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Tineke vd Peet

Van: Vessem, Elske van <E.Vessem@amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 19 december 2019 08:33
CC: Ellen van der Veekens; Ottersberg, Christina; Bork, Sarah
Onderwerp: Terugkoppeling Demodag Slim & Schoon 1 november

Beste allemaal,

Dank voor jullie enthousiaste deelname aan de Demodag Slim & Schoon! Mede dankzij de grote opkomst was het een
geslaagde middag, waar kansen en uitdagingen zijn benoemd om de samenwerking binnen de SOK Verhardingen te
versterken en op die manier steeds slimmer en schoner te werk te gaan.

Uit de middag kwamen drie concrete vragen/vervolgstappen naar voren:
1. Aan alle deelnemers een oproep om de kansen voor waterstof verder te verkennen en hier de samenwerking op

te zoeken om het gebruik van waterstof van de grond te krijgen. Mocht je hier interesse in hebben, geef dit aan
bij Ellen van der Veekens (Markus-Veekens), info@markus-veekens.nl of
evanderveekens@gebrvanderveekens.nl

2. Is er nog nieuw materieel dat leveranciers willen testen in Amsterdam? Laat dit dan weten aan Christina
Ottersberg (gemeente Amsterdam), c.ottersberg@amsterdam.nl

3. In januari horen we of het onderzoek van TNO naar de control tower door gaat. Vanuit de SOK doen al 5
aannemers mee aan het onderzoek. Er is nog ruimte voor een zesde. Voor degene die interesse heeft, geef dit
door aan Sarah Bork (gemeente Amsterdam), s.bork@amsterdam.nl.

Voor een sfeerimpressie van de middag zie hier: https://we.tl/t-f0a9Y0zNH4 het filmpje en een aantal foto’s die zijn
gemaakt op de dag. Met dank aan Suzanne TV!
Het filmpje en de foto’s kunnen gedeeld worden o.v.v. Suzanne TV.

Naast het beeldend verslag hieronder een paar punten die naar voren kwamen bij de discussietafels:

1. Slim & Schoon - Waterstof en elektrisch
· We hoeven niet te kiezen tussen waterstof en elektrisch, maar bekijken welk technologie het beste bij

welk segment past.
· Door samen een grote vraag naar elektrisch materieel te creëren, zorgen we voor een prijsdaling.
· De overheid kan de stap naar elektrisch beter faciliteren met o.a. meer oplaadpunten en het stellen van

de juiste vraag. Tegelijkertijd kan de markt zelf ook stappen nemen en het voortouw nemen in de stap
naar elektrisch/waterstof.

· Een goede samenwerking tussen overheid en marktpartijen zal de stap naar schoon werken versnellen.

2. De  ‘Control Tower’
· De SOK biedt een kans om slimme bouwlogistiek overkoepelend op te pakken
· Het onderzoek van TNO naar het gebruik van de Control Tower biedt daarnaast een mooie kans om te

onderzoeken
· Uitdagingen die worden genoemd zijn:

o We moeten door de cultuurshock heen en weg van traditioneel denken en handelen
o Het ad hoc karakter van het werk. In de grond werken levert vaak onvoorspelbaarheid op.

3. Hub IJburg & Vervoer over water
· De SOK biedt kansen voor gezamenlijk vervoer over water. Dit vergroot de kansen en versterkt de

voordelen.
· Voordelen van vervoer over water in combinatie met een hub die werden genoemd:

o Minder transportbewegingen en minder afval
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o Grotere voorspelbaarheid
o Minder overlast voor de omgeving

· Voorwaarden en uitdagingen voor succes zijn:
o Er is een gedragsverandering nodig
o Er moet voldoende ruimte op het water en op de wal zijn

Mede namens Ellen, Christina en Sarah,

Met vriendelijke groet,

Elske van Vessem
Assistent Programmamanager
Toekomstbestendige Assets & Klimaatadaptatie
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