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1 ACHTERGROND 
 

1.1 Aanleiding 
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft bij de aanbesteding van de ‘Sterke Lekdijk’ middels 

een ‘Innovatiepartnerschap’ marktpartijen uitgedaagd om de opgave van 60 km dijkversterking 

‘emissieloos’ uit te voeren. De realisatie van dit programma, dat bestaat uit zes projecten, is voorzien 

tussen 2023 en 2030. 

De aanbesteding ‘Sterke Lekdijk’ is voor één van de inschrijvers –  de 

combinatie Lek Ensemble bestaande uit GMB, Heijmans en de Vries & van 

de Wiel,  aanleiding geweest om af te spreken koploper te willen zijn wat 

betreft ‘emissieloos bouwen’. GMB, Heijmans en de Vries & van de Wiel 

nemen dan ook het initiatief om met andere infra bedrijven en 

toeleveranciers tezamen een netwerk te starten. De ambitie van dit netwerk is om de benodigde 

transitie naar ‘emissieloos’ werken in de infra te versnellen op alle mogelijke manieren.  

Gezien de grote maatschappelijke opgave die er ligt vanuit o.a. het HWBP en de bedreigingen die de 

sector kent (fijnstof- en stikstofemissies), willen de initiatiefnemers versnellen om te zorgen dat er 

gebouwd blijft worden. Bedrijven hebben behoefte aan een aanpak die daadwerkelijk leidt tot een 

versnelling van de TCO-daling om een realistisch investeringsklimaat te scheppen wat betreft nieuw 

emissieloos materieel. Daarbij willen de betrokken partijen voorkomen dat technologie achter gaat 

lopen op beleid, door in de sector te lang met individuele pilots door te gaan.   

De eerder door opdrachtgevers als Rijkswaterstaat en de waterschappen genoemde ambitie om in 

2030 een ‘emissieloze’ bouwplaats te hebben, willen de initiatiefnemers dan ook naar voren halen 

door de benodigde transitie aanzienlijk te versnellen en dit doel al in 2026 te bereiken. 

Om doorbraken te verwezenlijken in een transitie is er een groep koplopers en ‘innovators’ nodig 

die: 

- snel kunnen beslissen; 

- buiten de gebaande paden willen en durven te gaan; 

- het eens zijn op grote lijnen; 

- niet te bestuurlijk ingesteld zijn; 

- willen doen; 

- beseffen dat ook wel eens zaken kunnen mislukken. 

 

Emissieloos Netwerk Infra (ENI) staat open voor iedereen die ‘emissieloos werken’ in de infra 

dichterbij kan brengen. Het doel heiligt hierbij de middelen. De mate waarin met anderen wordt 

samengewerkt en de structuur waarin wordt samengewerkt is een afgeleide van het doel. Als 

partijen het doel ‘emissieloos werken’ gestructureerd dichterbij en versneld kunnen inbrengen, 

wordt daarmee samengewerkt. 
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1.2 Probleem en beleid 
 

Maatschappelijk probleem:  

• Mobiele machines in de (land)bouw veroorzaakten in 2018 8% van de CO2-, 19% van de NOx- 

en 18% van de fijnstofuitstoot van het totale wegverkeer in Nederland. 

• Naast de bijdrage aan de generieke mondiale temperatuurstijging (> 2 graden) veroorzaakt 

dit ook een effect op de volksgezondheid. De maatschappelijke kosten van de totale uitstoot 

zijn berekend op € 1 miljard per jaar (Planbureau voor de Leefomgeving). 

• Momenteel worden bouwprojecten niet gestart onder invloed van de PAS-regelgeving en het 

ontbreken van heldere casuïstiek hoe stikstofeffecten kunnen worden gemitigeerd. 

 

Beleid vanuit het Klimaatakkoord: 

• De sector levert een bijdrage aan de Green deal Duurzaam GWW 2.0 & Green deal ‘het 

nieuwe draaien’: Rijkswaterstaat en Waterschappen willen klimaatneutraal en circulair zijn in 

2030. 

• Wetgeving is gericht op een zero-emissie bouwplaats vanaf 2026, zonder te weten of dit ook 

realiseerbaar en afdwingbaar is: uitstoot van eigen materieel van waterschappen en in te 

zetten materieel bij aanbestedingen maximeren (1 megaton CO2). 

• Het ‘Schone Lucht akkoord’ versterkt dit, doordat partijen als Rijkswaterstaat hier mikken op 

zero-emissie in 2030 t.b.v. het bereiken van 50% verbetering van de luchtkwaliteit. 

 

De uitdagingen in de vorm van bedreigingen vanuit fijnstof en de stikstofdepositie hebben zich 

gecumuleerd in een bouwstop op sommige plaatsen. Dit naast de aanzienlijke CO2reducties die eind 

2020 al bereikt moeten zijn (zie kader). Het is de verantwoordelijkheid van de overheid, maar ook 

van de bouwsector zelf om niet alleen stil te staan bij het probleem, maar ook proactief een 

onderdeel van de oplossing te zijn. En dat is door te voorkomen dat stikstof en CO2 vrijkomt op de 

bouwplaats. Ook vanuit de ambitie dat de bouw bij uitstek een rol kan zijn als voorbeeld voor de 

totale energietransitie. De in ENI verenigde partijen hebben vooral ook deze intrinsieke motivatie om 

te gaan voor een betere en innovatievere sector. En dat kan alleen door zelf als kartrekker en 

koploper het goede voorbeeld te geven. 

 

 

 

Rijkswaterstaat:   eind 2030 energieneutraal 

Rijksoverheid:    eind 2020 20% minder CO2 dan in 1990 

Waterschappen:   tussen 1990 en 2030 30% minder uitstoot van broeikasgas.   

  In 2020 minstens 40% van het energiegebruik zelf duurzaam produceren 



 

3 
 

1.3 Achtergrond 
Hoe snel gaat het? 

• Ontwikkeltrend loopt van automotive (‘business to consumer’) naar transport, naar 

(bouwgerelateerd) materieel. 

• Experimenten met elektrisch - CAT, UMS. Focus ligt momenteel nog bij kleiner materieel. 

• Waterstof komt op in transportsector, voor materieel nog in kinderschoenen (maar wel de 

toekomst) – HAN automotive research, Hyundai. 

• Eerste pilots met accu’s in elektrisch groot materieel 

worden opgestart. 

• Leveranciers materieel geven aan: het kost 10 jaar 

om nieuwe systemen en netwerk te ontwikkelen. 

• Maar…door vraagbundeling, ketensamenwerking te 

versnellen naar 6 jaar.. 

 

Wat kost het? 

• Dat gaan we inventariseren met het doel om de kostprijs te reduceren naar maatschappelijk 

acceptabele Total Costs of Ownership (inclusief milieukosten). 

 

Figuur II  Principe verhoudingen TCO voor groot materieel obv trends in transportsector  

 

Kunnen we dat beïnvloeden? 

• Transportsector: ja dat kan (mits voldoende schaal). 

• Visie: opzetten van een koplopers netwerk  ‘Emissieloos Netwerk Infra’. 

• Voortbouwen op kennis van vergelijkbare netwerken in de transportsector. 
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• Sleutels zijn: financiering, kennis en vraagbundeling.  

• Planning: starten in april 2020. 

 

1.4 Flankerende programma’s 
 

ENI wil geen zaken dubbel te doen, maar vooral aanhaken bij wat er al is. En zorgen voor versnelde 

ontwikkeling van de zaken die er nog niet zijn. Daarom is er gekeken naar lopende programma’s met 

m.b.t. reductie van uitstoot. De belangrijkste zijn: 

I. Roadmap Zero Emissie Bouwplaats 2030 van o.a. Rijkswaterstaat  

II. De Groene Koers van o.a. Bouwend Nederland en Cumela (zie bijlage 1) 

 

Beide trajecten leveren goede bruikbare bouwstenen op, maar omvatten (nog) geen gecommitteerd 

netwerk van koplopers dat zich focust op het versnellen van emissieloos groot materieel door 

vraagbundeling en kennisdeling. Er zijn wel vele parallellen, waardoor deze trajecten elkaar zullen 

versterken. Een goede verbinding met deze netwerken is dan wel noodzakelijk. 
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2 ORGANISATIE 

 

2.1 Doelen 
› Het versnellen van de ontwikkeling van zero emissie bouwmaterieel voor een 

acceptabele TCO op basis van uniforme standaarden.  

› Vraag- en kennisbundeling organiseren en faciliteren. 

 

2.2 Activiteiten 
› Intentie is door vraagbundeling binnen twee jaar prototypen bij leveranciers 

operationeel te krijgen en deze aansluitend binnen twee jaar productierijp te krijgen. 

› Verzamelen gebruikerservaringen. 

› Ontwikkelen van financieringsconstructies om de onrendabele top te minimaliseren. 

› Organiseren programmatische aanpak van pilots. 

› Zorgen voor een breed draagvlak en voldoende deelnemers om collectief de kosten 

te dragen voor de activiteiten inclusief het collectief borgen van ondersteunende 

financiering waar mogelijk. 

› In overleg met opdrachtgevers stimuleren van ‘launching customers’, uitvragen 

duurzaamheid, gerichte interventies in wijze van aanbestedingen om emissieloos 

mogelijk te maken. 

› Afstemmen met andere initiatieven voor onderlinge versterking. 

 

2.3 Rolverdeling 
› Rol aannemers => vraagbundeling, kennisbundeling t.b.v. standaarden, 

gebruikerservaringen verzamelen.  

› Rol leveranciers => ketenvorming, kennisbundeling t.b.v. standaarden 

› Rol overheid => versterken vraag, financiële prikkels voor koplopers, lange termijn 

verdienmodellen (mede) ontwikkelen 

› Rol kennisinstellingen en onderwijs ➔ verzamelen kennis, ontwikkeling, rol spelen in 

netwerk en zorgen voor verbindingen  
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2.4 Organisatie 

 

Het ENI wil nadrukkelijk een programma zijn dat wil verbinden en zaken voor elkaar wil krijgen. Vanaf 

februari ’20 zijn kwartiermakers vanuit de drie betrokken bedrijven in een kernteam aan de slag met 

ENI om vanuit de stuurgroep dit initiatief te ontwikkelen. Op 9 maart ’20 is de programmamanager 

gestart, met als doel om op korte termijn dit plan verder te brengen, deelnemers te werven en te 

voorzien in de benodigde publiciteit waardoor de intenties gedeeld kunnen worden en het  

benodigde netwerk wordt gemobiliseerd. Diverse gesprekken met leveranciers, kennisinstellingen, 

opdrachtgevers, aannemers en brancheorganisaties hebben de overtuiging gebracht dat er 

daadwerkelijk behoefte is aan dit koplopersnetwerk. Medio april moet de opzet gereed zijn.  

Werven deelnemers, uitbreiden netwerk, werven fondsen en starten (deel)projecten vindt plaats in 

de periode april-juni. De eerste initiële kosten van ENI worden gedragen door De Vries & van de Wiel, 

GMB en Heijmans. 

In de volgende rollen wordt voorzien, waarbij niet iedereen gelijktijdig een rol in het programma zal 

hebben. Waar nodig worden de onderstaande personen betrokken bij het programma: 

• Kwartiermakers/kernteam 
• Programmamanager platform ENI 
• Proces en projectbegeleider ENI 
• Subsidiespecialist, circulaire businessmodellen 
• Juridisch, contractueel 
• Communicatie 
• Administratie/secretariaat 
• Experts 

Het gehele programma (gelijk het plaatje boven) wordt tegen de zomer verder ingericht. Focus moet 

blijven liggen op een slagvaardige en besluitvaardige organisatie. 
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2.4 Contractueel 
› Samenwerkingscontract. Met afspraken over betrokkenheid organisaties en de 

financiële bijdrage. 

› Verder uitwerken. Beschikbare en te ontwikkelen rechten => doel is een open 

platform met oog voor individuele knowhow. 

 

2.5 Financiering en verantwoording 
› Programmadeelname bestaat uit een fee programmakosten ca. € 10.000 per jaar  

› Fee materieelbedrijven € 5.000 per jaar 

› De werkzaamheden van ENI worden na werving van meerdere deelnemers 

ondergebracht in de stichting ENI. Met een aan de deelnemers te verantwoorden 

jaarrekening. 

› Pilots: deelnemers leveren een eigen bijdrage aan pilots 

› De volgende ondersteunende subsidies en financieringen zijn voorzien: 

• DKTI-subsidie 

• MIA-VAMIL 

• OP-zuid/midden/noord 

• Financiering via transitiepaden 

• INVEST-NL 

 

2.6 Kennisdeling: hoe versterken we elkaar? 
 

• Zonder afbreuk te doen aan individuele rechten. 

• Alleen ga je eerst sneller, samen ontwikkel je beter en kom je verder. 

• Ook aanhaken bij platform 250 bedrijfsvoertuigen op waterstof (Noord-Nederland) t.b.v. 

onderlinge kruisbestuiving. 
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3 TECHNIEK 
 

3.1 Scope  
Kern van de scope van ENI ligt bij het rijdend en rollend materieel  met een gewicht groter dan 

20 ton waaronder rupsmaterieel zoals kranen, bulldozers en heistellingen. En mobiel materieel 

als vrachtwagens, shovels, mobiele kranen, dumpers en trekkers. Materieel kleiner dan 20 ton is 

in toenemende mate reeds te verkrijgen met onder meer elektrische aandrijvingen.   

Varend/drijvend materieel maakt bijvoorbeeld voor grondverzet en waterbouw een reëel 

onderdeel uit van de totale uitstoot van de werkzaamheden. Vooral indien de aanvoer van 

materialen vanaf het water plaatsvindt en de aan- en afvoer van materieel met schepen gebeurt 

i.p.v. per as. Een aantal aannemers/waterbouwers zijn bezig te verkennen hoe met aanzienlijk 

minder emissies gewerkt kan worden, bijvoorbeeld met LNG, methanol of biofuells. Er gaat door 

ENI zeker bezien worden of emissieloze werk- en transportschepen als onderdeel van de scope 

mee genomen kunnen worden in afstemming met haar (toekomstige) deelnemers.  

 

3.2 Onderzoeksvragen 
 

De onderzoeksvragen van ENI hebben betrekking op onder meer: 

• Haalbare range/belasting van rijdend/rollend materieel. Prestaties in vergelijk met fossiele 

brandstoffen.  

• Laadinfrastructuur die gebruikt moet worden, tevens  voor gebruik op (bouw)locatie; wat te 

ontwikkelen?  

• TCO-ontwikkeling  

• Financieringsmodellen 

• Veiligheid 

 

3.3 Aanpak/strategie 
 

Aanpak 

Het realiseren van de transitie op weg naar emissieloos bouwen is gebaat bij een groep koplopers die 

elkaar snel weten te vinden en over de grenzen van de eigen sector heen kunnen en willen kijken. 

Vanuit het besef dat projecten ook kunnen mislukken en oog hebben voor de kansen en de 

bedreigingen van de transitie. Daar is de aanpak dan ook op gericht.  

Niet alleen het aanbod in kaart brengen maar ook vraag creëren is van groot belang. Door collectief 

vanuit de gehele sector duidelijk te maken wat het vervangingspotentieel is, ontstaat commercieel 

(ontwikkel)perspectief voor leveranciers, en kan met andere partijen (ook overheden) gesproken 

worden over belemmeringen die de transitie in de weg staan. 
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Schaalvoordelen 

Als organisaties in het begin van een transitie alleen te werk gaan, kan dit leiden tot snelheid en 

onderscheidend vermogen op de korte termijn. Maar dit gaat niet leiden tot de gewenste 

schaalvoordelen waardoor productie kan worden opgestart, een (distributie)netwerk kan worden 

aangelegd of prijzen gaan dalen. Op termijn levert dit niet de gewenste systeemvoordelen en 

standaardisatie op. Het is juist niet de bedoeling om zowel (om maar een historisch voorbeeld te 

gebruiken) een video 2000 en een VHS systeem te ontwikkelen.  

Efficiency en leergeld 

Door collectief middels ENI een aanpak te ontwikkelen voorzien partijen er in dat goedkoop leergeld 

wordt betaald door een intense manier van samenwerken. Kennis wordt snel ontwikkeld en gedeeld 

en juist dat gezamenlijke leren levert veel voordelen op. Delen van knowhow en 

gebruikerservaringen is hier een belangrijk onderdeel van. 

 

3.4 Benodigde pilots 
 

Pilots die worden voorzien vanuit het ENI.      

1. Pilot accu graafmachine: onderzoek range, laadinfrastructuur en TCO   

2. Pilot waterstof graafmachine: onderzoek techniek, veiligheid, range, TCO 

3. Pilot waterstof vrachtauto/trekker: samen met leverancier vrachtwagen op waterstof 

inzetten 

4. Pilot elektrische shovel op accu/waterstof 

5. Pilot schip met methanol/variant: wordt al mee geëxperimenteerd   

 

 

   

4 PARTNERS 
 

Benaderd en bereid om mee te werken: 

• Directies van GMB, Heijmans, de Vries & van de Wiel  

• Adviseurs duurzaamheid: Rijkswaterstaat, HWBP, HDSR, Unie van Waterschappen 

• SMT/Volvo, Green Planet, HAN automotive research, BMWT, 

• UMS, Van der Spek/Hyundai, Pitpoint, Gashouders 

Nog te benaderen na 1 april: 

• CAT, Boskalis,Van Oord, Dura Vermeer, Ploegam, Mourik, Martens en van Oord, … 

• Van Kempen, Hitachi, Wijnmalen/Hausman … 
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5 PLANNING 
 

 

 Q2 Q3 Q4 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 

Inrichten organisatie         

Startbijeenkomst technische 
contactdagen TKD – 11 juni 

        

Definiëren onderzoeksopgave 
en aanpak met deelnemers 

        

Stimuleren push functie OG         

Opzetten pilots         

Elektrificatie middelgroot 
materieel 

        

Door ontwikkelen 
laadinfrastructuur 

        

Elektrificatie met/zonder 
brandstofcel groot materieel 

        

Doorontwikkelen naar andere 
types materieel 

        

Opschalen naar seriematige 
productie 
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Bijlage 1 ROADMAP ZERO EMISSIE BOUWPLAATS 2030 
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Bijlage 2    Voorbeeld clusterdeal 250 bedrijfsvoertuigen op waterstof 
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Bijlage 3 Voorbeeld tekst voor een clusterdeal 
 

Aannemer/loonbedrijf/transporteur/wagenparkbeheerder/ondernemer  

Naam  

Adres  

PC Woonplaats  

Hierna te noemen ‘deelnemer’.  

 

Deelnemer wil een bijdrage leveren aan de doelstelling om tot een Clusterdeal te komen inzake een grote vloot 

aan emissieloos grondverzet materieel. Achtergrond om een grote vloot emissieloos grondverzet materieel te 

creëren, is doormiddel van aantallen een doorbraak te forceren in het verlagen van de huidige hogere prijs 

voor deze voertuigen. Momenteel ligt deze een factor 4.0 – 5.0 hoger. Streven is te komen op een factor 2.0 – 

2.5 hoger.   

Vervolgens is het de doelstelling is om te komen tot een gelijke, dan wel nagenoeg gelijke TCO t.o.v.  

de diesel-equivalent (max. 10% hoger). In de TCO-berekening worden de volgende kostencomponenten 

meegewogen:  

• Aantal draaiuren/jaar  

• Afschrijving (restwaarde gelijk aan dieselmachine)  

• Reparatie, onderhoud  

• Kosten energiedrager + gebruik additieven  

• CO-2 Belasting voor zover van toepassing  

• MIA-voordeel  

• Initiële investeringssubsidie van Europese, nationale of regionale overheid  

Deelnemer steunt deze TCO doelstelling en onderschrijft de meegewogen kostencomponenten van de TCO-

berekening. Wanneer bovenstaande situatie feitelijk kan worden gecreëerd, dan is deelnemer bereid om vanaf 

het moment van beschikbaarheid van de Clusterdeal, tot aan max. 3 jaar nadien om:  

………% van haar groot materieel stapsgewijs om te zetten naar zero-emission op basis van elektriciteit en/of 

H2.  

Het materieelpark bedraagt momenteel: …………….. kranen en ………… shovels.  

Deelnemer plaatst deze pre-order onder voorbehoud dat het beschikbare materieel voldoet aan de gestelde 

gebruikerscriteria van deelnemer.   

 

Datum : ……………………………….. Voor akkoord,  

Naam : ………………………………..  

Functie: ……………………………….. …………………………………… 


