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Inzet elektrische materieel: 

Een deel van de CO2 uitstoot van Out BV wordt veroorzaakt door het verbruik van brandstof t.b.v. 
arbeidsmiddelen. De uitstoot zit voor een belangrijk deel in scope 1 en verder is dit een scope 3 

emissie. 
 

Belangrijkste voorbeelden hiervan zijn kranen, shovels, trilplaten en stampers. Deze worden frequent 
ingezet. Out BV wil het komende jaar gaan werken aan het elektrificeren van het materieel. Veel 

machines zijn in de praktijk nog niet geschikt om volledige operationeel elektrisch toe te passen. Door 

overleg te voeren met partners en andere wegenbouwers proberen we deze techniek te versnellen en 
te kijken welk materieel perfect aansluit bij onze dagelijkse werkzaamheden. 

 
De elektrische middelen zijn mogelijk ok geschikt voor verhuur via Wagenaar.  

 

De acties behorend bij dit initiatief zijn in onderstaande planning weergegeven, hier kunnen in de loop 
van dit initiatief nog wijzigingen in aan worden gebracht:  

 

 
Omschrijving Streefdatum 

Datum 

gereed 

1. Inventariseren van huidige markt 
 

- jan. 2021 

2. Benaderen collega bedrijven voor initiatief 

 

- mrt. 2021 

3. Uitproberen van elektrisch materieel 

 

- jul 2021 

4. Bevindingen delen met collega-aannemers 
 

- dec. 2021 

5. Aanvragen aanvullende offertes voor huur of koop 

 

Q2 2022  

6. Gezamenlijk inkopen van elektrisch materieel 

 

Q4 2022  

7. Evalueren van in gebruik zijnde middelen (na 
winterperiode) 

Q1 2023  

8. O.b.v. evaluatie uitbreiden van elektrische materieel 

 

Q2 2023  

 
 

 
 

Ondertekening: 
 

Naam: Janneke Out 

 
Datum: 28 december 2021 

 
 

 

  



   

 

Participatie CO2 Prestatieladder  
Elektrificeren van materieel 

 
 

Laatst bijgewerkt 17/02/2022  Pagina 2 van 2 

 

  
Positief beoordeeld in 2021/2022: 

+ Instagrid Powerbank, o.a. geschikt voor verlichting, koffie zetten, elektrisch handgereedschap etc.  
+ Kleine wacker trilplaat 

+ Wacker stamper 
+ Kleine shovel, Giant G2200e elektrische shovel 

+ Kleine shovel, Knikmops 

 
  

Negatief beoordeeld in 2021/2022: 
- Minikraan, Volvo ECR25 electric 2,5t. Slechte accu, te snel leeg. Tussentijds laden helpt onvoldoende 

- Minikraan, Q-Lectra M19e, accu te snel leeg. Tussentijds laden helpt onvoldoende 

- Bobcat e10 minigraver, accu gaat max. 4 uur mee (afhankelijk van werkzaamheden) - dit beperkt de 
inzetbaarheid 

  
 

 
 

Logboek inbreng deelnemers: 

27/01/22 De Bie Buitenwerk, elektrische minikraan Bobcat 
12/01/22 Van Roode Infra, minikraan Q-Lectra & shovel knikmops 

11/01/22 Out BV, minikraan Volvo & shovel Giant 
xx/11/21 Gebr. Beentjes, instagrid, wacker trilplaat, wacker stamper 

xx/07/21 Nederland 81, onkruidverbrander (uitkomst?) 

  
 

 
 

 

Deelnemers: 
- Van Roode Infra 

- Loon- & verhuurbedrijf Out 
- Wegenbouw bestratingen Nederland '81 

 
 

 

 
Ook informatie delend: 

- Gebr. Beentjes  
- H. van Wijk Infra 

- Veldt Infra 

- De Bie Buitenwerk 
 

 
 


