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EVEN VOORSTELLEN

Ivan Capelle

▪ 31 jaar oud

▪ Getrouwd 

▪ 3,5 jaar in dienst bij Boels Rental

− Area manager Amsterdam

− Area manager Zeeland & Brabant

− Strategisch Business Development

▪ Bestuurslid Emissieloos Netwerk Infra



AANLEIDING

Waarom duurzaam bouwen?
▪ Duurzaam bouwen en werken de 

nieuwe norm

▪ Klimaatakkoord met klimaatdoelen 

2030. 

▪ ‘Green Deal Het nieuwe draaien’ 

voor een klimaat neutrale 

bouwplaats in 2030

▪ Uitstoot reductie vereiste in 

projecten en aanbestedingen



WAAR DENKEN WE AAN? 



WAT ZIJN DE GROOTSTE UITDAGINGEN? 



DE 5 BOUWSTENEN



1. SHARING IS CARING

Huren is beter voor het milieu

▪ Onderdeel circulaire economie

▪ 30% - 50% schoner dan kopen

▪ Juiste vorm van huren: korter termijn, 
shortlease, outsourcing



HUUROPLOSSING OP MAAT

Lange termijn: Shortlease

▪ Huren voor 1, 2 of 3 jaar

▪ Nog scherpere tarieven 

▪ Op maat huren voor vast bedrag 
per maand

▪ All-in: verzekeringen, reparaties, 
onderhoud

▪ Vervangende apparatuur bij uitval, 
reparatie en keuringen

▪ Mogelijkheden voor materiaal 
buiten assortiment

Outsourcing

▪ Volledige ontzorging

▪ Geheel of gedeeltelijk beheer van 
machines en materiaal door Boels

▪ Optimale verhouding tussen gebruik 
en kosten 

▪ Conform veiligheidsnormen en 
keuringseisen

▪ Altijd voorzien van keuringsrapporten

▪ Maximale beschikbaarheid en 
expertise

Korte termijn huur

▪ Huren < 6 maanden

▪ Flexibel

▪ All-in: verzekeringen, reparaties, 
onderhoud

▪ Vervangende apparatuur bij uitval, 
reparatie en keuringen



SHOWCASE: KRINKELS

Zero emission huuroplossing op 
maat door shortlease huurvorm

▪ Snel werken conform duurzaamheid eisen 
opdrachtgever

▪ Boels regelt aanschaf, distributie en 
onderhoud

▪ Meer dan 900 elektrische tuin- en 
groenonderhoud machines en 
gereedschappen 



2. ZERO EMISSION

Machines met 
minder of geen uitstoot

▪Grootste zero emission machine vloot 

▪Jongste verhuurvloot

▪Aangevuld met hybride en ‘schoonste’ 
verbrandingsmotor alternatieven

▪One-stop-shop voor alle materieel 
behoeftes

▪Meer dan 100 unieke zero emission
machines 



VERSCHILLENDE DUURZAME OPTIES

Optie Type Voordeel Nadeel

1 Alternatieve brandstof 
(HVO/GTL)

Direct toe te passen op bestaande 

machines

Niet volledig emissieloos

2 Hybride Flexibiliteit Niet volledig emissieloos

3 Direct op netstroom Meest efficiënt en laagste kosten Minder geschikt voor mobiele 

werktuigen

4 Batterij-elektrisch Energie efficiënt In buitengebieden geen stroomnet

beschikbaar (zonnecellen als 

alternatief)

5 Waterstof-elektrisch Niet afhankelijk van lokaal 

elektriciteitsnet

Minder energie efficiënt



INZET VAN BOUWMATERIEEL

Inzet bouwmachines in de bouwsector

42%

32%

26%

Woningbouw Utiliteitsbouw Infra Projecten

BRON: ELAAD

Verschillende uitdagingen per industrie

Infrastructuur 

binnenstedelijk

Infrastructuur 

buitenstedelijk

Woning- en 

Utiliteitsbouw

Bouwt vaak langs 

kort tracé 

Bouwt vaak langs 

lang tracé

Bouwen op vaste 

locatie

Korte doorloop hoge 

frequentie

Niet in de buurt 

(toekomstig) 

stroomnet

In de buurt van 

(toekomstig) 

stroomnet

Voornamelijk klein 

materieel (<10Te)

Voornamelijk zwaar 

materieel

(>10Te)



WAT IS ER NU BESCHIKBAAR? 



ENERGIE VRAAGSTUKKEN

Hoe voorzien we de machines 
van energie? 

▪Vaste aansluiting elektra/ 
laadinfrastructuur

▪Batterijen 

▪Off-grid energie opwekking

▪Tankinfrastructuur waterstof

BRON: ELAAD



3. DUURZAAM DICHTBIJ

Efficiënte logistiek
altijd in de buurt

▪Local sourcing

▪Groot netwerk depots en hubs

▪Korte transportafstanden 
voor minder kilometers

▪Transportcombinaties voor minimale 
CO2 uitstoot



4. SERVICE VOOROP

Advies en oplossingen op maat

▪Meer dan 40 jaar ervaring

▪Expertise voor juiste machinekeuze

▪24/7 service en storingsdienst

▪Vakkundig onderhoud voor schone en 
efficiënte machines



ALLE SPECIALISATIES ONDER ÉÉN DAK

Survey & Laser

Site security

Traffic Service

Construction equipment

Portable Kitchens

Hoogwerkers

Bouwplaatsinrichting

Betonbewerken

Lifting & Materials handling

Rail equipment

Bouwliften

Power & HVAC

Fencing

Sanitation

Access Management

Industrial

Site Accommodation

Air

Greep uit onze specialismen



5. VOORLOPER IN GROEN

Direct toegang tot 
duurzame innovaties

▪Als marktleider eerste informatie 
van fabrikanten over ontwikkelingen

▪Direct toegang tot de nieuwste 
innovaties via Boels

▪Jongste verhuurvloot in Benelux

▪Samenwerking markt initatieven (ENI)



TELEMATICA OPLOSSINGEN

Inzicht in gebruik met telematica 
oplossing

▪ Waardevolle kennis door telematica

▪ Machines kunnen kosten efficiënter worden 
ingezet

▪ Vermijd onnodige reparatiekosten, verleng 
de levensduur en werk met machines die 
optimaal functioneren 




