kaderrichtlijn Water wordt in 2020 een drietal deelprojecten zero emissie uitgevraagd. Ook daar dus een duidelijk stuur op CO2-emissiereductie. 

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
De voortgang van deze projecten was niet zodanig dat er gedurende de looptijd van de Green Deal al resultaten gemeld kunnen worden. Wel is duidelijk dat 
de opdrachtnemer bij A16 zeer actief invulling geeft aan de doelstelling, o.a. door onderaannemers expliciet te vragen om de inzet van zero emissie 
bouwmaterieel, en door een concrete monitoringssystematiek uit te werken.  

  
Vooruitblik 

IenW en RWS onderschrijven de doelstellingen van het Klimaatakkoord en Schone Lucht Akkoord. Daarin staan de ambities vermeld op het vlak van 
duurzame inkoopcriteria voor mobiele werktuigen.  

  
Bronnen Bron Duurzaamheidsverslag 2018, publicatie mei 2019 en zie ‘Reductie-effect’ 

b  

https://magazines.rijksoverheid.nl/ienw/duurzaamheidsverslag/2019/01/klimaat-en-energie
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien  

Operationele Doelstelling: IV Verduurzamen van het materieelpark en gebruik van duurzame brandstoffen 

Organisatie   Gemeenten 

  

Actiepunt 

 
22B (1). IenW - via RWS en Gemeenten - meten en monitoren samen met marktpartijen de effecten van HND in een tiental projecten (ten minste twee per 
opdrachtgever). Hierbij gaat het minimaal om de effecten van HND op brandstofgebruik en uitstoot van CO2, NOx en fijnstof. 
 

  

 
Realisatie 
 

 
Het meten van de HND-effecten is breed gedefinieerd onder de GD-HND: effecten van maatregelen op gebied van gedrag, techniek, materieel, brandstoffen. 
Gemeente Groningen: inzet GTL op veeg- en borstelmachines. Effect in roetreductie gemonitord. Zie actiepunt 31, pag. 105. 
Gemeente Nijmegen: demonstratieproject Walstroom op CNG. Zie actiepunt 26B, pag. 101. 
Gemeente Rotterdam: demonstratieproject Meeuwenplaat; Duurzame Living Lab. Zie actiepunt 48B, pag.131.   
Gemeente Utrecht: Verkennend onderzoek naar verduurzaming aggregaten. Zie actiepunt 32, pag. 106.. 
Gemeente Amsterdam: demonstratieproject GWW max. inzet elektrische voertuigen. Project duurzame aansluitpunten op evenementen. Zie pag. 135, 136. 
Gemeente Den Haag: demonstratieproject Rotterdamse Baan met gebruik van GTL. Zie actiepunt 29, pag. 104. 
 

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  

 CO2  

 NOx   

 fijnstof (PM10) 
 geen sprake van een reductie-effect 

Zie projectspecifieke actiepunten voor uitspraken over de veronderstelde omvang van het reductie-effect, voor zover mogelijk omdat op enkele 
uitzonderingen daargelaten, niet bij alle projecten een kwantitatieve effectmonitoring heeft plaatsgevonden.  

 

  
Vooruitblik 

De komende jaren zetten Gemeenten in haar beleid gericht in op verduurzaming van het werkmaterieel en de bouwwerkzaamheden in het algemeen. 
Ingegeven door gemeentelijke klimaatambities met als doel om te versnellen naar zero-emissie bouw.  

  
 
Bronnen 

 
Zie vermelde actiepunten. Samenwerken aan Duurzaamheid IenW, 2019 

b  

https://magazines.rijksoverheid.nl/ienw/duurzaamheidsverslag/2019/01/samenwerken-aan-duurzaamheid
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien  

Operationele Doelstelling: IV Verduurzamen van het materieelpark en gebruik van duurzame brandstoffen 

 
Organisatie  
 

  
IenW/RWS 
 

  

Actiepunt 
23 (2). IenW formuleert via RWS ambities op het vlak van duurzame inkoopcriteria voor mobiele werktuigen en betrekt daarbij ten minste marktpartijen en 
Natuur & Milieu. 
 

  

 
Realisatie 
 

Meerdere acties heeft IenW – ook via RWS - hiertoe genomen gedurende de programmaperiode waarvan in tijdsvolgordelijkheid:  
• Vooronderzoek naar haalbaarheid van HND-principes in inkoopinstrumentarium (uitgevoerd door SGS in opdracht van RWS) 
• Ketenonderzoek RWS Project ‘monitoring materiaalstromen’ 
• LCA-onderzoek machine/brandstofcombinaties 
• Onderzoek 'Transitiepad droog grondverzet en overige mobiele werktuigen in de weg- en waterbouw' en vertaling ervan naar RWS-ambities  
• Vormgeving Roadmap naar een Zero-emissie Bouwplaats 2030  
• Ontwikkeling IenW van “Strategie Naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuurprojecten” in 2030/2050 

  

Reductie-
effect 

 
Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ hoewel deze onderzoeken geen direct reductie-effect realiseren, bieden deze duurzame ambities een realistisch CO2-reductie effect in het vooruitzicht 

welke op dit moment nog niet kunnen worden gekwantificeerd.  

  
Vooruitblik 

IenW en RWS onderschrijven de doelstellingen van het Klimaatakkoord en Schone Lucht Akkoord. Daarin staan de ambities vermeld op het vlak van 
duurzame inkoopcriteria voor mobiele werktuigen.  

  

 
Bronnen 

 

Voornoemde akkoorden 

170323 eindrapport 

Search HND na comm Klbgroep.pdf
 

TNO 2018 R10658 

Rijkswaterstaat GPO.PDF
 

Bron Duurzaamheidsverslag 2018, publicatie mei 2019  
Samenwerken aan Duurzaamheid IenW, 2019  

b  

https://magazines.rijksoverheid.nl/ienw/duurzaamheidsverslag/2019/01/klimaat-en-energie
https://magazines.rijksoverheid.nl/ienw/duurzaamheidsverslag/2019/01/samenwerken-aan-duurzaamheid
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien  

Operationele Doelstelling: IV Verduurzamen van het materieelpark en gebruik van duurzame brandstoffen 

Organisatie   Rijksoverheid 

  

Actiepunt 

 
24 (3). De Rijksoverheid beziet - waar nuttig en nodig – in samenspraak met koepel-, netwerk- en brancheorganisaties en Natuur & Milieu, of de onder 22 
genoemde effecten te verbinden zijn aan de Criteriadocumenten Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (via PIANOo). 
 

  

 
Realisatie 
 

 
Duurzame inkoopcriteria voor ‘Zware voertuigen en mobiele werktuigen’ vormen onderdeel van de PIANOo-criteria. Deze gelden als inspiratiebron voor 
inkoopmanagers - vooral bij lokale overheden – in milieu eisen aan werkmaterieel. De GD-HND is actief betrokken bij de periodieke actualisatie van HND-
principes in de PIANOo-criteria. RWS neemt structureel deel aan de ‘Stakeholders meeting Actualisatie MCD Zware Voertuigen en Mobiele Werktuigen’. In 
die hoedanigheid brengt ze haar kennis en ervaring rond HND-effecten in. In oktober 2018 vond voornoemde stakeholdersmeeting plaats met als doel de 
periodieke actualisatie verschillende Milieu Criteria Documenten, waaronder ‘Zware voertuigen en mobiele werktuigen’; Aanschaf en uitbesteding). Naast 
RWS namen ook BMWT, TNO, N&M en BAM deel. Publicatie van de aangepaste criteria vond plaats in Q1 2019. Heractualisatie in Q1 2020.  
 
RWS doet in samenwerking met Royal Haskoning DHV voorstellen om in de PIANOo-criteria-teksten het uitfaseren van het gebruik van stage III, IV en V 
materieel op te nemen.  
 

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  

 CO2  

 NOx   

 fijnstof (PM10) 
✓ hoewel deze onderzoeken geen direct reductie-effect realiseren, bieden deze duurzame ambities een realistisch CO2-reductie effect in het 

vooruitzicht welke op dit moment nog niet kunnen worden gekwantificeerd.  

  
Vooruitblik - 

  
 
Bronnen 

www.pianoo.nl/nl  
https://www.mvicriteria.nl/nl 

b  

http://www.pianoo.nl/nl
https://www.mvicriteria.nl/nl
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien  

Operationele Doelstelling: IV Verduurzamen van het materieelpark en gebruik van duurzame brandstoffen 

Organisatie   IenW 

  

Actiepunt 

 
25 (4).    IenW, BMWT, gemeente Den Haag, Natuur & Milieu, Handelsbedrijven en Toeleveranciers stellen samen een overzicht op over zuiniger motoren 
en duurzame brandstoffen. In dit overzicht wordt minimaal beschikbare informatie opgenomen zijnde: een korte beschrijving van de 
techniek/brandstof(verbruik), luchtkwaliteit-emissies, CO2-, fijnstof- en NOx-uitstoot, geluidsproductie, verkrijgbaarheid en toekomstperspectief. 
 

  

 
Realisatie 
 

 
In oktober 2018 hebben partijen - waaronder BMWT, TNO - onder leiding van Natuur & Milieu en in opdracht van IenW de factsheet ‘Milieu impact mobiele 
werktuigen; factsheet voor een duurzame keuze ’ gepubliceerd. Daarmee is invulling gegeven aan dit actiepunt. De factsheet is openbaar beschikbaar via 
N&M, BMWT en de GD-HND website. De factsheet is vooral bedoeld voor functionarissen (in private en publieke sector) en biedt hen inzicht en inspiratie in 
duurzame keuzemogelijkheden voor de inzet van duurzamer werkmaterieel op bouw- en grondverzetprojecten.  
    

  

Reductie-
effect 

 
Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ geen sprake van een direct meetbaar reductie-effect want het betreft communicatie-uitingen / -materiaal waaraan op dit moment geen realistisch 

reductie-effect gekoppeld kan worden. Dit actiepunt is echter wel van belang in de randvoorwaardelijke sfeer want verduurzaming begint bij 
bewustwording door inspiratie en informatie. En dat is exact het doel van deze factsheet.    
 

  
 
Vooruitblik 
 

 
Er zijn op dit moment geen plannen voor periodieke actualisatie.  
 

  

 
Bronnen 
 

 

Factsheet Impact 

mobiele werktuigen 2018.pdf
 

b  
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien  

Operationele Doelstelling: IV Verduurzamen van het materieelpark en gebruik van duurzame brandstoffen 

Organisatie  MKB INFRA 

  

Actiepunt 

 
26A (5) MKB INFRA zet zich in om een demonstratieproject voor alternatieve brandstoffen voor mobiele werktuigen te organiseren en voeren daartoe een 
proefproject uit. 
 

  

Realisatie 

 
MKB INFRA heeft gesprekken gevoerd  met GoodFuels en Future Fuels om haar leden te informeren over het inzetten van HVO-brandstof. Echter, dat is nog 
niet van de grond gekomen door samenloop van omstandigheden: vanwege de relatief hoge kosten voor deze brandstof (aanschafprijs per liter) in een 
periode dat het economische tij voor bedrijven te nadelig was om te investeren in dit proefproject. 
 

  
Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ geen sprake van een reductie-effect want initiatief is gestrand 
 

  

Vooruitblik 

 
In het voorjaar organiseert MKB INFRA een ledenbijeenkomst met voorlichting over alternatieve brandstoffen zoals Blauwe Diesel 20-50 en 100, LNG en 
elektrische krachtbronnen 
 

  
 
Bronnen 
 

 
N.v.t.  

B   
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien  

Operationele Doelstelling: IV Verduurzamen van het materieelpark en gebruik van duurzame brandstoffen 

Organisatie  Gemeente Nijmegen 

  
Actiepunt 

26B (5). Gemeente Nijmegen zet zich in om een demonstratieproject voor alternatieve brandstoffen voor mobiele werktuigen te organiseren en voeren 
daartoe een proefproject uit. 

  

Realisatie 

Hiertoe heeft Gemeente Nijmegen in 2016/17 het demonstratieproject: ‘Mobiele walstroomunit op groen gas in Nijmegen' opgezet. Het doel was onderzoek 
naar haalbaarheid (technisch & financieel) naar gebruik van walstroom opgewekt met groen gas (CNG) in plaats van energie opgewerkt met 
boordgeneratoren (voor minder luchtvervuiling, minder geluid). 

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ CO2  
✓ NOx   
✓ fijnstof (PM10) 
Op projectniveau bleek een duidelijke emissiewinst;  
 

Emissie Walstroomunit/kWh Boordnetgenerator/kWh 
g/kWh 

Totale vermindering emissie 
gr (450 kW) 

PM10 0 0,54 243 

NOx 0,29 10 4.370 

CO 0,82 5 1.881 
 

  

Vooruitblik 

Voor walstroom lijkt deze methode (m.n. door de vereiste handeling en logistiek) te kostbaar om een goede business-case rond te krijgen. Uitrol zal dan 
slechts plaatsvinden als door regelgeving het gebruik verplicht wordt gesteld of gebruik van generatoren verboden wordt. 
Een vervolg hierop zal mogelijk zijn een project waarbij batterijcontainers (MEC’s) geladen worden met duurzame energie en vervolgens gebruikt worden 
voor elektrisch varen. Vervolgens kunnen deze containers ook gebruikt worden voor bouwlocaties, netstabilisatie, laadlocaties voor voer- en vaartuigen, 
evenementen én voor walstroom.    

  

 
Bronnen 
 

Bijlage Actiepunt 5 

Pilot Mobiele Walstroom.PDF
   

b  
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien  

Operationele Doelstelling: IV Verduurzamen van het materieelpark en gebruik van duurzame brandstoffen 

Organisatie  Gemeente Nijmegen 

  
Actiepunt 

27 (6). Gemeente Nijmegen stelt voorwaarden aan emissies van mobiele werktuigen en onderzoekt de mogelijkheden om de inzet van alternatieve 
brandstoffen op mobiele werktuigen op te nemen in het duurzaam inkoopbeleid. 

  

 
Realisatie 
 

• Gemeente Nijmegen stelt structureel in haar aanbestedingsbestek voorwaarden aan emissies van mobiele werktuigen voor inzet van duurzaam 
werkmaterieel. Voorbeeld daarvan is het ‘Bomenbestek; 4-jarig groenonderhoud’. In haar aanbestedingsaanpak hanteert Nijmegen onder andere de 
‘Marktconsultatie-methode’ waarmee ze vroegtijdig marktpartijen betrekt in de formulering van milieu-eisen aan werkmaterieel. En Nijmegen gebruikt 
lange termijncontracten waarmee inschrijvers eerder genegen zijn tot de nodige lange termijn investeringen in materieel. Het merendeel van het 
bestaande materieel is Stage IIIb, waarbij langzaamaan de inzet van Stage IV -machines groeit. Er zijn ook enkele hybride machines die deels elektrisch 
zijn, energie terugwinnen uit zwenkbewegingen. Minigravers zijn volop elektrisch beschikbaar en in gebruik.  

• Ook werkte Nijmegen mee aan de realisatie van de 'Handreiking HND in EMVI-criteria' als inspiratiedocument voor tendermanagers voor integratie van 
HND-principes in inkoopcriteria. 

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ geen sprake van een direct meetbaar reductie-effect want het betreft beleidsvoorwaarden en onderzoek waaraan geen realistisch reductie-effect 

gekoppeld kan worden. Dit actiepunt is echter wel van belang in de randvoorwaardelijke sfeer want verduurzaming begint bij toepassing van milieu-
eisen in beleid & regelgeving zoals tenderprocedures.   

  

Vooruitblik 

We hebben met behulp van marktconsultaties de huidige situatie en mogelijkheden tot verduurzaming van de branches waar we op deze manier aanbesteed 
hebben (hoveniers, aannemers voor bouwrijp maken, asfaltonderhoud en wegreconstructies) onderzocht. Voor onderhoudscontracten lijkt het aanbieden 
van een meerjarig contract (bijvoorbeeld 4 jaar met een optie tot verlenging van 4 jaar) effectief om ondernemers zekerheid te geven dat verduurzaming 
loont. In aanbestedingen/bouwteams voor infrawerken zetten we momenteel vooral in op gebruik van duurzame brandstoffen.  

  

 
Bronnen 
 

Offerteaanvraag 

Inschrijvingsdocument Bomenbestek 20170606.pdf
 

Bijlage D 

Duurzaamheid Bomenbestek 170606.xlsx
  

 

b  
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien 

Operationele Doelstelling: IV Verduurzamen van het materieelpark en gebruik van duurzame brandstoffen 

Organisatie  Gemeente Den Haag 

  
Actiepunt 

28 (7). Gemeente Den Haag onderzoekt de mogelijkheden om de inzet van alternatieve brandstoffen op mobiele werktuigen op te nemen in haar duurzaam 
inkoopbeleid. 

  

 
Realisatie 
 

Hiertoe is Den Haag gestart met een verkennend onderzoek naar mogelijkheden voor inzet van alternatieve brandstoffen; waaronder marktverkenning naar 
mogelijkheden van elektrisch bouwmaterieel, en onderzoek naar haalbaarheid van tijdige (kracht)stroomvoorzieningen op bouwplaatsen. Afhankelijk van haar 
rol kan een gemeente zijn de volgende opties denkbaar: 
1. Lobby voeren ter aanpassing van het Bouwbesluit, zodat gemeenten een dergelijke eis desgewenst kunnen opnemen bij de vergunningverlening; 
2. Opnemen in het bestek bij gemeentelijke opdrachten; 
3. Opnemen als eis bij gronduitgifte. 
Daarnaast heeft Den Haag een marktverkenning in gang gezet, waarbij ook breder is gekeken, dus niet alleen naar grondverzetmaterieel. Daar is een rapport 
van gemaakt, waarna de opdrachtgever van het specifieke project moet besluiten hoe zwaar hij in wil zetten op elektrisch materieel.  
 
De opgedane duurzame inzichten heeft Den Haag geïntegreerd in het Concernbeleid Inkoop. Bij de inkoop van energie streeft Den Haag reductie CO2 –
uitstoot, energie uit duurzame bronnen en energie uit lokale bronnen na. Dit beleid van duurzaam en verantwoord inkopen komt ook terug bij de inkoop van 
mobiele werktuigen en zware voertuigen. De gemeente Den Haag heeft in haar plan ‘Actieplan luchtkwaliteit 2015 - 2018’ aangegeven in te zetten op 
verbetering van de luchtkwaliteit rondom bouwprojecten. In de Nota Duurzame Stad zet Gemeente Den Haag in op duurzaam bouwen. Daarvoor gaat Den 
Haag de mogelijkheden onderzoeken voor duurzame energievoorzieningen bij bouwwerkzaamheden.  
 

  
Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:   
✓ geen sprake van een direct reductie-effect want dit betreft een inspanning op beleidsniveau waaraan geen realistisch reductie-effect gekoppeld kan 

worden. Er gaat echter wel een indirect effect hiervan uit, met werking in de randvoorwaardelijke sfeer.    

  
Vooruitblik 

Duurzaam inkopen is langetermijn beleid voor Gemeente Den Haag, zoals ook vastgelegd in het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (8 
december 2016).  

  
 
Bronnen 

Link naar concernbeleid Den Haag 
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/5842577/1/RIS297952_Bijlage_Concernbeleid_Inkoop_gemeente_Den_Haag 
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/natuur-en-milieu/duurzaamheid/haags-plan-voor-een-duurzame-toekomst.htm 

b  

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/5842577/1/RIS297952_Bijlage_Concernbeleid_Inkoop_gemeente_Den_Haag
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/natuur-en-milieu/duurzaamheid/haags-plan-voor-een-duurzame-toekomst.htm
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien  

Operationele Doelstelling: IV Verduurzamen van het materieelpark en gebruik van duurzame brandstoffen 

Organisatie  Gemeente Den Haag, Shell en BAM  

  

Actiepunt 

29 (8) Gemeente Den Haag, Shell en BAM voeren conform een tussen hen gesloten convenant gezamenlijk een proefproject uit met een alternatieve 
brandstof op een infraproject in Den Haag, stellen de testdata beschikbaar en leveren input voor de factsheets. 
30 (9) Gemeente Den Haag, Shell en BAM maken de resultaten, ervaringen en knelpunten van het in lid 8 genoemde proefproject bekend bij andere 
opdrachtgevers en opdrachtnemers door middel van een of meer externe publicaties. 

  

 
Realisatie 
 

Ad 29: BAM GTL project Rotterdamsebaan is gerealiseerd en er is een rapport opgeleverd. De Rotterdamsebaan is een nieuwe weg die Den Haag en de 
Haagse regio beter bereikbaar maakt door de snelwegen (A4/A13) en de centrumring van Den Haag met elkaar te verbinden. De toepassing van GTL in 
bouwmachines is één van de pilotprojecten binnen de Green Deal ‘Het nieuwe Draaien’. Onderdeel van deze Green Deal is dat de reductie-effecten van GTL 
door een onafhankelijke instantie in de praktijk zouden worden vastgesteld. Zulke praktijkmetingen worden al toegepast voor vrachtwagens en 
personenauto’s. Voor bouwmaterieel is een dergelijke aanpak nog nergens ter wereld toegepast. Belangrijk onderdeel van de meting was dan ook te komen 
tot een betrouwbaar testprotocol. De combinatie TNO SGS voerde de meting uit op de Rotterdamsebaan. Zij stelden vast dat toepassing van GTL een 
reductie oplevert van 46% fijnstof (PM). De Combinatie Rotterdamsebaan, een consortium onder leiding van BAM Infra, heeft mede daarom besloten om alle 
machines die bij de aanleg van de Rotterdamsebaan worden ingezet, te laten draaien op GTL Fuel.  
Ad 30: Het rapport is in gepubliceerd en gedeeld met de werkgroep Materieel & Brandstoffen en overige greendeal partners. Er is een persbericht uitgegaan. 
Tevens op de nieuwssite bekend gemaakt. 

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:   
✓ CO2 :  EU, SGS-onderzoek heeft beperkte (1 - 4%) CO2 reductie aangetoond (op basis van tank to wheel) 

✓ NOx : Onderzoek SGS, SOS, KW3 laat reductie van 15 – 35%  

✓ fijnstof (PM10) het praktijkonderzoek toonde 46% reductie-effect PM10 aan.  

  

Vooruitblik 

• Spin off van het project 

• Beleidsvoornemens toepassing GTL 2025 / 2030 

• Forecast reductie-effect 

  

 
Bronnen 
 

Bron: https://www.shell.nl/media/persberichten/2018-media-releases/cleaner-air-on-building-sites-rotterdamsebaan.html 
 

input BMWT vs 

2.pptx
 

emissie reducties 

tbv BMWT.xlsx

TNO 2018 R10715 

Shell GTL wheel loader emissions.pdf
 

B   

https://www.shell.nl/media/persberichten/2018-media-releases/cleaner-air-on-building-sites-rotterdamsebaan.html
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien  

Operationele Doelstelling: IV Verduurzamen van het materieelpark en gebruik van duurzame brandstoffen 

Organisatie  Gemeente Groningen 

  

Actiepunt 
31 (10) Gemeente Groningen voert een proefproject uit om een alternatieve brandstof toe te passen op veeg- en borstelmachines binnen het gemeentelijk 
materieelpark en onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om de inzet van alternatieve brandstoffen voor mobiele werktuigen binnen het gemeentelijk 
wagenpark op te nemen in het duurzaam inkoopbeleid. 

  

 
Realisatie 
 

De ervaringen m.b.t. GTL op veeg- en borstelmachines zijn positief. Zie meer informatie bronvermelding. In 2013 zette Gemeente Groningen de 1e stap door 
al jaar dieselvoertuigen geschikt te maken voor GTL. Daarmee behaalt Groningen een fijnstofreductie van 50%. Daarnaast zet Groningen vol in op zero-
emissie materieel in 2025. Zo heeft de Gemeente in 2017 vier waterstofauto’s in gebruik genomen, een afvalwagen, een veegwagen en twee personenauto’s. 
Voor zover bekend had de gemeente hiermee een ‘Europese primeur’ te pakken. Firma Holthausen uit Hoogezand bouwde een diesel aangedreven Ravo-
veegmachine om. Anno Q1 2020 heeft Groningen 11 emissievrije waterstof/elektrisch aangedreven eenheden. Eind 2020 moeten er 25 eenheden zijn in de 
vorm van 10 vrachtauto`s, 10 bestelbussen, 5 machines die op waterstof elektrisch gaan. Op batterij elektrisch moeten eind 2020 ongeveer 35 voertuigen 
hiervoor ingezet. Hand gereedschap heeft dan zijn 20% bereikt met emissie vrije uitvoering. De gemeente Groningen is partner in het Interreg project 
Hytrec2. Diverse internationale partners werken binnen dit project samen aan de (door)ontwikkeling van waterstofmobiliteit in regio’s rondom de Noordzee. 
Op vlak van gedrag zet Groningen in op HND-training zodat mensen goed omgaan met juiste materieelinzet en optimaal gebruik.  
 
In haar inkoopbeleid heeft Groningen de beleidskeuze gemaakt om geen diesel meer te gebruiken maar de transitiebrandstof GTL, tenzij inzet van waterstof 
kan. In aanbestedend werk worden de emissievrij werken met een punten systeem gestimuleerd en kan zijn dat medio 2025 – 2030, dit een harde eis gaat 
worden wanneer bedrijven gaan inschrijven op werken of leveringen aan de gemeente Groningen. 

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:   
✓ 71% roetreductie op basis van de praktijkproef GTL op veeg- en borstelmachines. Deze resultaten zijn indicatief vastgesteld met behulp van een 

opaciteitsmeter in eigen werkplaats. Het betreft een roetmeting en geen PM/deeltjes meting.  
  

Vooruitblik 
Groningen wil emissievrije binnenstad zijn in 2025. De gemeente Groningen wil in 2030 beschikken over een volledig elektrisch en/of op waterstof draaiend 
materieelpark. Dan gaat het om honderd vrachtwagens, 300 bestelwagens en personenauto’s, en 350 stuks materieel als tractoren, shovels, kranen, maai-, 
veeg- en borstelmachines. De aanpak past in het streven naar een emissievrije binnenstad in 2025.  

  

Bronnen 

Bron:https://www.bouwmachines.nl/ondernemen/artikel/2018/08/materieel-in-groningen-aan-de-waterstof-bij-een-graafmachine-kan-dit-ook-10141592  

Groningen 

Resultaten proef GTL op veeg- en borstelmachines.xls
 

b  
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien  

Operationele Doelstelling: IV Verduurzamen van het materieelpark en gebruik van duurzame brandstoffen 

Organisatie  Gemeente Utrecht  

  

Actiepunt 

 
32 (11) De gemeente Utrecht zorgt voor aansluitpunten op de belangrijkste evenemententerreinen in haar stad, onder andere voor festivals. Zij deelt 
hierover haar kennis met Partijen. 
 

  

 
Realisatie 
 

 
Op 8 november 2018 heeft Gemeente Utrecht een motie overgenomen om de inzet van vervuilende dieselaggregaten maximaal te beperken. Streven is de 
realisatie van elektrische aansluitpunten op de belangrijkste evenemententerreinen, zodat het gebruik van dieselaggregaten daar aanzienlijk teruggedrongen 
kan worden. Daarvoor heeft Gemeente Utrecht een inventarisatie laten uitvoeren naar de energiebehoefte van de bestaande aansluitpunten als basis om 
vervolgkeuzes te maken voor duurzamere opties. Afhankelijk van de gekozen verduurzamingsstrategie wordt een zekere hoeveelheid diesel bespaart of 
vermeden.  
  

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:   
✓ 90 to 150 ton CO2 *  

 

 
*genoemde aantallen zijn indicatief en afhankelijk van de te kiezen verduurzamingsstrategie in inzet van duurzame aggregaten 

  

Vooruitblik 

 
In het Actieplan Schoon Vervoer 2015-2020 formuleert gemeente Utrecht haar ambities ook m.b.t. verduurzamen van aansluitpunten. Dit is een structureel 
aandachtspunt vooral vanuit de ambitie om te voldoen aan de WHO-norm (World Health Organization) voor luchtkwaliteit. Gemeente Utrecht wil een 
gezonde stad zijn en daar hoort ook gezonde lucht bij.  

  

 
Bronnen 
 

Rapportage Utrecht 

evenementenlocaties.pdf
 

b  
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien  

Operationele Doelstelling: IV Verduurzamen van het materieelpark en gebruik van duurzame brandstoffen 

Organisatie  BAM 

  

Actiepunt 

33A (12) Bouwbedrijven nemen deel aan initiatieven om de aanschaf van duurzame energiezuinige mobiele werktuigen en brandstoffen te stimuleren bij 
onderaannemers en materieeldiensten, zoals bijvoorbeeld hybride technieken, toepassing van starre verbindingen, toepassing van LED-techniek, etc. 
34A (13) Bouwbedrijven spannen zich in dat leveranciers en onderaannemers het brandstofverbruik van mobiele werktuigen registreren. 
 

  

 
Realisatie 
 

• De Materieeldienst van BAM Infra NL is actief betrokken om mobiele werktuigen daar waar mogelijk te verduurzamen/ te elektrificeren. Voorbeelden zijn: 
o Inkoop stage 5 motoren plus Adblue 
o Stimuleren inzet duurzaam materieel - Pilot elektrische wals 
o Verkenning mogelijkheden inzet groen gas i.s.m. Gashouders.nl 
o Onderzoek naar toepassing duurzaam gas in gasmotoren in materieel en aggregaten 
o Verruiming budget voor verduurzaming materieel, met name voor accu’s 

 
In de periode 2017 – 2019 heeft BAM in totaal bijna 1,9 miljoen liter GTL afgenomen. Intussen wordt, naast de Rotterdamsebaan, ook GTL gebruikt op o.a.:   

• Stationsgebied Driebergen-Zeist 

• Landside Infrastructure Schiphol 

• Asfaltcentrales 

• Diverse regioprojecten 
 

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:   
✓ CO2 :  EU, SGS-onderzoek heeft beperkte (1 - 4%) CO2 reductie aangetoond 
✓ NOx : Onderzoek SGS, SOS, KW3 laat reductie van 15 – 35%  
✓ fijnstof (PM10) het praktijkonderzoek toonde 46% reductie-effect PM10 aan.  

  
Vooruitblik 

Er zijn voorlopig geen plannen om te stoppen met GTL. Bovendien is er in 2019 een raamovereenkomst getekend met Den Hartog voor de levering van 
HVO Biodiesel. BAM verkent en benut een breed scala van biobrandstoffen. Concreet is er al een levering aan een project in Amsterdam gedaan. 

  
Bronnen - 

b  
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien 

Operationele Doelstelling: IV Verduurzamen van het materieelpark en gebruik van duurzame brandstoffen  

Organisatie  Boskalis Nederland B.V 

  
Actiepunt 

33B (12) Bouwbedrijven nemen deel aan initiatieven om de aanschaf van duurzame energiezuinige mobiele werktuigen en brandstoffen te stimuleren bij 
onderaannemers en materieeldiensten, zoals bijvoorbeeld hybride technieken, toepassing van starre verbindingen, toepassing van LED-techniek, etc. 

  

 
Realisatie 
 

• Boskalis heeft raamovereenkomsten afgesloten met verhuurpartijen van mobiele werktuigen 

• Boskalis organiseert periodiek een meet the buyer bijeenkomst waar het agendapunt duurzaamheid is 

• Boskalis laat onderaannemers op synthetische brandstof draaien en schrijft zelf in tenders vrijwel altijd in met GoodFuels biodiesel 

• Boskalis verwacht 35% CO2-reductie te realiseren door langetermijn partnership aan te gaan met GoodFuels voor haar grondverzetmaterieel (binnen de 
context van een organisatiebrede toepassing ervan ook op andere materieeltoepassingen zoals trucks en vaartuigen.  

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:   
✓ CO2  Uit diverse praktijkproeven blijken verschillende reductiepercentages haalbaar, waarbij Boskalis uitgaat van de conservatieve inschatting van 

35% reductie-effect.  
 
 
 
 
 

 
  

Vooruitblik 

Als je vooruitkijkt naar de periode heden-2025: 

• Meer sturen op schonere machines. Nu wordt minimaal Stage 3B gevraagd in overeenkomsten. Dit moet naar minimaal Stage 4.  

• Promoten van deze brandstof 

• Aandeel synthetische brandstof verhogen. 

• Welke activiteiten lopen dan door in relatie tot dit actiepunt?  
• Het gebruik van synthetische brandstof maakt onderdeel uit van onze doelstelling. Wij moeten het aandeel flink verhogen. 

  
 
Bronnen 
 

CO2-Beleidsdoelstellingen_en_energiemanagementactieplan: 
https://nederland.boskalis.com/fileadmin/user_upload/Boskalis_Nederland/CO2prestatieladder_docs/CO2-
Beleidsdoelstellingen_en_energiemanagementactieplan.pdf 
https://boskalis.com/press/press-releases-and-company-news/detail/boskalis-nederland-aiming-for-35-co2-reduction-with-goodfuels-biofuel.html 

b  

https://nederland.boskalis.com/fileadmin/user_upload/Boskalis_Nederland/CO2prestatieladder_docs/CO2-Beleidsdoelstellingen_en_energiemanagementactieplan.pdf
https://nederland.boskalis.com/fileadmin/user_upload/Boskalis_Nederland/CO2prestatieladder_docs/CO2-Beleidsdoelstellingen_en_energiemanagementactieplan.pdf
https://boskalis.com/press/press-releases-and-company-news/detail/boskalis-nederland-aiming-for-35-co2-reduction-with-goodfuels-biofuel.html
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien 

Operationele Doelstelling: IV Verduurzamen van het materieelpark en gebruik van duurzame brandstoffen 

Organisatie  
 
Boskalis Nederland B.V 
 

  

Actiepunt 
 
34B (13). Bouwbedrijven spannen zich in dat leveranciers en onderaannemers het brandstofverbruik van mobiele werktuigen registreren. 
 

  

 
Realisatie 
 

  
Dit actiepunt is ondanks inspanningen nog niet van de grond gekomen. Een van de belangrijkste redenen is het ontbreken van een geschikte methode 
beschikbaar om brandstof te registreren vanuit een mobiel gasolietank als de brandstof zelf wordt aangezogen.  

  
Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:   

✓ nvt 
  

Vooruitblik 

 
Als je vooruitkijkt naar de periode heden-2025: 

• Boskalis gaat een x-aantal brandstoftanks voorzien van een mechanische flowmeter en verplicht gebruikers om te tanken via het tankpistool. Het zelf 
aanzuigen wordt geblokkeerd. 

  
 
Bronnen 
 

 
Niet van toepassing. Zodra meer bekend, volgt publicatie voor zover het vrijgegeven kan worden.  

b  
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien   

Operationele Doelstelling: IV Verduurzamen van het materieelpark en gebruik van duurzame brandstoffen 

Organisatie  KWS  

  

Actiepunt 
33C (12) Bouwbedrijven nemen deel aan initiatieven om de aanschaf van duurzame energiezuinige mobiele werktuigen en brandstoffen te stimuleren bij 
onderaannemers en materieeldiensten, zoals bijvoorbeeld hybride technieken, toepassing van starre verbindingen, toepassing van LED-techniek, etc. 
34C (13). Bouwbedrijven spannen zich in dat leveranciers en onderaannemers  het brandstofverbruik van mobiele werktuigen registreren. 

  

 
Realisatie 
 

Ad 33C (12) Bij tenders schrijft KWS in met elektrisch, danwel duurzaam materieel en/of biobrandstoffen. Indien KWS het project vervolgens aanneemt, 
betekent dit, dat zowel KWS, als de ketenpartners dit toe moeten passen. Tevens werkt KWS nauw samen met haar materieeldiensten voor de steeds 
verdere verduurzaming van ons materieelpark. Zo zijn de huidige shovels die KWS inzet bij asfaltcentrales 15-20% zuiniger dan voorgangers. 
 
Ad 34C (13) Bij het asfalttransport wordt er veel aandacht besteed aan de monitoring van de vervoersbewegingen, om hier vervolgens op te kunnen 
optimaliseren. Verder kijkt KWS ook naar de verdere optimalisatie en efficiëntie van het asfaltproces, bijvoorbeeld door de inzet van het asfaltwals informatie 
systeem (AWIS) en binnen het onderzoek van ASPARI. Bijvoorbeeld binnen het onderhoudsproject Elementverhardingen Oost Amsterdam zet KWS tevens 
sterk in op de registratie van het brandstofverbruik, om dit gedurende de looptijd van het contract verder te reduceren. 

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  * 
✓ CO2 tot 100% bij Zero-emissie materieel 
✓ NOx  tot 100% bij Zero-emissie materieel 
✓ fijnstof (PM10) tot 100% bij Zero-emissie materieel 
* Betreft een indicatie niet op basis van gemeten waarden 

  

Vooruitblik 

De inzet van lage- en zero-emissie materieel is blijvend aandachtspunt. Hiervoor is het voor KWS essentieel om in samenwerking met materieeldiensten, 
collegabedrijven en andere ketenpartners in te blijven zetten op de ontwikkeling en inzet hiervan en een verbeterd inzicht in de verbruiken te krijgen en dit in 
te zetten voor optimalisaties. Bovendien blijft KWS in tenders inschrijven met steeds duurzamer materieel, zodat KWS zowel zichzelf, als ketenpartners blijft 
stimuleren en uitdagen. 

  

 
Bronnen 
 

https://www.kws.nl/nl/over-ons/werkwijze/asfaltproces/awis   / https://www.kws.nl/nl/nieuws/detail/circulariteit-en-duurzaamheid-op-schiphol 
https://www.kws.nl/nl/nieuws/detail/elektrische-kraan / https://www.kws.nl/nl/nieuws/detail/eerste-hybride-wals-in-nederland-voor-kws 
https://www.kws.nl/nl/nieuws/detail/eerste-samenwerking-met-circulaire-bouwhub-op-de-ankerweg-in-amsterdam 
https://www.kws.nl/nl/nieuws/detail/co-saving-diesel-duurzamer-asfalteren-flevoland 
https://www.kws.nl/nl/nieuws/detail/primeur-in-ermelo-kws-legt-eerste-prefab-rotonde-van-nederland-aan 
https://www.kws.nl/nl/nieuws/detail/circulaire-prefab-protonde-terneuzen 

b  

https://www.kws.nl/nl/over-ons/werkwijze/asfaltproces/awis
https://www.kws.nl/nl/nieuws/detail/circulariteit-en-duurzaamheid-op-schiphol
https://www.kws.nl/nl/nieuws/detail/elektrische-kraan%20/
https://www.kws.nl/nl/nieuws/detail/eerste-hybride-wals-in-nederland-voor-kws
https://www.kws.nl/nl/nieuws/detail/eerste-samenwerking-met-circulaire-bouwhub-op-de-ankerweg-in-amsterdam
https://www.kws.nl/nl/nieuws/detail/co-saving-diesel-duurzamer-asfalteren-flevoland
https://www.kws.nl/nl/nieuws/detail/primeur-in-ermelo-kws-legt-eerste-prefab-rotonde-van-nederland-aan
https://www.kws.nl/nl/nieuws/detail/circulaire-prefab-protonde-terneuzen
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien   

Operationele Doelstelling: IV Verduurzamen van het materieelpark en gebruik van duurzame brandstoffen 

Organisatie  
 
Mourik Infra  
 

  

Actiepunt 

 
33D (12) Bouwbedrijven nemen deel aan initiatieven om de aanschaf van duurzame energiezuinige mobiele werktuigen en brandstoffen te stimuleren bij 
onderaannemers en materieeldiensten, zoals bijvoorbeeld hybride technieken, toepassing van starre verbindingen, toepassing van LED-techniek, etc. 
34D (13). Bouwbedrijven spannen zich in dat leveranciers en onderaannemers  het brandstofverbruik van mobiele werktuigen registreren. 
 

  

 
Realisatie 
 

 

• Mourik Infra neemt deel aan initiatieven en organiseert zelf initiatieven om verduurzaming te versnellen. Wederom is een mooi voorbeeld het keteninitiatief 
‘Brandstofbesparing’ (CO2-reductie programma “Bewust omgaan met Energie”) met onderaannemers 

• Ook is Mourik actief met de brandstofleverancier op zoek gegaan naar duurzame brandstoffen en heeft dit gepromoot bij ketenpartners. Besparing is 89% op 
de CO2 uitstoot.  
 

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:   
✓ CO2  
✓ NOx   
✓ fijnstof (PM10) 
✓ Het reductie-effect van de duurzame brandstof is 89% op CO2-uitstoot.  

 

  

Vooruitblik 
 
Mourik Infra gaat het materieel verduurzamen om in 2035 CO2-neutraal te zijn.  
 

  
Bronnen 

https://www.stimular.nl/nieuws/mourik-infra-co2-reductie-programma-stimuleert-om-verder-te-innoveren/ 
CO2-prestatieladder rapportages Mourik Infra 

b  

https://www.stimular.nl/nieuws/mourik-infra-co2-reductie-programma-stimuleert-om-verder-te-innoveren/
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien 

Operationele Doelstelling: IV Verduurzamen van het materieelpark en gebruik van duurzame brandstoffen 

Organisatie  MvO Groep 

  

Actiepunt 
33E (12). Bouwbedrijven nemen deel aan initiatieven om de aanschaf van duurzame energiezuinige mobiele werktuigen en brandstoffen te stimuleren bij 
onderaannemers en materieeldiensten, zoals bijvoorbeeld hybride technieken, toepassing van starre verbindingen, toepassing van LED-techniek, etc. 
34E (13). Bouwbedrijven spannen zich in dat leveranciers en onderaannemers  het brandstofverbruik van mobiele werktuigen registreren. 

  

 
Realisatie 
 

Ad 33: MvO heeft veel eigen materieel en past dit ook vooral toe op eigen projecten. Indien onderaannemers/ inhuur wordt toegepast op een project, wordt 
altijd ingekocht op basis van state of the art techniek/ motoren of materieel mogelijkheden. Hybride is niet overal beschikbaar, toepassing LED is wel of niet 
aanwezig in kranen, vrachtwagens etc. Indien mogelijk wordt dit wel gevraagd. Oude materieelstukken worden niet ingehuurd. Eigen materieel wordt altijd 
aangekocht conform de laatste stand der techniek.. MvO loopt graag voorop, en doet dat onder meer door te werken aan innovatieve en duurzame 
oplossingen. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan inzet van hybride machines, duurzame brandstoffen, rijplaten op bouwlocaties, optimalisatie van ontwerp 
(slimmer werken), procesefficiency en innovatieve meet & monitoringsmethoden. Momenteel wordt bekeken in hoeverre het mogelijk elektrisch materieel te 
kopen (zie 34).  
 
Ad 34: Sinds enkele jaren monitort MvO een groot deel van haar materieelpark. Monitoring van brandstof verbruik (ook hybride verbruikt brandstof) is 
mogelijk doordat materieel met gps opgenomen is in een totaal dashboard. Dit dashboard kan worden uitgelezen sinds 2018. Door samenwerking met PVH 
Mobile Automation werkt ze aan verdergaande integratie van diverse meetsystemen van verschillende leveranciers. Met het inzicht dat de uitgebreide 
monitoringsmogelijkheden biedt zal MvO in de toekomst nog beter kunnen sturen op vermindering van stationair verbruik, vermindering van uitstoot, en 
optimalisering van de productie. Bovendien verwacht MvO hiermee beter inzicht te krijgen in foutieve afstellingen van het materieel, waarmee het bedrijf ook 
de machinist en de technische dienst kan ondersteunen in het efficiënter omgaan met het materieel om onderhoudskosten te verlagen en duurzaamheid te 
verhogen. Hier werkt ze aan verbetering van monitoring in samenwerking met leveranciers en onderaannemers en zet daarmee aan tot brandstofregistratie 
van werkmaterieel.  

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:   
✓ CO2  
✓ NOx   
✓ fijnstof (PM10) 
Er is sprake van een CO2 reducerend effect bij inzet hybrides (dit is ongeveer 30% ten opzichte van een niet hybride).  

  
Vooruitblik 

MvO Groep heeft haar klimaatambities vastgelegd in het duurzaamheidsprogramma CSI, dat ook op de lange termijn leidend is in realisatie van concrete 
verdergaande verduurzaming van het bouwproces in lijn met de klimaatopgaaf en energietransitie in de sector.  

  
Bronnen https://www.mvogroep.nl/nl/over-martens-en-van-oord/groen-denken-en-doen/ 

b  

https://www.mvogroep.nl/nl/over-martens-en-van-oord/groen-denken-en-doen/
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien 

Operationele Doelstelling: IV Verduurzamen van het materieelpark en gebruik van duurzame brandstoffen 

Organisatie  Strukton 

  

Actiepunt 
33F (12) Bouwbedrijven nemen deel aan initiatieven om de aanschaf van duurzame energiezuinige mobiele werktuigen en brandstoffen te stimuleren bij 
onderaannemers en materieeldiensten, zoals bijvoorbeeld hybride technieken, toepassing van starre verbindingen, toepassing van LED-techniek, etc. 
34F (13). Bouwbedrijven spannen zich in dat leveranciers en onderaannemers  het brandstofverbruik van mobiele werktuigen registreren. 

  

Realisatie 
 

Ad 33: Daar waar het kan, maakt Strukton de keuze voor duurzame oplossingen in de uitvoeringsplannen. Hierbij betrekt Strukton pro-actief haar 
uitvoeringspartners. Dan gaat het bijvoorbeeld om de inzet van passend materieel voor het werk, gebruik van duurzame brandstoffen (waar mogelijk), zero-
emissie materieel of andere duurzame oplossingen. Strukton heeft zelf een modern park; minimaal Stage IV. En veel van haar partners hebben ook een jong 
materieelpark. In april 2020 startte Strukton Civiel Start-up & Innovation Centre een samenwerking met Chargemakers voor onderzoek naar laadinfrastructuur 
op de bouwlocatie.  
 
Ad 34: De mate waarin brandstofregistratie plaatsvindt door ketenpartners is projectspecifiek afhankelijk. In haar core-business asfaltwerk levert Strukton 
veelal eigen brandstof voor haar eigen machines. Van de machines die rond het project werken en worden ingehuurd, is veelal onbekend wat ze verbruiken, 
welke brandstoftype en waar het vandaan komt. Behalve als er gewerkt wordt met biofuels vanwege de afspraken die dan gemaakt worden over de 
beschikbaarheid en toelevering ervan op de bouwlocatie. Strukton spant zich in waar mogelijk om brandstofregistratie mogelijk te maken maar de praktijk is 
weerbarstig gebleken.  

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:   
✓ CO2  
✓ NOx   
✓ fijnstof (PM10) 

• Gekozen duurzame oplossingen in uitvoering geeft ongetwijfeld een zekere mate van reductie-effect. De registratie ervan is projectspecifiek 
afhankelijk   

  

Vooruitblik 

Strukton gaat mee in de energietransitie in de bouw naar zero-emissie. De in april 2020 gestarte samenwerking met Chargemakers voor onderzoek naar 
laadinfrastructuur op de bouwlocatie is daar een voorbeeld van. Vanuit haar milieudoelstellingen investeert Strukton in duurzame innovatie van het 
materieelpark. In haar investeringsbesluiten kiest Strukton altijd voor de meest duurzame optie tenzij uitvoering van werk daardoor teveel in gevaar komt. 
Het materieelpark is modern; minstens Stage IV. Waar zero-emissie oplossingen voorhanden én inpasbaar zijn in het proces, daar kiest Strukton voor de 
duurzame materieelvariant. Denk bijvoorbeeld aan zero-emissie minigravers. Feit is echter dat Strukton vooral werkt met groot grondverzetmaterieel vanaf 
15 ton. In die categorie is het zero-emissie aanbod nog laag. Strukton ziet toekomst in uitstootvrij materieel op basis van waterstof. Maar die techniek staat 
nog in de kinderschoenen en zal voor de komende 5 jaar nog niet beschikbaar zijn. 

  
Bronnen 

https://nl.goodfuels.com/krollen-strukton-rail-werken-voortaan-op-duurzame-biobrandstof/ 
https://doetdoet.nl/nieuws/2020-04-28-strukton-civiel-en-chargemakers-zorgen-samen-voor-laadoplossingen-op-de-bouwplaats 

b  

https://nl.goodfuels.com/krollen-strukton-rail-werken-voortaan-op-duurzame-biobrandstof/
https://doetdoet.nl/nieuws/2020-04-28-strukton-civiel-en-chargemakers-zorgen-samen-voor-laadoplossingen-op-de-bouwplaats
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien  

Operationele Doelstelling: IV Verduurzamen van het materieelpark en gebruik van duurzame brandstoffen 

Organisatie  
 
Van Oord Nederland bv 
 

  

Actiepunt 

 
33G (12) Bouwbedrijven nemen deel aan initiatieven om de aanschaf van duurzame energiezuinige mobiele werktuigen en brandstoffen te stimuleren bij 
onderaannemers en materieeldiensten, zoals bijvoorbeeld hybride technieken, toepassing van starre verbindingen, toepassing van LED-techniek, etc. 
34G (13) Bouwbedrijven spannen zich in dat leveranciers en onderaannemers het brandstofverbruik van mobiele werktuigen registreren. 
 

  

 
Realisatie 
 

• Ad 33G (12):  
Initiatieven zijn op beleidsniveau (deelname aan ‘roadmap to zero emission 2030’ e.d.), maar omvatten ook een aantal tenders waarin nul-emissie geëist 
/gestimuleerd wordt met doorwerking naar de materieeldiensten en verantwoordelijken voor de inkoop van (bio)brandstoffen. 
Eigen materieeldienst zet in op: 1) kabel/batterij-elektrisch waar technisch haalbaar, 2) stage V machines + belangrijk deel biofuel.  
Bij inhuur wordt ook getracht zoveel mogelijk moderne machines in te huren en wordt bekeken of biofuel (HVO) mogelijk is. 

• Ad 34G (13):  
Veel op ingezet op projecten in m.n. 2018 via contractbepalingen, maar weinig gegenereerde meerwaarde. Werkzaamheden, machines en omstandigheden 
te variabel om conclusies aan te verbinden en echt van te leren. 

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:   
✓ Ad 33G (12): 10 – 30 % CO2  
✓ Ad 33G (12): 30 – 50 % NOx   
✓ Ad 33G (12): 30 – 50 % fijnstof (PM10) 
• Ad 34G (13): geen sprake van een reductie-effect 

  
Vooruitblik 

Als je vooruitkijkt naar de periode heden-2025 verwacht Van Oord groei van toepassing biofuels en battery-/kabel-electric machines met verwachte 
voornoemde reductie-effecten.  

  
 
Bronnen 
 

Duurzaamheid binnen Van Oord: https://www.vanoord.com/nl/over-ons/co2-prestatieladder 
Energiebeleid en actieplan: https://www.vanoord.com/sites/default/files/energiemanagement_actieplan_v1a_2019.pdf 
 

b  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vanoord.com%2Fnl%2Fover-ons%2Fco2-prestatieladder&data=02%7C01%7CFloris.vanNouhuijs%40vanoord.com%7Cb499f41d02174572ca6908d7b48092f2%7Cd62ada1bca424fe2b9e7ceb843af0ad2%7C0%7C0%7C637176336659227148&sdata=6ulx8vjhtiCi71CVi3geQmMFOZyVujr%2FyH2a5wm4e3Q%3D&reserved=0
https://www.vanoord.com/sites/default/files/energiemanagement_actieplan_v1a_2019.pdf
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien  

Operationele Doelstelling: IV Verduurzamen van het materieelpark en gebruik van duurzame brandstoffen 

Organisatie  Visser Smit en Hanab 

  

Actiepunt 
33H (12) Bouwbedrijven nemen deel aan initiatieven om de aanschaf van duurzame energiezuinige mobiele werktuigen en brandstoffen te stimuleren bij 
onderaannemers en materieeldiensten, zoals bijvoorbeeld hybride technieken, toepassing van starre verbindingen, toepassing van LED-techniek, etc. 
34H (13) Bouwbedrijven spannen zich in dat leveranciers en onderaannemers het brandstofverbruik van mobiele werktuigen registreren. 

  

 
Realisatie 
 

Ad 33H:  
Voorbeelden van projecten waar VSH bij betrokken is zijn:  

• Windpark Friesland wordt gebruik gemaakt van biobrandstoffen  

• Project Noorwegen, waar de gehele boring is uitgevoerd met walstroom i.p.v. brandstof. Op dit project is bespaard op de uitstoot door het 
energieverbruik te verschuiven van fossiele brandstof naar hoofdzakelijk duurzaam opgewekte elektriciteit door de aanschaf van elektrische 
powerpacks voor de boorstelling. Het project is inmiddels afgesloten en in plaats van de geraamde 6509,8 ton CO2 is 96 ton uitgestoten. Een 
besparing van 98,5 % op dit project. Meer dan de helft dan de gehele uitstoot van 2017. 

Andere initiatieven zijn voornamelijk gericht op mobiliteit van de medewerkers door te verblijven in hotels i.p.v. heen en weer rijden. Poolen, gebruik van HUB 
in de stedelijke omgeving, ect. Gebruik van elektra aansluitingen waar mogelijk in plaats van diesel generatoren. En indien generatoren waar mogelijk de 
‘groene’ varianten.  
Ad 34H: Dit wordt sinds 2013 gedaan. Helpt zeker als tool om reductie onder de aandacht te krijgen. Zeker met relatie tot de rapportage plicht en druk vanuit 
Concern niveau.  

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:   

• CO2  
✓ NOx   
✓ fijnstof (PM10) 
✓ geen sprake van een meetbaar reductie-effect 

Vanuit Smarttrackers heeft VSH inzicht in verbruikte liters brandstof en door deze te vergelijken met een andere periode dan ook de vermeden 
hoeveelheden liters. Echter zijn de reductie-effecten niet toe te wijzen aan specifieke activiteiten. 

  
Vooruitblik 

Door de huidige problematiek vanuit stikstof zal inzet van lage emissie en zero-emissie meer en meer een verplichting worden vanuit overheden, waardoor 
bouwbedrijven het initiatief niet hoeven te nemen maar regelgeving moeten uitvoeren.  

  
Bronnen - 

b  



 

116 
 

 

 

 

Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien  

Operationele Doelstelling: IV Verduurzamen van het materieelpark en gebruik van duurzame brandstoffen 

Organisatie   BMWT 

  

Actiepunt 

 
35 (14).  BMWT spant zich ervoor in dat materieelleveranciers, handelsbedrijven, toeleveranciers en gebruikers van mobiele werktuigen in de bouwsector 
praktijkproeven uitvoeren naar toepassing van duurzame en/of alternatieve brandstoffen in mobiele werktuigen. 
   

  

 
Realisatie 
 

 
BMWT heeft in haar rol als projectbureau pro-actief meermalen (on)gevraagd partners opgeroepen tot uitvoering van praktijkproeven. In de GD-HND Update 
staat een totaaloverzicht van de opgegeven proefprojecten. Zie bronnen voor projectspecifieke informatie.  

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ geen sprake van een direct reductie-effect want dit betreft een inspanning van BMWT om partijen ertoe te bewegen praktijkproeven uit te voeren. Er 

gaat daarmee wel een indirect effect vanuit, met werking in de randvoorwaardelijke sfeer.  
  

  

Vooruitblik 

 
Duurzaam werken met werkmaterieel is één van de pijlers in de missie van BMWT. Door de energietransitie zal de noodzaak van duurzaam materieel 
toenemen waar materieelleveranciers rol hebben als facilitator en kennispartij. Uit dien hoofde promoot BMWT ook in de toekomst deelname door haar 
leden aan praktijkproeven.  
   

  

 
Bronnen 
 

 

Bijlage 4 Update 

Green Deal Het Nieuwe Draaien.pdf
  

b  
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien  

Operationele Doelstelling: IV Verduurzamen van het materieelpark en gebruik van duurzame brandstoffen 

Organisatie   Bouwbedrijven, BMWT 

  
Actiepunt 

36 (15). Bouwbedrijven, handelsbedrijven en toeleveranciers stellen – na goed overleg en instemming over onder meer omgang met kosten en risico’s – hun 
mobiele werktuigen ter beschikking voor een concrete praktijkproef door Kennisorganisaties. 

  

 
Realisatie 
 

Betrokken partijen waren allen bereid tot het beschikbaar stellen van materieel voor praktijkproeven. Enkele voorbeelden daarvan zijn:  

• Den Haag: Proefproject GTL Rotterdamse Baan (SHELL, BAM, TNO, SGS) 

• Groningen: GTL v Diesel op veegmachines 

• Boskalis heeft test uitgevoerd op A10-West met 3 aggregaten gekoppeld aan 3 lithium accupacks; reductive draaiuren circa 80%. 

• Boskalis stelt machines beschikbaar aan kennisorganisatie voor testen/metingen. En heeft daartoe aanbod gedaan bij TNO.  

• Boskalis participeert in praktijkemissiemetingen ‘van inzicht naar reductie’ op de bouwplaats met eigen materieel i.s.m. TNO  

• Boskalis heeft materieel beschikbaar gesteld na praktijkproeven voor toepassing GTL/synthetische brandstof 

• Wierda proefproject PTO elektrisch/waterstof  

• Mourik Infra heeft in 2019 meegewerkt aan een onderzoek van een Master student die namens Tom Tom een onderzoek heeft gedaan naar 
feedback geven naar machinist. En eind 2018 hebben het bedrijf meegewerkt aan een onderzoek van TNO.  

• BAM heeft onderzoek gedaan naar toepassing duurzaam gas in gasmotoren in materieel en aggregaten. 

• KWS heeft werkmaterieel beschikbaar gesteld voor GTL op Onderhoudscontract Schiphol (https://www.kws.nl/nl/nieuws/detail/circulariteit-en-
duurzaamheid-op-schiphol), HVO op project Provincie Flevoland - Onderhoud N710 (https://www.kws.nl/nl/nieuws/detail/co-saving-diesel-duurzamer-
asfalteren-flevoland) en Onderhoudscontract Schiphol: https://www.kws.nl/nl/nieuws/detail/circulariteit-en-duurzaamheid-op-schiphol AWIS: 
https://www.kws.nl/nl/over-ons/werkwijze/asfaltproces/awis. 

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
De geïndiceerde reductie-effecten behaald in de proefprojecten zijn – voor zover gemeten of bekend – opgenomen in de projectinformatie.  

Raadpleeg daarvoor svp de betreffende rapportageformulieren behorend bij de betreffende projecten.  
  

Vooruitblik 

Voor vrijwel alle partners geldt dat ze in vervolg op de GD-HND de intentie hebben om aan te sluiten bij vergelijkbare vervolginitiatieven waarin 
verduurzaming van materieel centraal staat. En aldus ook materieel voor praktijkproeven in gezet gaat worden. Enkele voorbeelden:  
Boskalis ultimo 2025: Onderzoek naar alternatieve energiedragers (elektrisch/waterstof/andersoortig), toepassing nieuwe technieken en uittesten daarvan, 
pilots opstarten. BAM Infra: continu proces. Daar waar mogelijk zullen we materieel beschikbaar stellen. KWS op het onderhoudscontract Schiphol.  

  
Bronnen https://nederland.boskalis.com/fileadmin/user_upload/Boskalis_Nederland/CO2prestatieladder_docs/Overzicht_deelname_initiatieven_CO2-reductie.pdf 

B  

https://www.kws.nl/nl/nieuws/detail/circulariteit-en-duurzaamheid-op-schiphol
https://www.kws.nl/nl/nieuws/detail/circulariteit-en-duurzaamheid-op-schiphol
https://www.kws.nl/nl/nieuws/detail/co-saving-diesel-duurzamer-asfalteren-flevoland
https://www.kws.nl/nl/nieuws/detail/co-saving-diesel-duurzamer-asfalteren-flevoland
https://www.kws.nl/nl/nieuws/detail/circulariteit-en-duurzaamheid-op-schiphol
https://nederland.boskalis.com/fileadmin/user_upload/Boskalis_Nederland/CO2prestatieladder_docs/Overzicht_deelname_initiatieven_CO2-reductie.pdf
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien  

Operationele Doelstelling: IV Verduurzamen van het materieelpark en gebruik van duurzame brandstoffen 

Organisatie   BMWT 

  

Actiepunt 
 
37 (16).  BMWT ziet toe op de externe publicatie van de resultaten van de verschillende praktijkproeven voor Partijen. 
 

  

 
Realisatie 
 

 
BMWT heeft als penvoerder regelmatig partners aangespoord tot publicatie. Publicatie vond veelal plaats door uitwisseling van rapporten tussen de partners, 
publicatie van resultaten op de website van de GD-HND, publicatie over projecten aan partners via de periodieke HND-nieuwsflits en email.  
 

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ geen sprake van een direct reductie-effect want dit betreft een inspanning van BMWT om toe te zien op communicatie-uitingen waaraan een realistisch 

reductie-effect niet gekoppeld kan worden. Er gaat daar wel een indirect effect vanuit, met werking in de randvoorwaardelijke sfeer want communicatie-
uitingen zijn wezenlijk voor bereik.   

  

Vooruitblik 

 
Toezicht op externe publicatie ligt primair bij de penvoerder of projectbureau. In de praktijk blijkt dat publicatie veelal niet uit eigen initiatief gedeeld wordt; 
een ‘aanjager’ is nodig om resultaten op te halen en te laten delen.  
 

  
 
Bronnen 
 

 
www.greendealhetnieuwedraaien.nl 

b  
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien  

Operationele Doelstelling: IV Verduurzamen van het materieelpark en gebruik van duurzame brandstoffen 

Organisatie   BMWT 

  
Actiepunt 

38 (17). BMWT stimuleert leveranciers van mobiele werktuigen om informatie over uitstoot van CO2, NOx en fijnstof en brandstofverbruik van bouwmaterieel 
toegankelijk te maken voor Partijen. 

  

 
Realisatie 
 

Emissiedata is beschikbaar voor gebruikers via datamonitoringservices op mobiele werktuigen, die materieelleveranciers bieden. BMWT heeft waar mogelijk 
regelmatig haar leden geïnformeerd over nut en noodzaak van het pro-actief beschikbaar stellen van fuel-efficiency data van machines aan derden. Op 
navraag bij materieelleveranciers blijkt grote bereidheid om dergelijke informatie te verschaffen. Leveranciers van werkmaterieel bieden klanten -zoals 
bouwbedrijven- machinegebonden monitoringservices aan. Diverse materieelleveranciers bieden de mogelijkheid van datamonitoring op machines, 
waaronder inzicht in brandstofverbruik en – daaraan gecorreleerd – emissiecijfers (indicaties) per machine. De mogelijkheid van datamonitoring bij afname 
van machines blijkt aldus gemeengoed. Zij het in sommige gevallen een betaalde dienst. Ter stimulering zou de sector kunnen overwegen om standaard 
deze services aan te bieden zonder meerprijs. Of vanuit de Opdrachtgever bekeken, gesubsidieerd c.q. als gunningscriterium in tenders (zie pag. 29 van het 
Eindrapport Green Deal Het Nieuwe Draaien ref 2020-GDHND.  

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ geen sprake van een direct reductie-effect want dit betreft een inspanning van BMWT om derden te bewegen emissie-informatie te delen. Er gaat daar 

echter wel een indirect effect vanuit, met werking in de randvoorwaardelijke sfeer want deze informatievoorziening zet derden aan tot inzicht en 
bewustwording van brandstofverbruik en daarmee sturingscijfers voor emissiereductie. 

  
Vooruitblik 

De behoefte aan emissie-informatie door mobiele werktuigen neemt toe voor gebruik in emissierekenmodellen zoals DuboCalc, Aerius en CO2PL. Dit vraagt 
afstemming tussen en input van alle betrokkenen zoals gebruikers, materieelleveranciers, brancheorganisaties, overheden en kennis- en ontwikkelpartijen.   

  

 
Bronnen 
 

Cat® Product Link™ (VisionLink/ProductLink): https://www.cat.com/nl_NL/support/operations/technology/fleet-management-solutions/product-link.html 
KOMTRAX™: https://www.komatsu.eu/en/komtrax 
LiDAT; https://www.liebherr.com/en/usa/about-liebherr/service-services/fleet-management-lidat/fleet-management-lidat.html 
Volvo Proactive Monitoring/ActiveCare/CareTrack: https://www.smt.network/gb/news/increased-uptime-thanks-to-volvo-active-
care/?lat=52.0252166&lng=5.1635279 
Kobelco Monitoring Excavation System (KOMEXS): https://www.kobelco-europe.com/innovation/komexs/ 
Atlas Copco: intelligent Atlas Copco Equipment Satellite System (iACCESS): https://www.atlascopco.com/nl-nl/rental/why-rental/remote-monitoring-iaccess 
Hitachi ConSite: https://www.hitachicm.eu/service/global-e-service/consite/ 
Hyundai: HiMate https://www.hyundai-ce.eu/en/support/himate 
JCB LiveLink Lite: https://www.jcb.com/en-gb/parts-and-service/livelink 
Mecalac TeleMatics: https://www.mecalac.com/files/bibliotheques/1498568339_ir3248-1-mecalac-telematics-user-guide-pdf.pdf 
Terex TLink: https://www.terex.com/finlay/en/support/telematics-system 

b  

https://www.cat.com/nl_NL/support/operations/technology/fleet-management-solutions/product-link.html
https://www.komatsu.eu/en/komtrax
https://www.liebherr.com/en/usa/about-liebherr/service-services/fleet-management-lidat/fleet-management-lidat.html
https://www.smt.network/gb/news/increased-uptime-thanks-to-volvo-active-care/?lat=52.0252166&lng=5.1635279
https://www.smt.network/gb/news/increased-uptime-thanks-to-volvo-active-care/?lat=52.0252166&lng=5.1635279
https://www.kobelco-europe.com/innovation/komexs/
https://www.atlascopco.com/nl-nl/rental/why-rental/remote-monitoring-iaccess
https://www.hitachicm.eu/service/global-e-service/consite/
https://www.hyundai-ce.eu/en/support/himate
https://www.jcb.com/en-gb/parts-and-service/livelink
https://www.mecalac.com/files/bibliotheques/1498568339_ir3248-1-mecalac-telematics-user-guide-pdf.pdf
https://www.terex.com/finlay/en/support/telematics-system
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien 

Operationele Doelstelling: IV Verduurzamen van het materieelpark en gebruik van duurzame brandstoffen 

Organisatie   Wierda Hybrid Technologies 

  
Actiepunt  39 (18). Wierda Hybrid Technologies voert 2 proeftuinen uit en stelt de uitkomsten beschikbaar voor de partijen. 

  

 
Realisatie 
 

Als after-market electrificeerder heeft Wierda Hybrid Technologies afgelopen jaren meer dan 100 elektrische systemen gebouwd en afgeleverd in de 
Nederlandse markt. 
Hoogtepunten welke bijdragen aan het actie punt zijn: 

• Elektrificatie van een Volvo EC18D graafmachine. Deze graafmachine is voorzien van een 20 kWh accupakket en het was mogelijk om ruim 6 uren 
elektrisch te werken.  

• Volledig elektrische kraan/kipper combinatie. Een elektrische truck trekker met een 231 kWh accupakket welke een actieradius heeft van rond de 150 
km. De trailer is in staat om de gehele dag elektrisch te worden ingezet 

Op dit moment is de volledig elektrische HAMM HW90 wals in ontwikkeling samen met de Versluys Groep uit Bodegraven wordt er een geheel nieuw 
elektrisch aandrijfconcept ontwikkeld en in de wals gebouwd. Zo wordt het mogelijk om de wals te besturen met joysticks bediening gaat via een groot 
touchscreen en het wordt mogelijk om remenergie op te slaan. 

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ 100% CO2  
✓ 100% NOx   
✓ 100% fijnstof (PM10) 

  
Vooruitblik 

2025: Het in de markt zetten van volledig elektrisch bouwvoertuigen en de volledig elektrische HAMM HW90 wals aandrijving. Met de elektrische 
oplossingen gaan wij voor een 100% emissie reductie het liefst nog zonder concessies te hoeven doen aan inzet en gebruik van het materieel. 

  
 
Bronnen 
 

 
Bron Volvo EC18D https://www.bouwmachines.nl/materieel/artikel/2018/06/pioniers-bouwen-diesel-volvo-om-10141013 
Bron Kraan/kippercombinatie https://www.bouwmachines.nl/materieel/nieuws/2019/01/vrijbloed-heeft-de-primeur-de-eerste-elektrische-vrachtwagen-in-de-
bouw-10142876 

  

Knelpunten 
In veel gevallen zijn knelpunten tijd en budget. Ondanks de diverse RVO subsidie projecten is het niet of nauwelijks mogelijk om subsidie te ontvangen voor 
de eindgebruiker. Dit zorgt ervoor dat na een eenmalige prototype of concept het lastig is voor de markt om in alle facetten op te schalen. Dit geldt dan zowel 
voor leveranciers als eindgebruikers. 

B  

https://www.bouwmachines.nl/materieel/artikel/2018/06/pioniers-bouwen-diesel-volvo-om-10141013
https://www.bouwmachines.nl/materieel/nieuws/2019/01/vrijbloed-heeft-de-primeur-de-eerste-elektrische-vrachtwagen-in-de-bouw-10142876
https://www.bouwmachines.nl/materieel/nieuws/2019/01/vrijbloed-heeft-de-primeur-de-eerste-elektrische-vrachtwagen-in-de-bouw-10142876
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien  

Operationele Doelstelling: IV Verduurzamen van het materieelpark en gebruik van duurzame brandstoffen 

Organisatie   Baas 

  
Actiepunt 40 (19). Baas wil proefprojecten blauwe diesel op minigravers starten. En toepassing HVO, elektriciteit. 

  

 
Realisatie 
 

Op basis van de materiële emissies voor de Scope 3 analyse heeft Baas een ketenanalyse ‘Minigravers op alternatieve brandstof’ opgesteld. 
Daaruit blijkt dat het toepassen van een alternatieve brandstof als Blauwe Diesel (of ander meer HVO-diesel), naast elektrische graafmachines, ook  voorziet 
in een mogelijkheid om te komen tot significante reductie van de CO2-uitstoot (89%), maar ook 9% minder stikstofoxiden (NOx) en 33% lager niveau van fijne 
deeltjes. Zie daarvoor de productpagina van Neste MY Renewable Diesel™, de nieuwe productnaam van 100% ‘Blauwe Diesel’. Het product is tweede 
generatie biobrandstof. Op basis van de uitkomsten van de analyse wil Baas proefprojecten met alternatieve brandstoffen, zoals ‘Blauwe Diesel’ (HVO-
diesel), op minigravers gaan starten in 2020. Baas is in 2019 tot niveau 5 van de CO2-Prestatieladder gestegen. Mede dankzij de materiële emissies voor de 
Scope 3 analyse (met daarbij o.a. de ketenanalyse ‘Minigravers op alternatieve brandstof’). En dankzij een uitgevoerde pilot in Friesland waar Blauwe Diesel 
op bedrijfswagens is toegepast.  

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ CO2  89% reductie 

✓ NOx  9% reductie / 14 tot 40% reductie (afhankelijk van leverancier) 
✓ fijnstof (PM10) 33% reductie / 10 tot 34% reductie (afhankelijk van leverancier) 
Baas trad in de tweede helft van 2019 toe als partner in de green deal. De looptijd van het proefproject valt buiten de programmaperiode waardoor nog geen 
rapportage over de reductieresultaten op minigravers mogelijk is. De genoemde percentages zijn indicatief en gebaseerd op ervaringen opgedaan in het 
proefproject op de bedrijfswagens en de productopgaves van leveranciers van HVO-brandstoffen. Verwachting is dat het effect op graafmachines 
vergelijkbaar zal zijn.  

  
Vooruitblik 

De ambitie is om medio 2020 de eerste minigravers op HVO-Diesel te laten draaien. Gesprekken over kleine bulkaanlevering op (project-)locaties zijn al 
gevoerd. Daarna zal dit initiatief ook in de keten van onderaannemers en loonwerkbedrijven worden uitgezet. 

  

 
Bronnen 
 

• https://www.skao.nl/gecertificeerde-organisaties/Baas_B_V  

• https://api.skao.nl/uploads/media/skao_publication_document/0001/10/50abf7b5b95c4c87bb75c5ed8205c4e0bc85dd0a.pdf  

• https://api.skao.nl/uploads/media/skao_publication_document/0001/10/8d9bd65cb57d64f576e70fd79e770ea6e97c2b29.pdf  

• https://www.neste.nl/neste-my-hvo-diesel/hvo-diesel/betere-luchtkwaliteit  

• https://www.denhartogbv.com/brandstof/biobrandstoffen/verschil-hvo-en-gtl/  

• https://www.co2savingdiesel.nl/  

• https://www.co2savingdiesel.nl/kwaliteit-co2-saving-diesel/  

• https://baasbv.nl/baas-bv-start-pilot-blauwe-diesel-friesland 

B   

https://www.skao.nl/gecertificeerde-organisaties/Baas_B_V
https://api.skao.nl/uploads/media/skao_publication_document/0001/10/50abf7b5b95c4c87bb75c5ed8205c4e0bc85dd0a.pdf
https://api.skao.nl/uploads/media/skao_publication_document/0001/10/8d9bd65cb57d64f576e70fd79e770ea6e97c2b29.pdf
https://www.neste.nl/neste-my-hvo-diesel/hvo-diesel/betere-luchtkwaliteit
https://www.denhartogbv.com/brandstof/biobrandstoffen/verschil-hvo-en-gtl/
https://www.co2savingdiesel.nl/
https://www.co2savingdiesel.nl/kwaliteit-co2-saving-diesel/
https://baasbv.nl/baas-bv-start-pilot-blauwe-diesel-friesland
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien  

Operationele Doelstelling: IV Verduurzamen van het materieelpark en gebruik van duurzame brandstoffen 

Organisatie  Webasto 

  
Actiepunt 40B Praktijkonderzoek  

  

 
Realisatie 
 

Dit is een aanvullend actiepunt. In het kader van een praktijkgericht onderzoeksproject van het Institute for Interdisciplinary Construction Process 
Management (IBPM), in het onderzoeksveld 'Bouwactiviteiten en bouwprocestechniek' van de Technische Universiteit van Wenen, werd de Webasto Engine-
Off technologie onderworpen aan langetermijntests op een wiellader en rupsgraafmachine. Uit het praktijkonderzoek naar het effect van de Engine-Off 
verwarmings- en airconditioningsystemen bleek een significante reductie van brandstofverbruik: bijna een halvering van de gemiddelde duur van het 
stationair 
draaien in de onderzoeksperiode - van 33% naar 18%. Afname van de CO2-uitstoot met 1.000 kg  

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ CO2  zie bovenstaand 

De resultaten hebben betrekking op de besparingen per 100 uur stationair draaien van de motor. 

  
Vooruitblik -  

  

 
Bronnen 
 

016_HD_brochure_e

Paper_Engine_off_NL_2017_V4.pdf
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Rapportageformulieren  

V Ontwikkelen van beleid en regelgeving  
gericht op verduurzaming van mobiele werktuigen 

 

Brondocumenten zijn beschikbaar via BMWT  
b  
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien  

Operationele Doelstelling: V Ontwikkelen van beleid en regelgeving gericht op verduurzaming van mobiele werktuigen 

Organisatie  IenW, via RWS en Gemeenten 

  

Actiepunt 
41 (1.) IenW, via RWS en Gemeenten onderzoeken – in samenwerking met Partijen - de mogelijkheden in het aanbestedingsproces om duurzame 
gedragsverandering, de inzet van zuinige en schone mobiele werktuigen en brandstoffen te stimuleren en betrekken daarbij technisch-inhoudelijke, 
financieel-economische en contract-technische aspecten. 

  

 
Realisatie 
 

 
Meerdere onderzoeken in de kader uitgevoerd door RWS: 
- SGS onderzoek HND in inkoopbeleid 
- workshop 'Monitoring materiaalstromen' 
- LCA-analyse TNO milieuprofielen brandstof/graafmachine combinaties 
- SGS onderzoek kansen elektrificering graafmachines 
- werkgroep Actualisatie PIANOO criteria en de publicatie van de aangepaste criteria voor NRMM. 
- Realisatie 'transitiepad droog grondverzet en overige mobiele werktuigen in de weg- en waterbouw' en vertaling ervan naar RWS-ambities. 
- Ontwikkeling IenW van “Strategie Naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuurprojecten” in 2030/2050 
 
Betrokken Gemeenten voerden ieder in eigen beheer onderzoek uit naar mogelijkheden in tenders. Zie actiepunten 27 (pag.102), 28 (pag.103), 31 (pag.105), 
48A (pag.130), 48B (pag.131), 54 (pag.137). 
 

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ geen sprake van een direct reductie-effect. Maar dit actiepunt is wezenlijk in randvoorwaardelijke zin door de integratie van breed gedragen duurzame 

inkoopcriteria in het Nederlandse inkoopinstrumentarium. Dit biedt de mogelijkheid van structurele aandacht in de transitie in de bouw door inzet van 
duurzaam werkmaterieel. Standaardisatie en harmonisatie van dergelijke eisen is essentieel voor publieke opdrachtgevers om haalbare en realistische 
milieu-eisen te stellen in inkoopbeleid aan inschrijvers, veelal zijnde aannemers, bouw- en grondverzetbedrijven.     

  

Vooruitblik 
 
IenW werkt aan een transitiepad 2030 voor de bouw dat naar verwachting medio 2020 wordt opgeleverd.  
 

  
 
Bronnen 
 

 
Beschikbaar via website www.greendealhetnieuwedraaien.nl of BMWT.  

b  

http://www.greendealhetnieuwedraaien.nl/
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien  

Operationele Doelstelling: V Ontwikkelen van beleid en regelgeving gericht op verduurzaming van mobiele werktuigen 

Organisatie   Natuur & Milieu en Rijksoverheid 

  
Actiepunt 

42 (2).    Natuur & Milieu en Rijksoverheid onderzoeken de mogelijkheden om bij de Europese Commissie het tot stand komen van Europese regelgeving 
over CO2-labeling en -normering van mobiele werktuigen te agenderen. 

  

 
Realisatie 
 

Aan het begin van de programmaperiode is door IenW, in overleg met BMWT en N&M, verkend op welke wijze betreffend actiepunt gerealiseerd kan worden. 
Hoofdconclusie was dat agendering van dit actiepunt niet binnen het tijdsbestek van de programmaperiode gedaan kán worden. Rond het begin van de 
programmaperiode werd de nieuwe Non Road Mobile Machinery (NRRM)-richtlijn bekend, waarin eisen rondom uitstoot van NOx en fijnstof van mobiele 
werktuigen worden gesteld. CO2-uitstoot is geen onderdeel van deze richtlijn. Het meenemen van CO2-uitstoot zou pas bij een eventuele volgende herziening 
aan de orde zijn, maar om hiertoe de benodigde input in te brengen op EU-niveau dient eerst een nationaal dossier opgebouwd te worden, waarop een 
langdurig en gericht lobbytraject zou moeten volgen. Bovendien vraagt CO2 labelling/normering om een Europees erkende testmethode waar nog veel 
vraagtekens over leven in de sector zoals de haalbaarheid ervan. In het kader van de Green Deal is door TNO verkend welke meetmethodes voorhanden zijn 
en welke zich eventueel zouden lenen als Europees erkende testmethode. Dit heeft niet geleid tot een doorontwikkeling van een dergelijke methode.  
We zien op Brussels niveau een actieve vereniging van fabrikanten CECE als vertegenwoordiger van bouwmaterieelfabrikanten. Bij die organisatie – én bij 
milieuorganisaties actief in het Brusselse netwerk – ligt primair de opgaaf om draagvlak te creëren voor CO2-labelling en -normering. Echter vanuit de 
lidstaten wordt van overheidswege ook gewerkt aan draagvlak. In Q1 2020 heeft het Ministerie van IenW eerste stappen gezet in de organisatie van de 
monitoring op realisatie van reductiemaatregelen uit het Klimaat- en Schone Lucht Akkoord. Op basis van de output van deze monitoring verkrijgt de 
Rijksoverheid de nodige input voor het agenderen CO2-labeling en -normering van mobiele werktuigen.  

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ geen sprake van een direct reductie-effect maar is wel wezenlijk in randvoorwaardelijke sfeer want topdown CO2 emissiewetgeving voor NRMM 

biedt een voorname impuls aan vergroening van het materieelpark.   
  

Vooruitblik 

Op 11 december 2019 presenteerde de EC het klimaatprogramma van de EU waarmee Europa het eerste klimaatneutrale continent moet worden: Deze 
zogeheten Green Deal is het startpunt voor lange termijn Europees klimaatbeleid zodat de EU uiterlijk 2050 niet meer bijdraagt aan de opwarming van de 
aarde door de uitstoot van broeikasgassen. Gezien de doelstellingen zal ook de categorie NRMM moeten voldoen aan de hoge milieu-ambities. Dat biedt 
handelingsperspectief voor betrokken partijen om CO2 labelling en -normering te agenderen. Zowel in het Klimaatakkoord (CO2) als in het Schone 
Luchtakkoord is inzet voor aanvulling en aanscherping Europese normen opgenomen. 

  
Bronnen 
 

https://www.europa-nu.nl/id/vl4ck66fcsz7/europese_green_deal 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication-annex-roadmap_en.pdf 

b  

https://www.europa-nu.nl/id/vl4ck66fcsz7/europese_green_deal
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication-annex-roadmap_en.pdf
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien  

Operationele Doelstelling: V Ontwikkelen van beleid en regelgeving gericht op verduurzaming van mobiele werktuigen 

Organisatie   Natuur & Milieu, Rijksoverheid en gemeente Utrecht 

  

Actiepunt 

43 (3). Natuur & Milieu, Rijksoverheid en gemeente Utrecht leveren input op de research agenda van de Europese Commissie aangaande mogelijkheden 
voor CO2-labeling en -normering van mobiele werktuigen. 
44 (4.) Partijen dragen het belang van CO2-labeling en CO2-normering uit bij de instanties verantwoordelijk voor Europese regelgeving indien de in het vorige 
lid bedoelde agendering voldoende kansrijk blijkt. 

  

Realisatie 
Deze actiepunten zijn niet uitgevoerd gedurende de looptijd van het programma omdat ze onlosmakelijk verbonden zijn met de realisatie van punt 42. Input 
op de research agenda (43) kan niet zonder voldoende inzicht in de mogelijkheden voor CO2 labelling en – normering (42) van NRMM.   
    

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ geen sprake van een direct reductie-effect maar is wel wezenlijk in randvoorwaardelijke sfeer want topdown CO2 emissiewetgeving voor NRMM 

biedt een voorname impuls aan vergroening van het materieelpark.  
  

Vooruitblik 

Op 11 december 2019 presenteerde de EC het klimaatprogramma van de EU waarmee Europa het eerste klimaatneutrale continent moet worden: Deze 
zogeheten Green Deal is het startpunt voor lange termijn Europees klimaatbeleid zodat de EU uiterlijk 2050 niet meer bijdraagt aan de opwarming van de 
aarde door de uitstoot van broeikasgassen. Gezien de doelstellingen zal ook de categorie Non Road Mobile Machinery (NRMM) moeten voldoen aan de 
hoge milieu-ambities. Dat biedt handelingsperspectief voor betrokken partijen om CO2 labelling en -normering te agenderen. Via ons Brusselse partner 
Transport and Environment (T&E) zorgen wij dat wij aangesloten blijven bij toekomstige vervolgacties die voortvloeien uit de Green Deal. 

  
 
Bronnen 
 

 
https://www.europa-nu.nl/id/vl4ck66fcsz7/europese_green_deal 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication-annex-roadmap_en.pdf 

Knelpunten n.v.t. 

b  

https://www.europa-nu.nl/id/vl4ck66fcsz7/europese_green_deal
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication-annex-roadmap_en.pdf
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien  

Operationele Doelstelling: V Ontwikkelen van beleid en regelgeving gericht op verduurzaming van mobiele werktuigen 

Organisatie   Natuur & Milieu 

  

Actiepunt 

45 (5.)   Natuur & Milieu onderzoekt mogelijke stimuleringsmaatregelen voor aanschaf en inzet van schone (NOx, fijnstof) en zuinige (CO2) mobiele 
werktuigen en betrekt daarbij relevante organisaties zoals IenW, RVO, BMWT en bouwbedrijven. Natuur & Milieu brengt de resultaten breed onder de 
aandacht van Partijen middels een praktische publicatie waarin alle bestaande mogelijkheden worden geïnventariseerd en beschreven. 
 

  
Realisatie 
 

 
Subsidie factsheet is op initiatief van N&M en in samenwerking met o.a. BMWT opgesteld en gepubliceerd in Q3 2018. 

  
Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ geen sprake van een direct reductie-effect maar is wel wezenlijk in randvoorwaardelijke sfeer 

  
Vooruitblik 

Het document blijft voorlopig beschikbaar via de website van de GD-HND en BMWT.  
Er zijn voorlopig geen plannen om dit document te actualiseren want daarvoor is financiering nodig.  

  

 
Bronnen 
 

 

Duurzame mobiele 

werktuigen overzicht stimuleringsmaatregelen 2018.pdf
 

b  
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien  

Operationele Doelstelling: V Ontwikkelen van beleid en regelgeving gericht op verduurzaming van mobiele werktuigen 

Organisatie  IenW  

  

Actiepunt 
46 (6.) IenW onderzoekt – mede op basis van de publicatie over dit onderwerp door Natuur & Milieu – de mogelijkheden voor aanvullende 
stimuleringsmaatregelen om de ontwikkeling en aanschaf van zuinige/innovatieve mobiele werktuigen voor de bouw- en infrasector te bevorderen. 
 

  

 
Realisatie 
 

Natuur & Milieu heeft eind 2018 de publicatie “Duurzame mobiele werktuigen – overzicht (fiscale) stimuleringsmaatregelen” opgeleverd. Uit deze publicatie 
naar lokale, regionale, nationale en Europese mogelijkheden bleek een handjevol stimuleringsregelingen te bestaan gericht op meer inzet van duurzame 
mobiele werktuigen. Er is geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit ervan maar bij de betrokken partners overheerst de overtuiging dat uitbreiding van 
subsidieregeling wenselijk is voor het verlagen van de drempel om duurzame mobiele machines aan te schaffen. De aanschafwaarde van duurzame 
machines is namelijk aanzienlijk hoger dan die van conventionele machines. Een subsidie kan de aanschafdrempel verlagen. 
 
Om nieuwe stimuleringsregelingen te ontwikkelen of bestaande regelingen uit te breiden, is inzicht nodig in het verwachte milieu-effect en kosteneffectiviteit 
van de subsidie. Dat vraagt om inzage in valide gegevens zoals omvang van de brandstofplas, omvang en opbouw van het materieelpark, kennis van de 
nieuwste technische innovaties rond duurzaam materieel, verwachte verkooptrends en groei van machines. Inzage hierin is een belangrijke randvoorwaarde 
voor de uitvoering van een dergelijk onderzoek naar aanvullende stimuleringsregelingen In 2020 gaat het Rijk in samenwerking met Bouwend Nederland, 
CUMELA, BMWT en andere brancheorganisaties, hoogstwaarschijnlijk onder de vlag van het branche-initiatief ‘De Groene Koers’, een nationale materieel 
enquête uitvoeren. Dat kan het nodige inzicht geven in de omvang en opbouw van het materieelpark. De output van deze enquête vormt daarmee tevens 
input voor het actiepunt om onderzoek te doen naar mogelijkheden voor ontwikkeling subsidies voor mobiele werktuigen op vlak van kosteneffectiviteit en 
milieu-impact van subsidies. De output van deze enquête vormt daarmee input voor dit actiepunt (onderzoek naar mogelijkheden voor ontwikkeling subsidies 
voor NRMM).  
 

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ geen sprake van een direct meetbaar reductie-effect want het betreft communicatie-uitingen / -materiaal waaraan op dit moment geen realistisch 

reductie-effect gekoppeld kan worden. Dit actiepunt is echter wel van belang in de randvoorwaardelijke sfeer want verduurzaming begint bij 
bewustwording door inspiratie en informatie. En dat is exact het doel van deze factsheet.    

  

Vooruitblik 
De materieel enquête (uitvoering gepland in 2020) biedt input voor vervolgonderzoek naar mogelijkheden voor subsidies op mobiele werktuigen.  
De urgentie van stimuleringsmaatregelen lijkt gezien opgaven op gebied van CO2 en luchtkwaliteit (ambities en afspraken uit o.a. het Klimaatakkoord en 
Schone Luchtakkoord) groter te worden. 

  
Bronnen Deze informatie is aangeleverd door IenW.   

b  
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien  

Operationele Doelstelling: V Ontwikkelen van beleid en regelgeving gericht op verduurzaming van mobiele werktuigen 

Organisatie   Gemeente Nijmegen 

  
Actiepunt 

47 (7) Gemeente Nijmegen onderzoekt de mogelijkheden om een lokale roetnorm op te stellen en legt in het bijbehorende actieplan een link naar de 
uitgangspunten van HND. 

  

 
Realisatie 
 

 
De gemeente Nijmegen gaat voor 40 procent minder roet in de lucht in het jaar 2020 ten opzichte van 2014. Om dit te bereiken heeft Gemeente Nijmegen in 
oktober 2016 de Nijmeegse roetreductienorm vastgesteld. Deze Nijmeegse roetreductienorm heeft als doel om de luchtkwaliteit te verbeteren. Om deze zelf 
opgelegde eis te halen, formuleerde de gemeente extra maatregelen om in 2022 te voldoen aan de roetreductienorm. Een van de maatregelen was 
aansluiting bij de green deal Het Nieuwe Draaien. Daarnaast zet Nijmegen in op zero- en lage emissie materieel.  
 

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ 20-40% CO2  

✓ NOx   
✓ 20-40% fijnstof (PM10) 
✓ geen sprake van een reductie-effect 

  
Vooruitblik 

De gemeente Nijmegen ondertekende het Schone Lucht Akkoord. Voor 2030 wil de gemeente Nijmegen, samen met andere provincies, gemeentes en het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zorgen voor schonere lucht met minder luchtvervuiling. 

  

 
Bronnen 
 

 

Actiepunt 7 WG 

B&R Roetreductienorm Gemeente Nijmegen.pdf
 

b  
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien  

Operationele Doelstelling: V Ontwikkelen van beleid en regelgeving gericht op verduurzaming van mobiele werktuigen 

Organisatie   Gemeente Utrecht  

  

Actiepunt 

 
48 (8)  De gemeente Utrecht zal bij de aanbesteding van werken eisen of wensen opnemen voor het verminderen of voorkomen van emissie door mobiele 
werktuigen die door de aannemers of onderaannemers worden ingezet.  
 

  

 
Realisatie 
 

 
Gemeente Utrecht onderschrijft de doelstellingen in het Klimaat- en Schone Lucht Akkoord en vertaalt deze op gemeentelijk niveau (Actieplan Schone Lucht) 
in haar duurzame inkoopbeleid door steeds strengere emissie-eisen te stellen aan werkmaterieel in tenderprocedures. Gemeente Utrecht streeft daarbij de 
WHO-luchtkwaliteitsnorm na met als doel gezonde lucht voor de stad. Utrecht betrekt de markt pro-actief in het formuleren van realistische haalbare eisen 
aan werkmaterieel. In 2019 en 2020 zijn daarvoor marktconsultaties gehouden onder andere met aannemers en onderaannemers. De output daarvan was 
input voor het duurzaam inkoopbeleid van de gemeente. Het uitgangspunt daarbij is: “elektrisch, tenzij het echt niet anders kan”. Voor werktuigen betekent dit 
in de praktijk dat de Gemeente vooral stuurt op emissienormen/-klassen. Hierbij volgt de Gemeente de PIANOo-standaarden.  
 

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
 CO2  

 NOx   

 fijnstof (PM10) 
✓ dit actiepunt betreft een inspanningsverplichting om duurzame inkoopeisen te realiseren die als zodanig geen direct meetbaar reductie-effect 

hebben, maar die wel van belang zijn in het scheppen van de juiste randvoorwaarden ter stimulering van emissiereductie door mobiele werktuigen.  
 

   
Vooruitblik 

In haar langetermijn visie streeft Gemeente Utrecht naar een klimaatneutrale binnenstad in 2030. Daarvoor wil ze alle emissiebronnen op termijn verschonen 
en verduurzamen. Het duurzame inkoopbeleid is daarvoor één van de richtinggevend instrumenten.  

  
 
Bronnen 
 

https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/wonen-en-leven/verkeer/elektrisch-vervoer/Actieplan_Schoon_Vervoer_2015_2020_inclRVObijlagen.pdf  
https://greendealhetnieuwedraaien.nl/gemeente-utrecht-naar-zero-emissie-mobiele-werktuigen/ 

b  

https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/wonen-en-leven/verkeer/elektrisch-vervoer/Actieplan_Schoon_Vervoer_2015_2020_inclRVObijlagen.pdf
https://greendealhetnieuwedraaien.nl/gemeente-utrecht-naar-zero-emissie-mobiele-werktuigen/
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien 

Operationele Doelstelling: V Ontwikkelen van beleid en regelgeving gericht op verduurzaming van mobiele werktuigen 

Organisatie   Gemeente Rotterdam 

  
Actiepunt 

48 B Rotterdam onderzoekt de mogelijkheden in het aanbestedingsproces om duurzame gedragsverandering, de inzet van zuinige en schone mobiele 
werktuigen en brandstoffen te stimuleren en betrekken daarbij technisch-inhoudelijke, financieel-economische en contract-technische aspecten. 

  

 
Realisatie 
 

Rotterdam heeft onderzoek gedaan op welke wijze in haar inkoop- en aanbestedingsbeleid invulling kan worden gegeven aan de doelstellingen van de Green 
Deal Het Nieuwe Draaien. De focus daarin lag op onderzoek naar de energie-neutrale bouwplaats. Samengevat leidde dit tot de volgende bevindingen: 
Milieu-eisen aan materieel in de inkoop moet afgestemd zijn op de regionale/landelijke stand der techniek en de kwalitatieve beschikbaarheid van het 
materieel. Daarnaast leent niet ieder project zich voor het stimulerend (EMVI-BPKV) opnemen van verschoning van (zwaar) materieel. Uit de ervaringen bij 
de gemeente Rotterdam valt op dat sec zwaar materieel in het merendeel van haar infraprojecten niet of  een te gering onderdeel is ten opzichte van  de 
overige projectwerkzaamheden. Het pilotproject ‘Meeuwenplaat: Duurzame Living Lab’ is uitgevoerd met onder andere als doel meer efficiency door 
passende inzet werkmaterieel (type en grootte). Het reductie-effect is ingeschat op 10%. De uitkomsten zijn gebruikt bij nieuwe aanbestedingen, waaronder 
groenbestek, een groeimodel naar emissieloos inzet van klein materieel.  
 
Als stip op de horizon is de ambitie om in 2030 een emissieloos materieelpark te hebben, tenzij de stand der techniek dat niet toelaat. Ook waterstof als 
energiedrager wordt als interessante oplossing gezien voor emissievrij werken. In de afgelopen jaren zijn hier de eerste stappen ingezet. Diverse emissieloze 
en hybride machines (o.a. veegmachine, heftruck en parkmachines) zijn (soms als proef) in gebruik genomen. Vanaf 2016 ziet Rotterdam een toename bij de 
marktpartijen in het gebruik van transitiebrandstoffen en de inzet van elektrische voertuigen/machines. Voor tuin- en parkmachines is de ambitie ‘elektrisch 
tenzij het werk niet naar behoren kan worden uitgevoerd’. 

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ er is geen sprake van een direct reductie-effect. Echter, zijn de verrichte onderzoeksinspanningen van Rotterdam in randvoorwaardelijke zin 

essentieel om te komen tot reductie van uitstoot door mobiele werktuigen. Reductie-effect bij project Meeuwenplaat is ingeschat op 10% CO2.  
 

  

Vooruitblik 
Gemeente Rotterdam wil in 2030 een emissieloos materieelpark tenzij de stand der techniek dat niet toelaat. In de ambitieroute naar 2030 verwacht 
Rotterdam ook veel van waterstof als energiedrager om te komen tot emissievrij werken. In de transitiefase naar zero-emissie zal Rotterdam waar mogelijk 
inzetten op HND-maatregelen (duurzame gedragsverandering, duurzame techniek en brandstoffen)  

  
Bronnen Green Deal 010- Zes in Rotterdam stamt al uit 2014  

B   

https://www.logistiek010.nl/nl/programma-s/Green-Deal-010-ZES-39
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien 

Operationele Doelstelling: V Ontwikkelen van beleid en regelgeving gericht op verduurzaming van mobiele werktuigen 

Organisatie   BMWT, MKB INFRA, CUMELA, Vereniging van Waterbouwers en Bouwend Nederland 

  

Actiepunt 

 
49 (9) BMWT, MKB INFRA, CUMELA, Vereniging van Waterbouwers en Bouwend Nederland leveren input aan SKAO voor optimalisatie en actualisatie van 
brandstofbesparende maatregelen in de maatregellijst van de CO2-prestatieladder en organiseren hiertoe ten minste één consultatieronde met de 
bouwbedrijven. 
 

  

 
Realisatie 
 

Periodieke actualisatie  
Jaarlijks actualiseert SKAO de maatregellijst en consulteert daarbij derden, waaronder voornoemde GD-partners. Daarmee ondersteunen deze partijen 
gevraagd/ongevraagd SKAO in de actualisatie van brandstofbesparende maatregelen.  

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ geen sprake van een direct reductie-effect. Wel van een indirect effect omdat het een actiepunt is in de randvoorwaardelijke sfeer van groot belang 

is op het bevorderen van brandstofbesparende maatregelen. 
 

  

Vooruitblik 
 
De periodieke evaluatie vindt jaarlijks plaats.   
 

  
 
Bronnen 
 

 
Zie https://www.skao.nl/documenten_maatregellijst voor de Maatregellijst (2016 t/m 2020) met vermeld de Het Nieuwe Draaien-principes. 
 

b  

https://www.skao.nl/documenten_maatregellijst
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien  

Operationele Doelstelling: V Ontwikkelen van beleid en regelgeving gericht op verduurzaming van mobiele werktuigen. 

Organisatie  MKB INFRA 

  

Actiepunt 

 
50 (10) MKB INFRA spant zich in om de praktische uitvoerbaarheid van de HND-aanpak en de aansluiting daarvan met onder andere de CO2-
prestatieladder te optimaliseren. MKB INFRA geeft voorlichting over en bevordert het stimuleren van een transparant en juist gebruik van mobiele 
werktuigen. 
 

  

 
Realisatie 

 
1. MKB INFRA neemt deel aan de werkgroep ‘Meetlat Brandstof grondverzet’ van SKAO ter borging van HND in de MKI en de CO2-prestatieladder.  

Verder promoot MKB INFRA juist gebruik van mobiele werktuigen onder haar leden in de vorm van Infralokalen.  
2. Medewerking aan het initiatief Samen slimmer en Schoner in Amsterdam door inzet van elektrisch materieel en HVO-brandstoffen. Betrokken  MKB 

INFRA-leden zijn Aannemingsmaatschappij Markus B.V. en Gebr. Beentjes Grond- Weg- en Waterbouw B.V. 
 

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ CO2  

✓ NOx   
✓ fijnstof (PM10) 
✓ Ad 1: Er is geen sprake van een direct reductie-effect. Wel in indirecte zin want het betreft een actiepunt in de randvoorwaardelijke sfeer; de 

werkgroepdeelname draagt bij aan instrumentalisatie van HND-principes in werkmethoden en inkoopinstrumenten. En promotie van HND is 
wezenlijk voor bewustwording en gedragsverandering in duurzaam werken met mobiele machines. Daarmee draagt het bij aan het GD-hoofddoel. 

✓ Ad 2: reductie door inzet elektrisch materieel en gebruik HVO 

 
  

Vooruitblik 

 
MKB INFRA zet zich structureel in voor een duurzame bouwbranche. Daarvoor is MKB INFRA actief partner is diverse Green Deals, branchecommissies en 
werkgroepen. Doel is het bevorderen van een innovatieve en duurzame bouwbranche op een haalbare en realistische wijze. 
 

  
 
Bronnen 
 

 
n.v.t. 

b  
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien  

Operationele Doelstelling: V Ontwikkelen van beleid en regelgeving gericht op verduurzaming van mobiele werktuigen 

Organisatie  
  
Vereniging van Waterbouwers (VvW) 
 

  

Actiepunt 

 
51 (11) VvW stimuleert via haar dialogen met opdrachtgevers de opname van de HND-aanpak in het bestaande en eventueel te ontwikkelen 
instrumentarium, dat opdrachtgevers gebruiken voor duurzaam aanbesteden.  
 

  

 
Realisatie 
 

 
MvO Groep is als VvW-lid actief participant in diverse werkgroepen rond duurzaamheid en emissiereductie. Zo is de VvW direct betrokken bij de SKAO-
werkgroep ‘MKI-meetlat voor brandstoffen op de bouw’.  
 
De VvW is voorstander van een duurzame en innovatieve waterbouw. De reductie van CO2-uitstoot door een vermindering van het brandstofverbruik is in de 
visie van VvW een eerste stap naar verduurzaming van de sector. De Werkgroep Duurzaamheid van de VvW voert pro-actief de dialoog met ketenpartners 
zoals opdrachtgevers en wetgever over relevante duurzaamheidontwikkelingen. Belangrijke onderwerpen waar de werkgroep zich over buigt zijn onder 
andere de ontwikkeling van DuboCalc, de CO2-prestatieladder en toepassing BPKV. Een mooi voorbeeld van een dialoog – zoals genoemd in het actiepunt - 
het jaarlijkse ‘Duurzaam GWW-café’ waarin de CO2-prestatieladder centraal stond op 18 juni 2019. In een interactieve setting met verschillende sessies 
voerde de VvW de duurzaamheidsdialoog met experts, gemeenten, maatschappelijke organisaties en overheidsorganisaties o.a. provincie Gelderland, 
ProRail, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) en Unie van Waterschappen. 
 

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ Aan het voeren van dialogen is geen direct meetbaar reductie-effect toe te rekenen, echter dialoog in de keten is wel een belangrijke 

randvoorwaarde voor reductie in de keten door samenwerking en bewustwording. Daarmee draagt het indirect bij aan de reductiedoelstelling van de 
green deal.  

  
Vooruitblik 

De energietransitie in de bouw gaat ook aan de VvW niet voorbij, en vraagt de komende jaren maximale inzet om samen met de VvW-leden de 
duurzaamheidsambities te realiseren.   

  
Bronnen https://www.waterbouwers.nl/nieuws/1297-duurzaam-gww-cafe 

b  

https://www.waterbouwers.nl/nieuws/1297-duurzaam-gww-cafe
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien  

Operationele Doelstelling: V Ontwikkelen van beleid en regelgeving gericht op verduurzaming van mobiele werktuigen 

Organisatie  
 
 Gemeente Amsterdam 
 

  

Actiepunt 
 
52 (12) Amsterdam voert een GWW-project uit met (zoveel mogelijk) elektrische werktuigen (klein materieel).  
 

  

 
Realisatie 
 

 
Dit GWW-project is eind oktober 2018 gestart. Het gaat om een kademuur renovatie welke wordt uitgevoerd met vrijwel alleen maar elektrische werktuigen 
(shovel, kleine kraan, straatmakker, trilplaat, slijper, stenenknipper en puinbreker). Dit project is gestart om te laten zien dat uitstootvrij werken geen 
toekomstmuziek is, maar nu al (deels) zou kunnen. TNO zal in relatie tot dit project berekenen hoeveel uitstoot er wordt voorkomen dat te zijner tijd 
beschikbaar gesteld wordt.   
 

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ 6% - 9% CO2  

✓ 5% NOx   
✓ 6% - 8% fijnstof (PM10) 

NB door de inzet van de kranen (stage I norm) is de totale reductie laag. Voor overige werkzaamheden waar elektrisch materieel is ingezet, is de uitstoot 
gerelateerd aan de uitlaat volledig gereduceerd.  

  
 
Vooruitblik 
 

  
Inzetten op meer uitstootvrije projecten/bouwplaatsen indien mogelijk met groot materieel 

  
 
Bronnen 
 

 
Rapport TNO volgt medio 2020 
 

b  
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien  

Operationele Doelstelling: V Ontwikkelen van beleid en regelgeving gericht op verduurzaming van mobiele werktuigen 

Organisatie  Gemeente Amsterdam 

  
Actiepunt 

53 (13) Gemeente Amsterdam: realiseren duurzame aansluitpunten voor evenementen. Doelstelling van duurzaam evenementenbeleid is om per 2020 
geen aggregaten meer toe te staan voor evenementen, maar deze voor 100% op groene stroom te laten draaien. 

  

 
Realisatie 
 

 
In het Actieplan Schone Luchtkwaliteit staat vermeld dat voor aggregaten op festivals en evenementen een verbod geldt en worden vaste stroompunten 
aangelegd. Daarnaast laat Gemeente Amsterdam in 2020 de haalbaarheid onderzoeken naar het verbieden van dieselaggregaten in bepaalde gebieden.  
 
Vanaf 1 januari 2020 mogen er geen dieselaggregaten meer ingezet worden op de Amsterdamse evenementen met meer dan 2000 bezoekers. Dit is 
mogelijk omdat de gemeente heeft ingezet op het realiseren van kleinverbruik stroompunten op de 14 grote evenementlocaties in de stad. Kleine 
evenementen worden hiermee volledig voorzien van stroom uit het elektriciteitsnet. Voor grotere evenementen is dit niet haalbaar. Daarom worden voor deze 
categorie ook mobiele batterijsystemen ingezet. De batterijen worden aangesloten op de kleinverbruik stroompunten en zorgen ervoor dat er tijdens de 
piekmomenten alsnog voldoende capaciteit beschikbaar is. Afgelopen jaar hebben er al verschillende grootschalige evenementen plaatsgevonden zonder dat 
daar een dieselaggregaat aan te pas kwam. Door gebruik van kleinverbruik stroompunten te combineren met mobiele batterijen blijven de kosten laag: de 
prijs per kWh ligt zelfs lager dan de gemiddelde prijs per kWh uit een vervuilend dieselaggregaat.  

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ CO2  

✓ NOx   
✓ fijnstof (PM10) 
✓ geen sprake van een reductie-effect. Dit is niet bekend en berekend. Die inzichten hebben we niet. Er zijn wel bij benadering wat inschattingen voor 

evenementen (binnen heel Nederland, niet alleen Amsterdam). Op evenementen waar, ten behoeve van de energievoorziening, gebruik is gemaakt 
van stroompunten in combinatie met mobiele batterij, kan worden uitgegaan van een 100% reductie effect.  

  
Vooruitblik Stroompunten in kaart brengen en mogelijk uitbreiden punten naar behoefte 

  
Bronnen Stroomkaart online op evenement terrein.  

b  
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien  

Operationele Doelstelling: V Ontwikkelen van beleid en regelgeving gericht op verduurzaming van mobiele werktuigen 

Organisatie  Gemeente Amsterdam 

  

Actiepunt 

 
54 (14). Gemeente Amsterdam werkt aan een factsheet bedoeld voor het Opnemen van eisen of wensen bij de aanbesteding voor het verminderen of 
voorkomen van emissie door mobiele werktuigen die door de aannemers of onder aannemers worden ingezet. De factsheet geeft 
handvatten aan projectteams en inkoopadviseurs voor het opstellen en toepassen van deze criteria. 
 

  

 
Realisatie 
 

 
Gemeente Amsterdam is voornemens om een monitoringstool in te zetten. Deze tool is nog niet gerealiseerd, maar wordt momenteel uitgewerkt.  
De bedoeling is dat aannemers voor of tijdens (moet nog bepaald worden) inschrijving voor een aanbestedingen verschillende variabelen invoeren (materieel, 
fasenorm/uitstootvrij, draaiuren etc). Zo kan bepaald worden hoe schoon en slim aannemers werken en kan bovendien een hoop inzicht verkregen worden in 
het type en volume materieel dat wordt ingezet. Daarnaast werkt Gemeente Amsterdam aan een Routekaart voor de lange termijn met daarin een duidelijke 
reductiedoelstelling, bijbehorende maatregelen/acties en resultaatverplichtingen. Bijvoorbeeld verplichte fasenormen voor materieel.  
 

  
Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ geen sprake van een reductie-effect 

  

Vooruitblik 

 
De gemeente zet in op uitstootvrije mobiele werktuigen in 2030, voor zover de stand van techniek en handhaafbaarheid dat toelaten. 
Werken aan beoordelingstool samen met TNO om uitstoot van werktuigen per bouwproject in kaart te kunnen brengen 
 

  

 
Bronnen 
 

 
Link naar Actieplan Schone Lucht https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/duurzaamheid-energie/schone-lucht/ 
https://www.bouwmachines.nl/ondernemen/artikel/2019/11/unieke-aanbesteding-dwingt-tot-samenwerking-gemeente-en-markt-samen-naar-nul-uitstoot-
10145167?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20191105-bouwmachines-
std&tid=TIDP1506988X02C3DE6020DC4ADF918DDFF04DE81A61YI4 
 

b  

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/duurzaamheid-energie/schone-lucht/
https://www.bouwmachines.nl/ondernemen/artikel/2019/11/unieke-aanbesteding-dwingt-tot-samenwerking-gemeente-en-markt-samen-naar-nul-uitstoot-10145167?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20191105-bouwmachines-std&tid=TIDP1506988X02C3DE6020DC4ADF918DDFF04DE81A61YI4
https://www.bouwmachines.nl/ondernemen/artikel/2019/11/unieke-aanbesteding-dwingt-tot-samenwerking-gemeente-en-markt-samen-naar-nul-uitstoot-10145167?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20191105-bouwmachines-std&tid=TIDP1506988X02C3DE6020DC4ADF918DDFF04DE81A61YI4
https://www.bouwmachines.nl/ondernemen/artikel/2019/11/unieke-aanbesteding-dwingt-tot-samenwerking-gemeente-en-markt-samen-naar-nul-uitstoot-10145167?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20191105-bouwmachines-std&tid=TIDP1506988X02C3DE6020DC4ADF918DDFF04DE81A61YI4
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien  

Operationele Doelstelling: V Ontwikkelen van beleid en regelgeving gericht op verduurzaming van mobiele werktuigen 

Organisatie  Werkgroep B&R 

  

Actiepunt 

 
Handreiking ‘HND in EMVI-criteria’.  
Dit is een nieuw actiepunt dat gezien kan worden in het verlengde van actiepunt 41 (pag.124). En als inspanning van Partijen om te zoeken naar 
mogelijkheden om gebruik van gestandaardiseerde HND-principes in inkoop- en aanbestedingsbeleid te bevorderen.  
 

  

 
Realisatie 
 

 
De handreiking ‘HND in EMVI-criteria’ is een kennisdocument waarin HND-principes zijn vertaald naar duurzame inkoopcriteria. Het is een inhoudelijke 
handreiking met suggesties voor op te nemen EMVI/BPKV-criteria (verder: EMVI) in tenderdocumenten. Het dient ter inspiratie voor gebruik in 
aanbestedingsopdrachten door aanbestedende diensten . Deze handreiking is een product van de werkgroep Beleid & Regelgeving en werd opgesteld in 
2016/17. De handreiking ‘HND in EMVI-criteria’, is opgesteld uit standaard bewezen HND-maatregelen overeenkomstig de aandachtsgebieden van de GD-
HND: bevorderen van brandstofefficiënt gedrag door training en educatie, verduurzamen van het materieelpark, gebruik van duurzame brandstoffen en 
onderhoud. De lijst is samengesteld op basis van ervaring en deskundigheid van de werkgroep B&R en andere betrokkenen uit overheid, aannemerij, 
leveranciers, kennis- en opleidingsorganisaties en koepel-, netwerk- en brancheverenigingen. Tevens is waar mogelijk aansluiting gezocht bij bestaande 
maatregelen in inkoopinstrumenten (harmonisatie & standaardisatie). De handreiking heeft dienst gedaan als inspiratiedocument om gevraagd en 
ongevraagd derden te informeren en voor te lichten over mogelijkheden om HND-maatregelen op te nemen in inkoopinstrumenten. Dat gezegd hebbende is 
het zeer belangrijk de aard van dit document in het oog te houden: dit is een inhoudelijke handreiking met suggesties voor op te nemen EMVI-criteria inclusief 
een fictieve puntentelling die enkel dient bij wijze van voorbeeld.  
 
Note: Vanuit betrokken brancheorganisaties waaronder CUMELA, Bouwend Nederland, VvW en MKB Infra is voorgesteld om generiek bepaalde 
voorschriften aan álle inschrijvers voor te leggen in tenders, waarna inschrijvers in de aanbesteding zich op de kwaliteit van het werk kunnen onderscheiden. 
Ondanks het feit dat overheidsorganisaties er veelal voor kiezen om duurzaamheidsaspecten met weging te belonen. 

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ geen sprake van een direct reductie-effect maar dit actiepunt is in randvoorwaardelijke zin wel van belang om toepassing van HND en 

emissiereductie door mobiele werktuigen te bevorderen.   
  
Vooruitblik n.v.t. 

  
Bronnen De Handreiking ‘HND in EMVI-criteria’ is verkrijgbaar bij BMWT. 
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Rapportageformulieren 

 

VI Verbreden en versterken van communicatie over HND 

 

Brondocumenten zijn beschikbaar via BMWT  

 
 

b  
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien  

Operationele Doelstelling: VI Verbreden en versterken van communicatie over HND  

Organisatie   Partijen 

  

Actiepunt 
 
(55) 1. Partijen zetten actief hun kennis, netwerk en tijd in om bij te dragen aan het realiseren van de doelen van deze Green Deal. 
 

  

 
Realisatie 
 

 
Partijen hebben vrijwel allemaal een vertegenwoordiging afgevaardigd voor deelname in werkgroepen en/of de stuurgroep. De participatiegraad tijdens de 
vergaderingen was gemiddeld 69%, het afwezigheidspercentage 31%. T.a.v. kennisoverdracht zijn gedurende de programmaperiode tal van 
kennisdocumenten (best practices, onderzoeksrapporten, factsheets, etc.) gedeeld, en veelal gepubliceerd op de website van de green deal. 
Het algemene beeld overheerst dat er sprake was van een grote mate van samenwerking en kennisoverdracht tussen de leden en inzet door de deelnemers 
binnen en buiten de overlegsituaties. 
  

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ Aan dit actiepunt is geen direct meetbaar reductie-effect toe te rekenen. De bereidheid tot samenwerking en kennisdeling zijn natuurlijk belangrijke 

randvoorwaarden voor reductie in de keten. Daarmee draagt het indirect bij aan de reductiedoelstelling van de green deal. 

 
  

Vooruitblik 
 
Elke partij afzonderlijk zal na afronding van de programmaperiode in deze haar eigen overwegingen maken.   
 

  
 
Bronnen 
 

 
www.greendealhetnieuwedraaien.nl  

b  

http://www.greendealhetnieuwedraaien.nl/
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien  

Operationele Doelstelling: VI Verbreden en versterken van communicatie over HND 

Organisatie  BAM Infra Nederland 

  
Actiepunt 

56A (2) Bouwbedrijven dragen HND uit onder hun onderaannemers en/of klanten en vermelden op de website van de bouwbedrijven dat ze deelnemen aan 
deze Green Deal. 

 
 

 

Realisatie 

 
Er is een persbericht geplaatst op de website van BAM Infra Nederland. Daarnaast heeft BAM op regelmatige basis in de berichtgeving HND uitgedragen. 
Bijvoorbeeld in het kader van de resultaten van het project Rotterdamsebaan.  
 

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ Er is geen sprake van een meetbaar direct reductie-effect want het betreft communicatie-uitingen waaraan geen realistisch reductie-effect gekoppeld 

kan worden.  
 

  

Vooruitblik 
 
Afhankelijk van het onderwerp zet BAM haar communicatiekanalen – ook in de nabije toekomst – in ter promotie van duurzaamheid in de bouw.  
 

  
 
Bronnen 
 

 
https://www.baminfra.nl/nieuws/ondertekening-green-deal-het-nieuwe-draaien-gww-en-infra-samen-op-weg-naar-reductie-van-co2 

b  

https://www.baminfra.nl/nieuws/ondertekening-green-deal-het-nieuwe-draaien-gww-en-infra-samen-op-weg-naar-reductie-van-co2
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien  

Operationele Doelstelling: VI Verbreden en versterken van communicatie over HND 

Organisatie  Boskalis Nederland B.V. 

  

Actiepunt 

 
56B (2) Bouwbedrijven dragen HND uit onder hun onderaannemers en/of klanten en vermelden op de website van de bouwbedrijven dat ze deelnemen aan 
deze Green Deal. 
 

  

 
Realisatie 
 

Boskalis schrijft in met o.a. CO2 prestatieladder. Hierin wordt steeds meer HND benoemd als maatregel. Voor sommige projecten schrijft Boskalis in dat ook 
de onderaannemers het certificaat HND hebben. Bij opdracht laat Boskalis dan alle inhuur opleiden. Bijvoorbeeld in de vorm van: 

• Boskalis schrijft bij tenders in met HND  

• Boskalis schrijft bij tenders vrijwel altijd in met gebruik van synthetische brandstoffen 

• Boskalis vermeldt Het Nieuwe Draaien op haar website. BMWT heeft een HND toolbox beschikbaar gesteld met logo en andere beeld/promotiemateriaal 
hiervoor bedoeld. 

 

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ CO2  

Reductie-effect is lastig aan te geven. Boskalis verwacht dat deze actie circa 5% minimaal aan reductie oplevert. 

 
  

Vooruitblik 
HND wordt meegewogen in de EMVI, dat werkt zeker bevorderend voor uitrol en bereik. HND wordt verder onder de aandacht gebracht middels het HND-
coaching programma.  
 

  
 
Bronnen 
 

https://nederland.boskalis.com/over-ons/mvo/co2-prestatieladder.html  
https://nederland.boskalis.com/fileadmin/user_upload/Boskalis_Nederland/CO2prestatieladder_docs/CO2-
Beleidsdoelstellingen_en_energiemanagementactieplan.pdf 
 

b  

https://nederland.boskalis.com/over-ons/mvo/co2-prestatieladder.html
https://nederland.boskalis.com/fileadmin/user_upload/Boskalis_Nederland/CO2prestatieladder_docs/CO2-Beleidsdoelstellingen_en_energiemanagementactieplan.pdf
https://nederland.boskalis.com/fileadmin/user_upload/Boskalis_Nederland/CO2prestatieladder_docs/CO2-Beleidsdoelstellingen_en_energiemanagementactieplan.pdf
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien  

Operationele Doelstelling: VI Verbreden en versterken van communicatie over HND 

Organisatie   Mourik Infra 

  

Actiepunt 

 
56C (2) Bouwbedrijven dragen HND uit onder hun onderaannemers en/of klanten en vermelden op de website van de bouwbedrijven dat ze deelnemen aan 
deze Green Deal. 
 

  
 
Realisatie 

• Mourik draagt het actief uit naar klanten. In bijvoorbeeld aanbestedingen.  

• Mourik activeert ketenpartners om ook deel te nemen aan HND door trainingen te faciliteren. 

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ CO2  

Er is geen sprake van een meetbaar direct reductie-effect want het betreft communicatie-uitingen waaraan geen realistisch reductie-effect gekoppeld 
kan worden. Deze actiepunten zijn wel van belang in de randvoorwaardelijke sfeer voor het creëren van bereik en bekendheid over Het Nieuwe 
Draaien en partijen aan te zetten tot duurzaam beleid.  

 
  
Vooruitblik 

Zolang brandstofefficiënt werken gevraagd wordt door opdrachtgevers en bijdraagt aan de milieudoelen van Mourik draagt Mourik Het Nieuwe Draaien uit 
via in- en externe communicatiekanalen. 

  
 
Bronnen 
 

 
Berichtgeving op website Mourik Infra  
https://www.mourik.com/nieuws/mourikindemedia/525/gezamenlijk-minder-verbruiken-door-het-nieuwe-draaien.html 
 

b  

https://www.mourik.com/nieuws/mourikindemedia/525/gezamenlijk-minder-verbruiken-door-het-nieuwe-draaien.html
https://www.mourik.com/nieuws/mourikindemedia/525/gezamenlijk-minder-verbruiken-door-het-nieuwe-draaien.html
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien  

Operationele Doelstelling: VI Verbreden en versterken van communicatie over HND 

Organisatie   MvO Groep 

  
Actiepunt 

56D (2) Bouwbedrijven dragen HND uit onder hun onderaannemers en/of klanten en vermelden op de website van de bouwbedrijven dat ze deelnemen aan 
deze Green Deal. 

 
 

 

 
Realisatie 
 

MvO Groep committeert zich aan de CO2-prestatieladder. Een van de maatregelen daarvoor is Het Nieuwe Draaien. MvO Groep stimuleert Het Nieuwe 
Draaien op het werk ook bij onderaannemers en vermeldt op haar website enkele aansprekende voorbeelden uit de praktijk (zie bronnen). Bijvoorbeeld HND 
in toolbox en beschikbaar stellen van HND-instructiemateriaal (HND-tips). MvO Groep heeft HND en deelname aan de green deal op de website vermeld. 
(zie periodieke CO2-PL rapportages waarin HND-maatregelen zijn opgenomen). In de GD-HND participeert MvO Groep in de werkgroep Meten & 
Monitoringsinstrumentarium waarvan melding in het CO2PL-Communicatieplan.  
 
MvO zal altijd in de branche bijdragen aan duurzame ontwikkelingen en onderzoek. Echter de mate waarin en op welke wijze verschilt per werkgroep. Wat 
betreft HND is het speerpunt van MvO dat efficiënt werken (vakmanschap en deskundigheid), efficiënt materieelinzet, effectieve oplossingen en het juist 
realiseren van projecten, leidt tot een duurzaam resultaat. Dit zit MvO in de genen en zal dit in de gehele branche altijd presenteren en doorcommuniceren. 
Belangrijk is dat MvO niet alleen maar specifieke zaken op de website communiceert maar zeer actief deelneemt aan diverse werkgroepen, green deals, 
workshops, SKAO, TNO en RWS congressen. Tevens is MvO ook altijd bereid en beschikbaar om presentaties & workshops te geven. Tot slot acteert MvO 
namens de VvW (vereniging van waterbouwers) als vertegenwoordiger van duurzaamheid richting overheden en opdrachtgevers en probeert zowel 
opdrachtgevers als opdrachtnemers te motiveren te luisteren naar elkaars standpunten en te leren van nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden. 

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ CO2  

Er is geen sprake van een direct meetbaar reductie-effect omdat aan communicatie-uitingen geen realistisch reductie-effect kan worden toegerekend. 
Uiteraard gaat er wel een verondersteld reductie-effect uit van promotie en kennisoverdracht.  

  

Vooruitblik 
De participatie in de CO2PL is een belangrijke driver ook voor de lange termijn om aandacht te blijven geven aan HND. Sinds 2013 is MVO Groep al in het 
bezit van niveau 5 van de CO2 -prestatieladder. Niveau 5 houdt in dat samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen MvO Groep actief 
naar mogelijkheden zoekt om samen de uitstoot verder terug te dringen. 

  
 
Bronnen 
 

https://www.mvogroep.nl/nl/verhalen/ad-boeren-duurzaamheid/ 
https://www.mvogroep.nl/nl/over-martens-en-van-oord/co2-prestatieladder/transparantie/ 
https://www.mvogroep.nl/admin_assets/content/content_files/public/co2prestatieladder/Communicatieplan%202019.pdf 

b  

https://www.mvogroep.nl/nl/verhalen/ad-boeren-duurzaamheid/
https://www.mvogroep.nl/nl/over-martens-en-van-oord/co2-prestatieladder/transparantie/
https://www.mvogroep.nl/admin_assets/content/content_files/public/co2prestatieladder/Communicatieplan%202019.pdf
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien 

Operationele Doelstelling: VI Verbreden en versterken van communicatie over HND 

Organisatie  
 
 KWS 
 

  

Actiepunt 

 
56E (2) Bouwbedrijven dragen HND uit onder hun onderaannemers en/of klanten en vermelden op de website van de bouwbedrijven dat ze deelnemen aan 
deze Green Deal. 
 

 
 

 

Realisatie 

 
KWS heeft melding gemaakt van deelname aan de deal in haar berichtgeving. Zie bron. Tevens vermeldt KWS dit in tender-aanbiedingen aan haar klanten. 

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ CO2  

Reductie-effect is lastig aan te geven.  

 
  

Vooruitblik 
 
Ook in de toekomst zal KWS blijven uitdragen dat en wat het concern doet aan het verduurzamen van het materieelpark en de inzet ervan. 
 

  
 
Bronnen 
 

 
https://www.kws.nl/nl/nieuws/detail/kws-ondertekent-green-deal-het-nieuwe-draaien- 
https://www.vsmaterieel.nl/nl/over-ons/nieuws/detail/duurzaam-gebruik-materieel-loont 
 

b  

https://www.kws.nl/nl/nieuws/detail/kws-ondertekent-green-deal-het-nieuwe-draaien-
https://www.vsmaterieel.nl/nl/over-ons/nieuws/detail/duurzaam-gebruik-materieel-loont
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien 

Operationele Doelstelling: VI Verbreden en versterken van communicatie over HND 

Organisatie  
 
 Strukton  
 

  

Actiepunt 

 
56F (2) Bouwbedrijven dragen HND uit onder hun onderaannemers en/of klanten en vermelden op de website van de bouwbedrijven dat ze deelnemen aan 
deze Green Deal. 
 

 
 

 
 
Realisatie 
 

 
Strukton Civiel heeft melding gemaakt van deelname aan de deal in haar berichtgeving. Zie bron. 

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ CO2  

Aan dergelijke communicatie-uitingen kan geen realistisch of verondersteld reductie-effect gekoppeld worden.   
  

Vooruitblik 
Strukton werkt aan kwalificatie voor de Veiligheidsladder – trede 4. Voorwaarde daarvan is dat Strukton onderaannemers betrekt bij veilig werken. Dat gaat 
komende tijd spelen. Binnen Strukton loopt de discussie om dan naast veiligheid ook duurzaamheid mee nemen in de samenwerking met onderaannemers. 
Daarmee zou duurzaamheid en Het Nieuwe Draaien vast integraal onderdeel worden in het proces. 

  
 
Bronnen 
 

 
https://www.kws.nl/nl/nieuws/detail/kws-ondertekent-green-deal-het-nieuwe-draaien- 

b  

https://www.kws.nl/nl/nieuws/detail/kws-ondertekent-green-deal-het-nieuwe-draaien-
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien  

Operationele Doelstelling: VI Verbreden en versterken van communicatie over HND 

Organisatie   Van Oord Nederland bv 

  

Actiepunt 
 
56G (2) Bouwbedrijven dragen HND uit onder hun onderaannemers en/of klanten en vermelden op de website van de bouwbedrijven dat ze deelnemen aan 
deze Green Deal. 

  
 
Realisatie 

 

 
Van Oord is gekwalificeerd voor de CO2-prestatieladder en voert uit dien hoofde diverse ketenacties uit waaronder bevorderen van implementatie van HND-
bevorderende maatregelen door andere partijen in de keten. Ook is het green deal initiatief vermeld op de website.  

Zie actiepunten nr. 11 t/m 14, pag. 82 e.v.  

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  

✓ Er is geen sprake van een meetbaar direct reductie-effect want het betreft inspanningen waaraan geen realistisch reductie-effect gekoppeld kan 
worden. 

  
Vooruitblik Vooruitkijkend naar de periode 2025 wordt HND als green deal initiatief na afronding van de website gehaald.  

  
 

Bronnen 

 

https://www.vanoord.com/nl/over-ons/co2-prestatieladder 

b  

https://www.vanoord.com/nl/over-ons/co2-prestatieladder
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien  

Operationele Doelstelling: VI Verbreden en versterken van communicatie over HND 

Organisatie   Visser en Smit Hanab  

  

Actiepunt 

 
56H (2) Bouwbedrijven dragen HND uit onder hun onderaannemers en/of klanten en vermelden op de website van de bouwbedrijven dat ze deelnemen aan 
deze Green Deal. 
 

  

Realisatie 

 
VSH heeft melding gemaakt van deelname aan de green deal. Het staat op de website, is vermeld in berichtgeving zoals nieuwsbrieven, in CO2-
prestatieladderrapportages en duurzaamheidsverslagen.  
 

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ CO2  

Er is geen sprake van een meetbaar direct reductie-effect want het betreft communicatie-uitingen waaraan geen realistisch reductie-effect gekoppeld 
kan worden. Deze actiepunten zijn wel van belang in de randvoorwaardelijke sfeer voor het creëren van bereik en bekendheid over Het Nieuwe 
Draaien. 

 
  

Vooruitblik 

 
HND is integraal onderdeel van het duurzaamheidsbeleid van VSH. Ook in de toekomst wordt het belang van duurzaam werken met materieel alleen maar 
groter, getuige ook de aangekondigde beleidsmaatregelen van de overheid in het Klimaatakkoord, Schone Luchtakkoord en strenge (zero en lage) emissie-
eisen aan werkmaterieel.     
 

  

 
Bronnen 
 

 
https://www.vshanab.nl/nl/nieuws/detail/visser-smit-hanab-ondertekent-green-deal-het-nieuwe-draaien 
https://www.vshanab.nl/nl/nieuws/p/page/9 
https://greendealhetnieuwedraaien.nl/wp-content/uploads/2017/04/Beknopte-voortgangsrapportage-GD-HND-nov2017.pdf 
 

b  

https://www.vshanab.nl/nl/nieuws/detail/visser-smit-hanab-ondertekent-green-deal-het-nieuwe-draaien
https://www.vshanab.nl/nl/nieuws/p/page/9
https://greendealhetnieuwedraaien.nl/wp-content/uploads/2017/04/Beknopte-voortgangsrapportage-GD-HND-nov2017.pdf
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien 

Operationele Doelstelling: VI Verbreden en versterken van communicatie over HND 

Organisatie   AeresTech, SOMA Bedrijfsopleidingen, SOMA College, IPC Werkt! en BMWT 

  

Actiepunt 

 
57 (3) Aeres Tech, SOMA Bedrijfsopleidingen, SOMA College en BMWT brengen HND onder de aandacht van eindgebruikers via communicatie en 
marketing en sluiten waar mogelijk aan bij bestaande evenementen in de GWW-sector zoals de Technische Kontaktdagen (TKD), Infra relatiedagen of de 
AgroTechniek Holland. 
 

  

 
Realisatie 
 

Voornoemde partijen hebben op de beurs TKD en op de AgroTechniek Holland Het Nieuwe Draaien onder de aandacht gebracht:  

• Tijdens de TKD in 2018 hebben voornoemde partijen een gezamenlijke stand bemand waar duurzaamheid en HND-promotie centraal stond.  

• Tevens werd op de TKD een duurzaamheidstour georganiseerd waaraan materieelleveranciers participeerden die duurzaam werkmaterieel 
demonstreerden en HND promootten.   

• Tijdens de AgriTechniek Holland 2018 heeft AeresTech samen met SOMA uitgebreid aandacht geschonken aan HND.  
 

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ Er is geen sprake van een meetbaar direct, maar wel een verondersteld, reductie-effect want het betreft communicatie-uitingen waaraan geen 

realistisch reductie-effect gekoppeld kan worden. Deze actiepunten zijn wel van belang in de randvoorwaardelijke sfeer voor het creëren van bereik 
en bekendheid over Het Nieuwe Draaien en partijen aan te zetten tot duurzaam beleid. 

 
  

 
 Vooruitblik 

 
Op de TKD 2021 wordt wederom een duurzaamheidstour georganiseerd. Het thema duurzaam werkmaterieel wordt alsmaar urgenter nu de bouwsector 
vraagt om inzet van lage-emissie en zero-emissie materieel. Partijen gaan het duurzaamheidsthema de komende jaren op deze beurzen dan ook actief 
uitdragen.   

  
 
Bronnen 
 

 
https://www.facebook.com/740358406150655/photos/a.899699296883231.1073741828.740358406150655/974728862713607/?type=3 
https://www.gww-bouw.nl/artikel/de-tkd-is-bijna-klaar-voor-de-tkd/ 
 

b  

https://www.facebook.com/740358406150655/photos/a.899699296883231.1073741828.740358406150655/974728862713607/?type=3
https://www.gww-bouw.nl/artikel/de-tkd-is-bijna-klaar-voor-de-tkd/
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien  

Operationele Doelstelling: VI Verbreden en versterken van communicatie over HND 

Organisatie   Bouwend Nederland en CUMELA 

  

Actiepunt 

 
58 (4) Bouwend Nederland en CUMELA versterken HND-communicatie in de landbouw, bouw- en/of infrasector door hun leden te informeren via diverse 
kanalen over (ontwikkelingen rondom) HND. 
59 (5) Bouwend Nederland en CUMELA verwijzen periodiek naar HND in de relevante MVO-tools voor hun leden. 
 

  

 
Realisatie 
 

 
CUMELA draagt Het Nieuwe Draaien actief en structureel uit onder andere via haar website in de vorm van een besparingsprogramma. Een mooi voorbeeld 
is het Sectorinitiatief 'Sturen op CO2’. CUMELA promoot actief en passief HND trainingen onder leden. Ter versterking van het bereik zet CUMELA ook social 
media in. Voorbeeld is de verspreiding van de - door BMWT en SOMA Bedrijfsopleidingen ontwikkelde - HND-filmpjes onder de volgers.  
Bouwend Nederland heeft HND onder de aandacht gebracht bij leden vooral via informatieve factsheets en ledenberichtgeving in ledennieuwsbrieven en op 
de website. Bouwend Nederland is voorts de drijvende kracht achter De Groene Koers met HND als één van de speerpunten. En neemt deel in diverse 
overlegsituaties met ketenpartners waarin verduurzaming van werkmaterieel aan de orde is. Zie bronnen. 
 

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ CO2  

Er is geen sprake van een meetbaar direct reductie-effect, want aan communicatie-uitingen kan geen realistisch reductie-effect gekoppeld worden. 
Deze actiepunten zijn echter wel van belang in de randvoorwaardelijke sfeer voor het creëren van bereik en bekendheid over Het Nieuwe Draaien 
en om partijen aan te zetten tot duurzaam gedrag. Daarmee draagt het dus wel bij aan de reductiedoelstellingen van de green deal.  

 
  

Vooruitblik 

 
Vooral dankzij het keteninitiatief De Groene Koers gaan partijen in de toekomst HND verder onder de aandacht brengen onder de leden als zijnde één van 
de mogelijke duurzaamheidsmaatregelen op weg naar een uitstootvrije bouwlocatie en landbouw.  
 

  

 
Bronnen 
 

 
CUMELA: https://www.cumela.nl/agrarisch-loonwerk-bedrijf-en-economie-grondverzet-en-cultuurtechniek-verkeer-en-vervoer-brandstof 
https://www.facebook.com/cumelanederland/videos/het-nieuwe-draaien-opstellen-machines/1143488682493870/ 
Bouwend Nederland:  
http://oudesite.bouwendnederland.nl/nieuws/9094890/green-deal-het-nieuwe-draaien-lanceert-nieuwe-website 
https://www.bouwendnederland.nl/media/5926/startpositie-de-groene-koers-bouw-en-infra-v26022020.pdf 
 

b  

https://www.cumela.nl/agrarisch-loonwerk-bedrijf-en-economie-grondverzet-en-cultuurtechniek-verkeer-en-vervoer-brandstof
https://www.facebook.com/cumelanederland/videos/het-nieuwe-draaien-opstellen-machines/1143488682493870/
http://oudesite.bouwendnederland.nl/nieuws/9094890/green-deal-het-nieuwe-draaien-lanceert-nieuwe-website
https://www.bouwendnederland.nl/media/5926/startpositie-de-groene-koers-bouw-en-infra-v26022020.pdf
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien  

Operationele Doelstelling: VI Verbreden en versterken van communicatie over HND 

Organisatie   CUMELA Nederland 

  

Actiepunt 

 
60 (6) CUMELA draagt HND uit binnen het Sectorinitiatief ‘Sturen op CO2’ en de lopende brancheprojecten ‘BOGO Efficiënt brandstofgebruik’ en 
‘Brandstofbesparing’. 
 

  

 
Realisatie 
 

 
HND is integraal onderdeel geworden van het Sectorinitiatief omdat HND direct bijdraagt aan CO2-reductie door lager brandstofgebruik met mobiele 
werktuigen en landbouwmachines. Uit de praktijkverhalen van deelnemers blijken een aantal HND-principes van doorslaggevend effect op lager verbruik. Met 
name bewustwording onder machinisten en chauffeurs helpt ter voorkoming van onnodig stationair draaien, gebruik van ecomode versus powermode. Maar 
ook slimme inzet van machines op het werk, juiste materieelkeuze, slimme routing; minder vervoers- en draaibewegingen, enzovoort.  
 

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ 5 -10% CO2  

Reductie-effect is lastig aan te geven omdat de deelnemende bedrijven het reductie-effect berekenen op verschillende manieren en daarom is er 
geen exact cijfer voor de groep te geven. Belangrijker is dat de organisatie ziet dat ongeacht de manier waarop ze registreren ze stappen zetten van 
vijf tot tien procent reductie.” 

 
  

Vooruitblik 

 
Het meerjarige programma loopt ook na de programmaperiode van de green deal door naar verwachting tot 2021. Nieuwe medewerkers volgen HND en 
nemen de informatie mee naar huis. Daarmee worden ook de bestaande medewerkers, die de cursus eerder al gevolgd hebben, opnieuw getriggerd. Bij 
bewustwording is ‘herhaling de kracht van de reclame’. 
 

  
 
Bronnen 
 

 
https://www.grondig.com/artikel/forse-co2-en-brandstofbesparing  
https://www.cumela.nl/sites/default/files/Meerjarig%20sectorinitiatief%20%E2%80%98Sturen%20op%20CO2%E2%80%99.pdf 
 

b  

https://www.grondig.com/artikel/forse-co2-en-brandstofbesparing
https://www.cumela.nl/sites/default/files/Meerjarig%20sectorinitiatief%20%E2%80%98Sturen%20op%20CO2%E2%80%99.pdf
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien   

Operationele Doelstelling: VI Verbreden en versterken van communicatie over HND 

Organisatie   MKB INFRA 

  

Actiepunt 

 
61 (7) MKB INFRA informeert haar leden actief over het belang van HND als onderdeel van duurzaam ondernemen. 
62 (8) MKB INFRA voert de communicatie over HND aan de hand van best practices. 
63 (9) MKB INFRA zal haar leden oproepen zich in te zetten voor “HND” om daarmee het bereik van deze deal te vergroten. 
 

  

 
Realisatie 
 

 
In essentie gaat het in deze actiepunten om promotie van HND onder brancheleden. Gedurende de programmaperiode heeft MKB INFRA uitgebreid 
gecommuniceerd over HND naar haar leden onder andere via de onderstaande kanalen.  

• Infralokalen 

• Nieuwsbrieven algemeen 

• Nieuwsbrief Buitenruimte 

• Samenwerking in opleiding machinisten bij SOMA College en SPG Midden Nederland 
 

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ CO2  

✓ NOx   
✓ fijnstof (PM10) 
✓ Er is geen sprake van een meetbaar direct, maar wel een verondersteld, reductie-effect want het betreft communicatie-uitingen waaraan geen 

realistisch reductie-effect gekoppeld kan worden. Deze actiepunten zijn wel van belang in de randvoorwaardelijke sfeer voor het creëren van bereik 
en bekendheid over Het Nieuwe Draaien en partijen aan te zetten tot duurzaam beleid. 

  

Vooruitblik 
 
Ook na de programmaperiode blijft MKB INFRA HND promoten om een bijdrage te leveren aan de energietransitie in de bouw over de komende jaren.  
 

  
 
Bronnen 
 

 
https://www.mkb-infra.nl/nieuws 

b  

https://www.mkb-infra.nl/nieuws
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien  

Operationele Doelstelling: VI Verbreden en versterken van communicatie over HND 

Organisatie   Vereniging van Waterbouwers 

  

Actiepunt 

 
64 (10) De Vereniging van Waterbouwers communiceert actief naar leden via onder andere de werkgroep duurzaamheid over het Nieuwe Draaien en 
koppelt relevante kennis en ervaring terug naar haar leden via De Waterbouwernieuwsbrieven en andere uitingen. 
 

  

 
Realisatie 
 

 
Het dossier Duurzaamheid en communicatie erover naar de achterban, is binnen de Vereniging van Waterbouwers belegd bij de werkgroep Duurzaamheid 
waar 21 van de 91 leden bij zijn aangesloten. De werkgroep informeert haar leden regelmatig over duurzaam gebruik van mobiele werktuigen o.a. via de 
beschikbaar gestelde factsheets, notities, onderzoeksresultaten, e.d.  

Voorbeelden hiervan zijn de factsheet ‘Impact duurzame mobiele werktuigen’, factsheet ‘Subsidies duurzame mobiele werktuigen’, LCA-onderzoek brandstof-
machinecombinaties, enzovoort.  

Zie ook actiepunt 16, pag. 86 voor meer informatie.  
 

  

Reductie-
effect 

 
Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ geen sprake van een meetbaar direct reductie-effect want het betreft communicatie-uitingen en overlegsituaties waaraan een realistisch reductie-effect 

niet gekoppeld kan worden. Deze actiepunten zijn wel van belang in de randvoorwaardelijke sfeer.  

 
  
 
Vooruitblik 
 

 
Duurzaamheid en energietransitie vormen wezenlijk onderdeel van de missie en strategie van VvW. De energietransitie in de (water)bouw vraagt de 
komende jaren maximale inzet om samen met de VvW-leden de duurzaamheidsambities te realiseren.   
    

  
 
Bronnen 
 

 
Berichtgeving op de website van de Vereniging van Waterbouwers en ledenportaal met links naar verschillende documenten gerelateerd aan Green Deal 
Het Nieuwe Draaien: http://www.waterbouwers.nl/nieuws/1213 
 

b  

http://www.waterbouwers.nl/nieuws/1213


 

154 
 

 

 

 

Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien  

Operationele Doelstelling: VI Verbreden en versterken van communicatie over HND 

Organisatie   BMWT en MKB INFRA 

  

Actiepunt 

 
65 (11).  BMWT en MKB INFRA inventariseren in Q3 2016 de mogelijkheden om aan te sluiten bij de Green Deal GWW 2.0 en andere convenanten waar 
MKB INFRA bij betrokken is. 
 

  

 
Realisatie 
 

 
BMWT heeft een quick scan uitgevoerd naar mogelijkheden tot samenwerking. Daardoor zijn er ‘lijntjes’ gelegd tussen de projectbureaus van de diverse 
greendeal initiatieven (green deal GWW2.0, Green Deal ZES, Green Deal Duurzame Logistiek in de Bouw). Het is nooit tot samenwerking gekomen in de 
vorm van integratie van activiteiten (daarvoor sloten ieders uitgangspunten, doelstelling, werkingsgebied en beleidsniveau onvoldoende aan). Dit bleek echter 
geen bottleneck voor groei in partnerschappen. Een mooi voorbeeld is Gemeente Amsterdam die op één gelegenheid deze drie deals ondertekende: GD-
HND, GD GWW 2.0 en GD-Duurzame Logistiek in de Bouw. In het verlengde daarvan hebben MKB INFRA leden actief geparticipeerd in het initiatief Samen 
slimmer en Schoner van Gemeente Amsterdam door inzet elektrisch werkmaterieel.  
     

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ geen sprake van een direct reductie-effect. Wel in indirecte zin want het betreft een actiepunt in de randvoorwaardelijke sfeer; de 

werkgroepdeelname draagt bij aan instrumentalisatie van HND-principes in werkmethoden en inkoopinstrumenten. En promotie van HND is 
wezenlijk voor bewustwording en gedragsverandering in duurzaam werken met mobiele machines. Daarmee draagt het bij aan het GD-hoofddoel 

  

Vooruitblik 

 
De voornoemde keteninitiatieven zijn inmiddels beëindigd of lopen af in 2020. Maar de insteek van IenW is erop gericht om in de realisatie van de 
klimaatopgaaf in de bouw waar mogelijk krachten te bundelen, bestaande initiatieven aan elkaar te koppelen waar mogelijk en zodoende een effectieve 
duurzaamheidsstrategie te realiseren.  
 

  
 
Bronnen 
 

 
n.v.t. 
 

b  
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien 

Operationele Doelstelling: VI Verbreden en versterken van communicatie over HND 

Organisatie  BMWT 

  

Actiepunt 
 
66 (12) BMWT standaardiseert en harmoniseert de HND-criteria in de vorm van een BMWT-Richtlijn Het Nieuwe Draaien. 
 

  

 
Realisatie 
 
 

 
BMWT heeft niet alleen de HND-criteria gestandaardiseerd en geharmoniseerd in de Richtlijn (in samenwerking met kennisinstellingen en leveranciers), maar 
heeft ook in samenwerking met GD-partners en externe instanties de HND-criteria geïntegreerd dan wel aangescherpt in diverse inkoopinstrumenten, zoals 
in PIANOo-criteria, de Maatregellijst van de CO2-PL en in EMVI-criteria. Dit bevordert dat opdrachtgevers zoveel mogelijk uitgaan van dezelfde HND-eisen 
aan werkmaterieel, techniek, brandstoffen en gedrag. En daarmee harmonisatie en standaardisatie.  
 
Zie actiepunt 3, pag. 66 voor meer informatie.  
 

  
Reductie-
effect  

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ geen sprake van een direct reductie-effect. Wel van een indirect effect omdat het een actiepunt is in de randvoorwaardelijke sfeer.  

 

  

Vooruitblik 

 
BMWT is vaandeldrager van HND-label en beheerder van de HND-Richtlijn. Onderdeel daarvan is periodieke actualisatie van de HND-Richtlijn, training en 
certificaat en afstemming daarover met betrokken derden. De criteria en Richtlijn zijn ‘levende documenten’ die – mits de omstandigheden daartoe vragen – 
BMWT in samenspraak met betrokken (kennis)partners actualiseert.  
 

 
Bronnen 
 

 
Trainregister 
https://www.bmwt.nl/themas/dossier?dossierid=993624073&parentid=993624065&title=Het+Nieuwe+Draaien#aanbod-tab 

b  

https://www.bmwt.nl/themas/dossier?dossierid=993624073&parentid=993624065&title=Het+Nieuwe+Draaien#aanbod-tab
https://www.bmwt.nl/themas/dossier?dossierid=993624073&parentid=993624065&title=Het+Nieuwe+Draaien#aanbod-tab
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien 

Operationele Doelstelling: VI Verbreden en versterken van communicatie over HND 

Organisatie   BMWT  

  

Actiepunt 

 
67 (13). Stichting Bewuste Bouwers zet zich in voor het versterken van HND-communicatie in de bouw- en infrasector en neemt HND op als suggestie voor 
een brandstofbesparende maatregel in de gedragscode Bewuste Bouwers. 
68 (14). Stichting Bewuste Bouwers stelt criteria op voor het monitoren van HND op de aangesloten bouwplaatsen.  
69 (15). Stichting Bewuste Bouwers brengt HND bij circa 300 aangesloten bouwplaatsen onder de aandacht van de eindgebruikers. 
 

  

 
Realisatie 
 

 
Bewuste Bouwers heeft HND als milieumaatregel opgenomen in haar Gedragscode: http://www.bewustebouwers.nl/wp-content/uploads/2019/05/Handboek-
Bewuste-Bouwers-gedragscode-gecomprimeerd.pdf. De gedragscode helpt medewerkers op de bouwplaats het bewustzijn te vergroten dat zij impact 
hebben op een omgeving waar mensen wonen, werken en recreëren. Dat ze in het dagelijkse werk rekening houden met deze omgeving en het milieu.  
De criteria in de code zijn praktisch uitgewerkt in Norm- en Werkkaarten. Daarin staan voorbeelden van HND-tips, een korte toelichting op gebruik van 
duurzaam materieel (elektrische kranen, nieuwe generaties generatoren) en verwijzing naar de HND-website. Naast de Gedragscode verzorgt de Stichting 
ook trainingen voor bouwlocatiemedewerkers waarin deze milieu-onderwerpen ook aan bod komen. Er vindt geen harde monitoring plaats op toepassing van 
HND of inzet van duurzaam (werk)materieel in de zin van handhaving. Wel adviseert en promoot de Stichting in haar audits duurzaam werken met 
werkmaterieel.  
Wat communicatie betreft, heeft de Stichting HND vermeld op eigen website: http://www.bewustebouwers.nl/gedragscode/raakvlakken/minder-uitstoot.  
  

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ geen sprake van een direct reductie-effect. Wel in indirecte zin want het betreft een actiepunt in de randvoorwaardelijke sfeer: promotie van HND is 

wezenlijk voor bewustwording en gedragsverandering in duurzaam werken met mobiele machines. Daarmee draagt het bij aan het GD-hoofddoel 
  

Vooruitblik 
 
. HND is onderdeel van de gedragscode en trainingen. 
 

  
 
Bronnen 
 

 
Zie bovenstaand.  
 

b  

http://www.bewustebouwers.nl/wp-content/uploads/2019/05/Handboek-Bewuste-Bouwers-gedragscode-gecomprimeerd.pdf
http://www.bewustebouwers.nl/wp-content/uploads/2019/05/Handboek-Bewuste-Bouwers-gedragscode-gecomprimeerd.pdf
http://www.bewustebouwers.nl/gedragscode/raakvlakken/minder-uitstoot
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien  

Operationele Doelstelling: VI Verbreden en versterken van communicatie over HND 

Organisatie  Natuur & Milieu 

  

Actiepunt 
 
70 (16).  Natuur & Milieu zet haar communicatiemiddelen in ten behoeve van de brede uitrol en verankering van HND. 
 

  

 
Realisatie 
 

 
Natuur & Milieu heeft zich gedurende de programmaperiode als mede-initiatiefnemer van de GD-HND pro-actief ingezet in acquisitie van partners, uitvoering 
van het actieprogramma, mede-organisatie van events en algehele promotie & marketing van Het Nieuwe Draaien. Zo heeft N&M geruime tijd een 
projectspecifieke HND-website in beheer gehad, diverse HND-infofolders en factsheets ontwikkeld en gedeeld via haar communicatiekanalen. Mooie 
voorbeelden van kennisproducten waar N&M ook aan meegewerkt heeft, dan wel geïnitieerd, zijn de lijst van ‘hybride en zero-emissie mobiele werktuigen’, 
de factsheet over subsidieregelingen voor duurzaam werkmaterieel, en de factsheet over ‘duurzame keuzes werkmaterieel’.  
 

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ geen sprake van een direct reductie-effect. Wel in indirecte zin want het betreft een actiepunt in de randvoorwaardelijke sfeer; promotie over HND is 

wezenlijk voor bewustwording en gedragsverandering in duurzaam werken met mobiele machines. Daarmee draagt het bij aan het GD-hoofddoel 
  

Vooruitblik 
 
Na de programmaperiode zal N&M vooral nog vraaggestuurd en projectgericht werken aan communicatie & promotie over HND.  
 

  
 
Bronnen 
 

 
https://www.natuurenmilieu.nl/nieuwsberichten/natuur-milieu-ondertekent-green-deal-nieuwe-draaien/  

b  

https://www.natuurenmilieu.nl/nieuwsberichten/natuur-milieu-ondertekent-green-deal-nieuwe-draaien/
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Formulier realisatie actiepunten Green Deal Het Nieuwe Draaien 

Operationele Doelstelling: VI Verbreden en versterken van communicatie over HND 

Organisatie   Gemeente Nijmegen 

  
Actiepunt 

71 (17).  Gemeente Nijmegen spant zich in om als launching customer deel te nemen aan pilotprojecten, die onder deze deal worden georganiseerd, en 
deelt de opgedane ervaring en verkregen informatie met Partijen 

  

 
Realisatie 
 

Zie actiepunt 26B, pag. 101.  
 
Nijmegen heeft het project “Walstroom zonder wal” als pilot voor het NSL (Nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit) en GD HND uitgevoerd. 
Daarbij verzorgden mobiele stroom units (op CNG of LNG) het voorwerk voor eventuele vaste walstroomaansluitingen bij particuliere kades. Dit pilotproject 
was opgezet om het concept op bruikbaarheid te toetsen en daarnaast de walstroomvraag in de havens van Nijmegen in beeld te krijgen. Dit in combinatie 
met een generatorverbod indien walstroomvoorzieningen voorhanden zijn. Het concept was praktisch uitvoerbaar. Mobiele walstroom was echter economisch 
gezien geen inzetbare concurrent van vaste walstroom. Daarvoor liggen de prijzen voor het transport van de brandstoffen te hoog. Ook bij koppeling aan het 
vaste gasnet wordt het nog zeer lastig om concurrerend te zijn met vaste walstroompunten. De pilot is derhalve niet doorgezet of uitgebouwd.  
 
De pilot krijgt mogelijk wel een vervolg in kader van het project ET-Hub. Samen met containerterminal BCTN had Gemeente Nijmegen eerder de 
haalbaarheid van elektrische containervaart tussen Nijmegen en Duisburg onderzocht. Momenteel wordt getracht dit financieel te realiseren. Daarnaast willen 
ENGIE, BCTN en enkele andere partners (w.o. Gemeente Nijmegen) een laadstation realiseren waarmee containers t.b.v. elektrische binnenvaart geladen 
kunnen worden (MECs = Modulaire Energie Container).  Deze Hub combineert het opladen van mobiele energiecontainers voor gebruik op elektrische 
binnenvaartschepen, voor peakshaving op het elektriciteitsnet bij overschotten van zon- en windenergie én als inzet voor mogelijke mobiele 
walstroomvoorzieningen. Ook hier geldt dat er, net als bij de mobiele walstroomcontainers, onderzocht wordt of het haalbaar is om de voorzieningen ook voor 
evenementen of incidenteel gebruik zoals grotere bouwplaatsen in te zetten. 

  

Reductie-
effect 

Wat is het veronderstelde reductie-effect (indicatie) van dit actiepunt CO2, NOx fijnstof PM10, n.v.t.:  
✓ geen sprake van een direct reductie-effect. Wel in indirecte zin want het betreft een actiepunt in de randvoorwaardelijke sfeer; de 

werkgroepdeelname draagt bij aan instrumentalisatie van HND-principes in werkmethoden en inkoopinstrumenten. En promotie van HND is 
wezenlijk voor bewustwording en gedragsverandering in duurzaam werken met mobiele machines. Daarmee draagt het bij aan het GD-hoofddoel 

  
Vooruitblik 

Op het vlak van luchtkwaliteit heeft Nijmegen voor de komende jaren een hoge ambitie gericht op het bevorderen van een schone en gezonde leefomgeving. 
Daar horen naast plannen ook concrete samenwerking bij – zoals voornoemde – om daadwerkelijk stappen te zetten naar succesvolle businesmodellen.  

  
Bronnen Idem.  
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