
 
 

18 juli 2018 

 

Beste leden van de regio Zuidoost Nederland,  

 
Tijdens de juni-bijeenkomsten van het sectorinitiatief ‘Sturen op CO2’ in de vier regio’s zijn de 
volgende onderwerpen besproken: 

- Eigen stellingname wat betreft uw ambities 
- Groene/grijze stroom; hoe werkt het met zelf opgewekte energie en teruglevering 
- De eerste resultaten van de CUMELA CO2-benchmark 
- Wat zijn onze ervaringen bij projecten op gunningsvoordeel 
- Vier jaar ervaring met de Prestatieladder als norm; wat zijn onze ervaringen en wat kunnen 

wij terugkoppelen met SKAO.  
 
In de regio’s zijn de (fictieve) organisaties al flink actief bezig met de besteksopdracht 
‘Herinrichting en renovatie buitenterrein Hotel Breukelen’. Ralph Reiter van het projectbureau 
heeft begin juli de Nota van Inlichtingen naar alle organisaties gestuurd. Voor de volledigheid, u 
treft de Nota van Inlichtingen aan als bijlage.  
 

‘Sturen op CO2’ award 2018 
Om actieve deelname en uitwisseling van kennis en ervaring het jaarrond te bevorderen hebben wij 
u dit jaar aan het werk gezet met de groepsopdracht in de vorm van een managementgame. 
Groepjes van vier ondernemers per regio vormen een fictieve organisatie die deze zomer gaan 
inschrijven op een bestek. Doel is om op zo creatief mogelijke wijze maatregelen aan te voeren die in 
een plan van aanpak tot CO2-reductie moeten leiden. Aan de hand van uw reacties tijdens de 
verschillende bijeenkomsten hebben wij de definitieve opdracht vormgegeven en met u 
teruggekoppeld tijdens de juni-bijeenkomsten.  
 

Spelregels t.b.v. de aanbestedingsstukken 
- Aanbestedingsstukken worden via Aanbestedingskalender (ABK) gratis ter beschikking 

gesteld; 
- De helpdesk ABK kan altijd gratis gebeld worden. 
- ABK maakt Gmail accounts aan waarop de “inschrijvers” kosteloos worden uitgenodigd; 
- Helpdesk ABK staat gratis ter beschikking op nummer 085 - 760 57 570 of per e-mail  

info@aanbestedingskalender.nl  
- De “inschrijvers” zijn geen combinanten maar vertegenwoordigen een organisatie, liggend in 

een straal van 30 km rond Van der Valk Breukelen.  
 
Inschrijving 

- ARW 2016 wordt gehanteerd; 
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) hoeft niet te worden ingediend; 
- Er zijn geen verdere inschrijfvereisten; 

mailto:info@aanbestedingskalender.nl


- De aanneemsom wordt in het bestek aangegeven 
 
Planning 

• 29 juni jl.  verzending Nota van Inlichtingen  

• 14 september 11.00 uur: aanbestedingsdatum  
• In week 44 (29 -10 t/m 2-11) bekendmaking gunning.  

 
Bekendmaking gunning tijdens jaarcongres in oktober.   
In week 44 (29 okt t/m 2 nov) wordt de gunning bekendgemaakt tijdens het CUMELA Jaarcongres 
‘Sturen op CO2’. De definitieve datum wordt zo spoedig mogelijk bekendgemaakt. 
  

Nieuws uit de regio’s 
 

 

- Van Leeuwen GWW uit Harmelen heeft 
momenteel een 100% elektrische kraan in 
gebruik, als demo model. Meer informatie, 
klik hier.  

- Heeft u ook informatie voor deze rubriek? 
Stuur een mail naar lbax@cumela.nl 

 
 

Op weg naar 49% CO2 reductie in 2030 
Afgelopen week is Het Klimaatakkoord door oud-milieuminister en commissievoorzitter Nijpels aan 
minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat overhandigd. Het gaat om een Klimaatakkoord 
op hoofdlijnen, het daadwerkelijke akkoord moet later dit jaar definitief worden gesloten. Over het 
akkoord hebben bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden de afgelopen maanden 
onderhandeld.  
 
Er is nog veel onduidelijk over hoe de overlegtafels industrie en mobiliteit hun plannen concreet 
willen maken. Landbouw weet de doelstellingen wel te halen, maar schuift belangrijke maatregelen 
voor zich uit. "Iedereen zal moeten meedoen om het tot een succes te maken", zei Nijpels, die de 
onderhandelingen leidde, bij de presentatie van het Klimaatakkoord. "Het is een prachtige prestatie 
om na vier maanden onderhandelen de hoofdlijnen van het akkoord te kunnen presenteren." Hij 
verwacht dat er eind dit jaar een "volwassen akkoord" op tafel ligt. Minister Wiebes benadrukte dat 
de burger niet de dupe mag worden van de overgang naar een C02-neutrale samenleving. "Als wij 
gezinnen met hoge rekeningen gaan verrassen, dan gaat dat niet lukken." Hij stelde dat 
betaalbaarheid en haalbaarheid vanaf het begin essentieel zijn geweest voor het kabinet. 
 

Draagvlak 
Het akkoord moet duidelijk maken hoe de komende jaren invulling wordt gegeven aan de 
doelstelling van het kabinet. Kern daarvan is dat in 2030 een CO2-reductie van 49 procent wordt 
bereikt ten opzichte van 1990. Die doelstelling stond niet ter discussie, onderstreepte Nijpels bij de 
presentatie. De grote vraag is hoe de voorstellen gefinancierd zullen worden. 
 

https://www.vanleeuwengww.nl/100-elektrisch/
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Parijs 

Het Klimaatakkoord is het gevolg van het klimaatakkoord van Parijs dat in 2015 werd gesloten. 
Daarin werd door 195 landen, waaronder Nederland, afgesproken dat de opwarming van de aarde 
ruim onder de 2 graden moet komen en dat er een einde moet komen aan de stijging van de uitstoot 
van broeikasgassen. Als Nederland de gepresenteerde plannen uitvoert, hoort het in 2030 bij de 
landen die vooroplopen bij de uitvoering van 'Parijs'. Op dit moment presteert Nederland vergeleken 
met andere landen juist ver onder de maat op het gebied van duurzame energie. Ook op het gebied 
van uitstoot van broeikassen zit Nederland onder het Europees gemiddelde. 
 
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) gaan het akkoord nu 
doorrekenen. Na de zomer worden de plannen, met commentaar van het kabinet, voorgelegd aan de 
Tweede Kamer. De onderhandelaars ontvangen het akkoord daarna terug met aanvullende 
opdrachten. Bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties moeten de plannen dan voor 
het einde van het jaar uitwerken en definitief ondertekenen. 
 
In deze link treft u achtergrondartikelen aan uit Bouwmachines (klik hier) en Cobouw (klik hier) .  
 

Bouwen moet duurzamer, dus ook de bulldozer 
In Den Haag komt de groenste verkeerstunnel van Europa 
Kantoren, woningen en wegen worden al duurzaam gebouwd. Maar opdrachtgevers willen dat 
aannemers ook al tijdens de bouw het milieu in acht nemen. Tijd voor duurzame shovels en 
hijskranen.  
Peter van Ammelrooy, Volkskrant, 17 april 2018.  
 

 
De boor in Mondriaankleuren van de tunnelboormachine voor de Victory Boogie Woogietunnel 
komt aan op bouwlocatie aan de rand van Rijswijk. ANP Foto – 
 
Ze merken er niets van, de spelers die een balletje over de green jagen op de Haagse golfbaan 
Leeuwenbergh. Maar dertig meter onder hun voeten ploegt een boormachine van tachtig meter zich 
decimeter na decimeter door de bodem − en naar de toekomst. Want in 2020, als de laatste 

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2075184-klimaatakkoord-parijs-heeft-grote-gevolgen-voor-nederland.html
https://www.bouwmachines.nl/ondernemen/artikel/2018/07/ook-alle-bouwmaterieel-moet-aan-de-stekker-10141355?utm_source=dlvr.it&vakmedianet-approve-cookies=1&utm_medium=twitter&_ga=2.231632927.1898833328.1531471506-922817838.1531222064
https://www.cobouw.nl/infra/nieuws/2018/07/natuurlijk-kunnen-shovels-ook-all-electric-alle-vervoer-wordt-elektrisch-101262834?utm_source=Vakmedianet&vakmedianet-approve-cookies=1&utm_medium=email&utm_campaign=20180711-cobouw&tid=TIDP459741XD95918E385C24F998F8761A12CAB1103YI4&_ga=2.168884130.245348513.1531727610-922817838.1531222064
https://www.volkskrant.nl/search?query=Peter%20van%20Ammelrooy


bouwvakker de deur van de keet achter zich dichttrekt, moet in de Haagse grond de groenste 
verkeerstunnel van Europa liggen.  
Die status zal de Victory Boogie Woogietunnel niet alleen danken aan de zonnepanelen op de 
tunnelmond en het dienstgebouw. Of aan het luchtverversingssysteem dat fijnstof afvangt. Of aan 
het speciale asfalt dat de tunnel stiller maakt. 
 
Tweedehandsje 
Ook tijdens de aanleg van de tunnel wordt er veel in het werk gesteld om het milieu te ontzien. ‘Zo is 
de boor die we gebruiken een tweedehandsje’, zegt Bramske van Beijma, belast met de vergroening 
van de energie- en watertak van BAM Infra, een van de aannemers van het Haagse project. ‘We 
hebben hem eerder gebruikt bij de aanleg van de Sluiskiltunnel in Zeeland. Dat scheelt weer het 
maken van een nieuwe.’ De boorkop is ietsje groter dan nodig was voor de twee Haagse 
tunnelbuizen, maar dat was geen probleem. 
 
Meer impact heeft het besluit om het ‘mobiele’ bouwmaterieel op een schonere brandstof te laten 
draaien. Heftrucks, bulldozers, hijskranen, shovels en graafmachines zijn goed voor 8 procent van de 
jaarlijkse uitstoot van fijnstof door het verkeer, 8 procent van het broeikasgas CO2 en 12 procent van 
de stikstofoxiden. Om die milieubelasting omlaag te krijgen is in 2016 Het Nieuwe Draaien bedacht. 
Het is een van de tientallen Green Deals, een reeks convenanten die bedrijfsleven, overheid en 
milieubeweging hebben gesloten om duurzame initiatieven te bevorderen. 
Als een van de proefprojecten is de Rotterdamsebaan verkozen, een nieuw stuk snelweg bij Den 
Haag waarvan de Victory Boogie Woogietunnel deel uitmaakt. Om aan de eisen van Het Nieuwe 
Draaien te voldoen giet BAM geen reguliere diesel in de tanks van de machines die de Victory Boogie 
Woogietunnel aanleggen, maar GTL. Voor dat gas-to-liquid wordt aardgas via een chemisch proces 
omgezet in een vloeibare brandstof. GTL is vier tot acht cent per liter duurder dan diesel. Maar de 
synthetische diesel leidt volgens schattingen tot 10 tot 15 procent minder uitstoot van stikstof en 
een reductie van fijnstof met 20 tot 30 procent. Over de vermindering van de uitstoot van CO2 zijn 
nog geen harde uitspraken te doen. ‘Er is dus vooral lokaal een effect, voor de omwonenden’, zegt 
Van Beijma. 
 
Gas-to-liquid  
Ook de bouwvakkers die voor hun werk op diesel rijden mogen GTL tanken, ook al is BAM Infra 
daarmee iets duurder uit. Een Shell-pompstation heeft de nieuwe brandstof in zijn assortiment 
opgenomen. ‘Het voordeel van GTL’, zegt Van Beijma, ‘is dat je er geen nieuwe motor voor nodig 
hebt’. Voor de bouwwereld is dat van belang. De gemiddelde Nederlander mag dan om de vier jaar 
zijn auto inruilen, bouwmachines gaan tien tot vijftien jaar mee. 
De bestuurders van die machines gaan nóg langer mee en, zoals met alle vakmensen, sluipen er 
energie slurpende gewoontes in hun gedrag. Bij Soma Bedrijfsopleidingen in Harderwijk kunnen 
machinisten leren hoe ze efficiënter en effectiever kunnen werken. Soma beschikt in Harderwijk over 
een immense zandbak, meer dan vijftig voetbalvelden groot, omzoomd door bossen. Daarin kunnen 
de cursisten hun kennis in de praktijk toetsen. Er staan op dit terrein een handvol hijskranen, 
tientallen bulldozers en shovels en een heuse hei-installatie. Er ligt zelfs een verweesd stukje 
spoorlijn van enkele tientallen meters, inclusief een stukje dat licht helt, om te oefenen in het hijsen 
van rails en bielzen in bochten. 
 
Voor Sytze Kloosterman, accountmanager bij Soma en 30 jaar machinist geweest, is er weinig nieuw 
aan Het Nieuwe Draaien. Hij gaf veertien jaar geleden voor het eerst al een cursus efficiënt en 
effectief machinegebruik. Wat begon als een vraag van een particuliere aannemer uit Nieuwegein 
voor een bijspijkercursus van één dag is uitgegroeid tot een gecertificeerde opleiding met 
praktijktraining, een lespakket dat machinisten via internet doorwerken en een ‘schouw’ een half 
jaar later. Met dat laatste bekijken de opleiders of de cursist het geleerde wel (goed) in de praktijk 



brengt. ‘Je moet voorkomen dat mensen in hun oude gedrag vervallen’, zegt Kloosterman. ‘Want dan 
zijn die dure cursussen voor niks geweest.’ 

Argwanend 
Machinisten staan vaak argwanend tegenover Kloostermans boodschap dat ze flink kunnen besparen 
door hun werkmethodes aan te passen. ‘Zo doe ik het al jaren’, klinkt het al snel. Gelukkig voor 
Kloosterman is vrijwel al het rijdend materieel voorzien van een boordcomputer, waaruit hij 
gegevens als draaiuren, toerental en dieselverbruik kan halen. 
‘Zo pochte een machinist dat hij veel minder brandstof verbruikte dan een collega op exact dezelfde 
machine: gemiddeld 9 liter per uur tegen 12 liter bij de ander. Toen we de gegevens uitlazen, bleek 
degene die zuiniger leek zijn machine heel vaak stationair te laten draaien, in plaats van hem uit te 
zetten als er niks te doen was. De man van 12 liter deed dat wel. Die bleek dus per draaiuur 
goedkoper te werken.’ 
 
Het zijn vaak kleine ingrepen waarmee machinisten brandstof kunnen besparen – slimmigheden die 
hun werkgever op jaarbasis duizenden euro’s per machine kunnen schelen. Dat tikt bij een 
machinepark van tientallen tot honderden machines lekker aan. Een andere, ingesleten routine die 
Kloosterman bestrijdt is het altijd op het hoogste toerental laten draaien van machines. ‘Het meeste 
materiaal is uitgerust met een eco-knop. Dan gebruik je driekwart van het maximale toerental. Dat is 
meestal meer dan voldoende. Alleen bij echt zwaar werk heb je een hoger toerental nodig.’ 
Kloosterman zou graag zien dat fabrikanten de zuinige modus als standaard zouden instellen. 
Het zijn niet alleen de machinisten die ander gedrag moet worden aangeleerd. Kloosterman: ‘Als een 
bedrijf ons inhuurt, roep ik altijd dat ook de planner en de uitvoerder op cursus moeten. Neem een 
afwerkmachine voor asfalt. Die heeft een opwarmtijd van een half uur. Meestal wordt die machine 
aan het begin van de werkdag aangezet. Maar als het asfalt niet een half uur later wordt geleverd, 
heeft dat geen zin. De planner moet dus nagaan bij de leverancier wanneer die kan leveren en de 
uitvoerder moet op die dag kijken of dat tijdstip ook wordt gehaald.’  
 
 
 

 
 
Mede namens collega’s Ad Karelse, Helmy Coenen en Richard wens ik u een goede zomer! Wij zien u 
graag terug op ons jaarcongres in de laatste week van oktober. Tot dan.  
 
 
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neem dan contact op met 

Lajos Bax, telefoon 033 247 49 40. U kunt uw reactie ook mailen naar lbax@cumela.nl.  
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