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AANWEZIG AFWEZIG 

Koen Altena Buitenhuis Boskoop Olaf Duisters NIPA Milieutechniek 

Hendrik Buitenhuis Buitenhuis Boskoop Frans van Kooten Van Boekel Groep 

Carla Polling W. Ketelaars bestratingen en groenvoorziening Bjorn van Ballegooij Ferross Staalbouw 

Ruurd Egtberts Altran Johan Langendonk Ferross Staalbouw 

Tom van den Berg ERA Contour Dave van Schaijk Kracht van New Business Oss 

Teun van Ras Kouwenberg Infra Erik van den Oord Kracht van New Business Oss 

Rick Voet Voet Verhuur / Voet energy solutions Ardy van Grunsven Dusopa 

Paul Jonk Jonk Infra Emiel Bongers Van der Heijden 

Stefan Schuurkes (verslag) Van Mun Advies Yannick Derkx Van Mun Advies 

Michael van de Berkt Wallaard bedrijven Noordeloos Pascal van Mun Van Mun Advies 

Peter de Vette VeMa Schiedam   

Paul de Vos Damsteegt waterwerken   

Eline Vermeer Loonbedrijf Van Etten   

Arwim Schilperoord Grondverzetbedrijf Blijdorp   

Bernice van Eert Van Hout’s aannemingsmaatschappij   

Roy Verstegen Roy Verstegen Infra   

Jan van Rosmalen Van Rosmalen wegenbouw   

Tom Akkermans Voets tractoren en werktuigen   

Hein van Boxtel Van Boxtel Groep   

Wim Noorland Den Hartog   

Colin Murk Den Hartog   

Ad Liefhebber Den Hartog   

 

1. Opening 

Stefan heet iedereen van harte welkom. In het bijzonder een hartelijk welkom voor onze gasten, Hein van Boxtel 

van de Van Boxtel Groep uit Heeswijk-Dinther, Tom Akkermans van Voets tractoren en werktuigen 

(Hazerswoude, Hoofddorp, Middenmeer) en de heren Wim Noorland, Colin Murk en Ad Liefhebber die namens 

olie- en brandstofleverancier Den Hartog uit Groot-Ammers een deel van het programma voor hun rekening 

nemen. 

2. Agenda 

Vaststelling agenda. Geen opmerkingen. 

3. Nieuwe leden 

De nieuwe leden stellen zich voor, en geven een korte presentatie over hun bedrijf. De bestaande leden geven 

tevens een korte introductie m.b.t. de activiteiten die hun bedrijven uitvoeren. 

4. Lunch 

 

5. Presentatie Den Hartog over Biobrandstoffen 

 

Zie bijlage 
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6. Workshop: Blauwe diesel, is dat groen? 

 

Aan de hand van de presentatie van Den Hartog wordt er in twee groepen aan de hand van praktische 
voorbeelden het voordeel van het gebruik van biobased brandstoffen in het algemeen, en HVO in het bijzonder, 
besproken. 
 

 
 

7. Gezamenlijke terugblik op de workshop 

 

Conclusie is dat anno 2019 biobrandstoffen in de meeste situaties een dure oplossing is die economisch slechts 

zelden haalbaar is. Het is voor de aanwezigen met name interessant als de opdrachtgever een deel van de (extra) 

kosten mee wil betalen. De groep is het overigens eens met de stelling dat de overheid een meer sturende rol op 

zich zou moeten nemen door bijvoorbeeld accijnzen te verlagen, of om de inzet van biobrandstoffen in hun 

aanbestedingen te verplichten. 

 

 
 

 

8. Website 

Op verzoek worden de mogelijkheden van de website www.duurzaamcollectief.nl nog eens uitgelegd. Alle leden 

kunnen daarop naast nieuwsitems ook andere informatie delen. Denk hierbij aan het CO2-

inventarisatierapporten, KAM-beleidsverklaring en/of leuke duurzame weetjes. Door een verwijzing op de eigen 

website naar www.duurzaamcollectief.nl wordt bovendien voldaan aan een belangrijke eis uit 3.D.1 van de CO2-

prestatieladder (meer hierover in de bijlage). 

http://www.duurzaamcollectief.nl/
http://www.duurzaamcollectief.nl/
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9. Whatsapp 

Binnenkort zal het DuurzaamCollectief starten met een eigen Whatsappgroep. Het voordeel 

van deze Whatsappgroep een makkelijke manier biedt om snel met elkaar een nieuw idee, 

nieuwe maatregel of mogelijkheid te delen. Deelname hieraan is uiteraard niet verplicht, maar 

het is wel een hele eenvoudige oplossing voor het vergroten van de aantoonbaarheid ten 

aanzien van een andere deel van 3.D.1 van de CO2-prestatieladder, namelijk het ‘brengen’ van 

informatie (meer hierover in de bijlage).  

Binnenkort zal Stefan de reeds bekende contactpersonen uitnodigen voor deelname aan de Whatsappgroep. 

Mocht deelname niet gewenst zijn, of wil men nog andere medewerkers toevoegen aan de groep, meld dit dan 

bij Stefan Schuurkes van Van Mun Advies (06-15339300 of stefan@vanmunadvies.nl). 

  

10. Gebruik en uitbreiden accu handgereedschap 

Koen Altena van onze gastheer Buitenhuis Boskoop wil graag wat vertellen over hun ervaringen met accu 

handgereedschappen i.p.v. brandstof verbruikende gereedschappen (meer hierover in de bijlage). Tijdens de 

hierop volgende rondleiding over het bedrijfsterrein van Buitenhuis Boskoop is er vervolgens nog volop aandacht 

geweest en de mogelijkheid om zelf te ervaren wat de voor- en nadelen van deze gereedschappen zijn. 

 

11. Rondleiding Buitenhuis Boskoop 

Hendrik Buitenhuis en Koen Altena verzorgden een mooie rondleiding door het bedrijf. Hierbij is goed te zien hoe 

er binnen Buitenhuis wordt omgegaan met de middelen. De reacties waren unaniem zeer positief! 

 

 

12. Sluiting 

Vergadering wordt gesloten. De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden  

mailto:stefan@vanmunadvies.nl
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WELKOM!



Programma

Welkom + voorstellen nieuwe leden

Lunch 

Kennismaking

Presentatie Den Hartog B.V.

Bio-based brandstoffen, de stand van zaken

Workshop

Blauwe diesel, is dat groen?

ALV DuurzaamCollectief

Rondvraag
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Deelnemers
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Gasten
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Achtergrond hernieuwbare energy

”….…It requires the EU to fulfil at least 20% of its total 
energy needs with renewables by 2020 – to be 
achieved through the attainment of individual 
national targets. All EU countries must also ensure 
that at least 10% of their transport fuels come from 
renewable sources by 2020”. Source: European commission

Renewable Energy Directive 2009

• Overheid stimuleert bedrijfsleven om te sturen op 
hernieuwbare energie

• Tenders
• Subsidie
• Wetgeving
• Beloning

• Eisen in de keten + allerlei initiatieven. 
“Green als randvoorwaarde”.
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Brandstoffen

In 2020 bestaat minimaal 10% van de brandstof in het vervoer uit alternatieve 
brandstoffen, zoals biobrandstoffen. Dit hebben de landen van de Europese Unie 
(EU) met elkaar afgesproken.

Bron: Rijksoverheid

Biobrandstoffen uit plantaardig materiaal
De meeste biobrandstoffen zijn van plantaardig materiaal zoals palmolie, koolzaad, 
suikerriet, maïs en graan. Dit materiaal komt vaak uit tropische landen. De productie kan ten 
koste gaan van landbouwgrond voor voedselgewassen.

Biobrandstoffen uit afval
Het is ook mogelijk biobrandstoffen te maken uit afval. Bijvoorbeeld uit afval van veevoer, 
afgedankt frituurvet, houtsnippers of algen. Hiervoor is geen extra landbouwgrond nodig.

=> CO2 reductie met biobrandstoffen t.o.v. fossiel
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WELKOM!

Brandstoffen

In 2020 bestaat minimaal 10% van de brandstof in het vervoer uit alternatieve 
brandstoffen, zoals biobrandstoffen. Dit hebben de landen van de Europese Unie 
(EU) met elkaar afgesproken.

Bron: Rijksoverheid

Biobrandstoffen uit plantaardig materiaal
De meeste biobrandstoffen zijn van plantaardig 
materiaal zoals palmolie, koolzaad, suikerriet, maïs en 
graan. Dit materiaal komt vaak uit tropische landen. 
De productie kan ten koste gaan van landbouwgrond 
voor voedselgewassen.

Biobrandstoffen uit afval
Het is ook mogelijk biobrandstoffen te maken uit afval. 
Bijvoorbeeld uit afval van veevoer, afgedankt 
frituurvet, houtsnippers of algen. Hiervoor is geen 
extra landbouwgrond nodig.

=> CO2 reductie met biobrandstoffen t.o.v. fossiel

Strenge, controleerbare, regels
• Boeren mogen geen biobrandstofgewassen verbouwen in 

gebieden met een grote biodiversiteit. Bijvoorbeeld in een 
regenwoud of een beschermd natuurgebied.

• Boeren mogen geen veengebieden ontwateren om biomassa 
op te verbouwen.

• Boeren mogen geen biobrandstofgewassen verbouwen in 
gebieden die veel CO2 vasthouden. Bijvoorbeeld oerbossen, 
veengebieden en graslanden.3

• Bij de productie van de biomassa mag niet te veel 
CO2 vrijkomen. De productieketen betekent: vanaf het 
aanplanten van gewassen tot de verbranding in de auto. In 
2018 moet de CO2-uitstoot van biobrandstof minstens 60% 
lager zijn dan van fossiele brandstof.
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De Ultieme BIO brandstof: HVO/BTL

100% hernieuwbaar en duurzaam
Geproduceerd van afvalvet, restmateriaal en plantaardige oliën, geclassificeerd als met 
waterstof behandelde plantaardige olie (HVO)
Kleinere milieuvoetafdruk
Reduceert uitstoot van broeikasgassen tot wel 90% naast aanzienlijke reductie in uitstoot 
van uitlaatgassen
Echte drop-in biobrandstof
Volledig compatibel met de bestaande infrastructuur voor distributie, geen extra 
investeringen nodig
Hoge prestaties
Samen met een hoog cetaangehalte van >70 biedt de brandstof de zekerheid van efficiënte 
en schone verbranding. Dit geeft het voertuig extra vermogen in vergelijking tot bijvoorbeeld 
traditionele biodiesel (FAME).
Lagere operationele kosten
Andere biobrandstoffen kunnen hogere onderhoudskosten voor het voertuig tot gevolg 
hebben, zoals bijvoorbeeld een kortere olieververscyclus. Met Neste Renewable Diesel is 
extra onderhoud echter niet nodig
Goede opslageigenschappen
Kan gedurende langere tijd worden opgeslagen zonder verlies van kwaliteit of waterophoping
Pure koolwaterstof
Chemische samenstelling vergelijkbaar aan die van fossiele brandstoffen
Reukloos
Zwavelvrij, zuurstofvrij, en aromatenvrij
Superieure prestaties bij lage temperaturen
Geschikt voor zeer koude weersomstandigheden. Ongeacht de grondstof garandeert Neste 
dat haar brandstof de lokale klimaatvereisten zal overtreffen zodat reizen veilig is
Geen mengbeperkingen
Kan worden gebruikt als zodanig of in elke combinatie met fossiele diesel

“PRODUCT MET 
10 TOP 

EIGENSCHAPPEN”
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De Ultieme BIO brandstof: HVO/BTL

• fijnstof is 33% lager en het aantal partikels is ook lager
• stikstofoxides (NOx) zijn 9% lager
• koolwaterstoffen (HC) zijn 30% lager
• koolmonoxide (CO) is 24% lager
• Tot 90 minder kooldioxide (CO2)
Deze gemiddelde uitstoot verlagingen zijn gebaseerd op bevindingen gepubliceerd 
in meer dan 40 wetenschappelijke publicaties over Neste Renewable Diesel en HVO 
brandstoffen gerelateerd aan testen waarbij 100% Neste Renewable Diesel werd 
gebruikt.

Effect 100% blend
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HVO/BTL blends

Voordelen:
• Brandstof Hernieuwbaar 
• CO2-reducerend
• Biologisch afbreekbaar 
• ISCC gecertificeerd 
• Reductie emissie uitstoot



MKI-WAARDEN CO2 SAVING DIESEL



WAT IS MKI?

MKI staat voor Milieu Kosten Indicator

MKI waarde geeft het milieueffect van een product weer in € per eenheid

De MKI-waarde van een product wordt bepaald door de LCA (Levens Cyclus 
Analyse) van een product

Met de verschillende MKI-waarden van producten gecombineerd wordt de 
totale milieu impact van een project berekend

Hoe lager de totale MKI-waarde, hoe lager de milieubelasting

Eerst ontwikkeld en opgenomen in aanbestedingen van Rijkswaterstaat, nu ook 
bij o.a. ProRail en andere aanbestedingen

MKI-waarde wordt opgebouwd uit verschillende aspecten, waaronder
• Humane toxiciteit
• Zoetwater aquatische ecotoxiciteit
• Mariene aquatische ecotoxiciteit
• Zoetwater sediment ecotoxiciteit
• Mariene sediment ecotoxiciteit
• Terrestrische ecotoxiciteit

• Abiotische grondstofuitputting
• Verandering van klimaat
• Fotochemische oxidantvorming
• Vetzuring
• Vermesting
• Aantasting ozonlaag



ECOCHAIN

EcoChain rekent voor grote Bouw- en GWW bedrijven de LCA uit van hun 
project

Inschrijver op aanbestedingen kan in EcoChain alle aspecten van een 
bouwproject opnemen waarna de totale MKI-waarde van het bouwproject 
bekend wordt

Leveranciers kunnen producten uploaden in EcoChain en Nationale Milieu 
Database

Daar moet een verificatie aan vooraf gaan door een officieel goedgekeurde 
partij



MKI-WAARDEN CO2 SAVING DIESEL

Door EcoChain zijn ook de MKI-waarden van de verschillende CO2 Saving
Diesel blends berekend

Officieel geverifieerd resultaat door EcoReview Resultaten zijn beschikbaar in 
EcoChain

Product MKI-waarde MKI-saving

Diesel €  0,542 0%

CO2 Saving Diesel 100 €  0,143 74%

CO2 Saving Diesel 50+ €  0,260 52%

CO2 Saving Diesel 50 €  0,270 50%

CO2 Saving Diesel 30+ €  0,316 42%

CO2 Saving Diesel 30 €  0,327 40%

CO2 Saving Diesel 20+ €  0,338 38%

CO2 Saving Diesel 20 €  0,349 36%

CO2 Saving Diesel 10+ €  0,361 33%

CO2 Saving Diesel 10 €  0,372 31%



OFFICIËLE WEERGAVE ECOCHAIN



CO2-prestatieladder 3.D.1
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Actieve deelname aan minimaal één (sector of 

keten) initiatief op het gebied van CO2-reductie in 

de projectenportefeuille door middel van 

aantoonbare deelname in werkgroepen, het 

publiekelijk uitdragen van het initiatief en/of het 

aanleveren van informatie aan het initiatief.
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publiekelijk uitdragen van het initiatief en/of het 

aanleveren van informatie aan het initiatief.
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Actief deelnemen aan een initiatief gaat minstens 

samen met zowel het ‘halen’ als het ‘brengen’ van 

informatie. Zolang dit het geval is, is een initiatief 

geschikt voor actieve deelname. Het bedrijf dient 

een financiële bijdrage te leveren aan het initiatief.
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Voorstel:

Iedereen meldt minimaal 1x per jaar een 

CO2 besparende maatregel of mogelijkheid
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Koen Altena:

(Buitenhuis Boskoop)
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Verplichte internetpublicatie
Het bedrijf publiceert minimaal eens in de drie jaar na een initiële 

ladderbeoordeling en na een herbeoordeling op de SKAO website 1 

document met de naam van het initiatief, inclusief een korte 

omschrijving, de initiatiefnemers en de (reductie-)doelstellingen. 

Het bedrijf publiceert deze informatie ook (vormvrij) op de eigen 

website. In geval dat het bedrijf actief is gaan deelnemen aan een 

nieuw of ander initiatief dan dient deze vervangen te worden. Niet, niet 

altijd of niet tijdig publiceren leidt tot een puntenaftrek van 6 punten.



Website

WWW.DUURZAAMCOLLECTIEF.NL
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http://www.duurzaamcollectief.nl/


Vragen??
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