


Emissie loze 
bouwplaats 2026

Projectplan

• Onderdeel van Roelofs KN 2030

• Aparte taskforce gericht op KN 
bouwplaats

• Actieplan opgesteld

• Periodiek overleg taskforce t.b.v. 
voortgangsbewaking (AIBs uit actieplan)

• Verantwoording binnen Roelofs KN 2030

Waarom
Complexiteit en tenders: steeds meer 
vraag naar een emissie loze projecten a.g.v. 
beleid en stikstof/PAS i.r.t. vergunningen.

Klimaatakkoord: Wetgeving is gericht op 
een zero-emissie bouwplaats vanaf 2026, 
zonder te weten of dit ook realiseerbaar 
en afdwingbaar is.

Ontwikkelingen gaan snel, om voorop te 
blijven lopen extra versnelling ingezet



Organisatie

Zowel intern als extern georiënteerd:

• Nieuwsbrieven

• Afstudeeronderzoek

• Externe ontwikkelingen

• Emissievrije Asfaltset (pioneering)

• Markt initiatieven

• 5 centrale thema’s gedefinieerd



De Roelofs 
bouwplaats thema’s

Kernelementen

• Voorbereiding/ontwerp/advies

• Inkoop/huur materieel / materiaal 
(ketenintegratie)

• Uitvoering/realisatie (inrichting / 
logistiek)

• Marketing/communicatie/innovatie 

• Eigen materieel (kennis en eigendom)



Voorbereiding/
ontwerp/advies

Ontwerpscan bouwplaatsemissies

• Start gemaakt opzet ontwerpscan

• De focus ligt op:

• Inzet materialen (MKI)

• Inzet materieel (NOx)

• Doel ontwerpscan is om uiteindelijk de 
bouwplaats footprint te reduceren

Waarom doen we het?
• De grootste uitstoot van projecten ligt in de realisatiefase. Echter worden de 

activiteiten die bij realisatie nodig zijn, bepaald in de ontwerpfase! Daarmee 
moeten in de ontwerpfase keuzes gemaakt worden om dit te reduceren.

Waarvoor doen we het?
• Bewustwording van de ontwerpers en adviseurs
• Commercieel belang bij aanbestedingen

Concreet (Hoe doen we dat en wat doen we al?)
• Met de ontwerpscan kan eenvoudig een project gescreend worden op inzet 

materialen en materieel. Op basis daarvan kunnen ontwerp optimalisaties 
doorgevoerd worden.

• …?!



Nox-uitstoot en MKI Tool

Doel: 
- Binnen een uur inzicht krijgen in kosten vs. 

NOx & Duurzaamheid (MKI)
- Opdrachtgevers meenemen in duurzame 

beslissingen 
- Advisering vanuit rapportage

Databronnen:
- MKI - DuboCalc bibliotheek & KC E&M
- NOx – AeriusCalculator

INPUT:
- Globale projectgegevens
- Gebruiksgemak
- Extra invulopties

Ontwerpscan



Ontwerpscan
Adviesrapportage:

• Zwaartepuntanalyses binnen project

• Vergelijking materialen 
(traditioneel/duurzaam/innovatief duurzaam)

• Advies

• Kans op vervolg opdracht



Ontwerpscan in
PvA - Projecten

Ontwerpscan ook in te zetten bij 
tenderteams, maximaal inzetten op reductie, 
met goede risicoafweging.



Inkoop/huur 
materieel 
(ketenintegratie)

Waarom doen we het?
• We zijn zo goed als onze onderaannemers en leveranciers, we zijn hen nodig 

om uiteindelijk als keten en bouwplaats emissieloos te worden.

Waarvoor doen we het?
• Als onderdeel in het geheel leveren we een bijdrage door onderaannemers 

en leveranciers te stimuleren naar emissieloos en klimaatneutraal te 
bewegen.

Concreet (Hoe doen we dat en wat doen we al?)
• Gesprekken met onderaannemers waar veel materieel wordt ingehuurd om 

hen te bewegen over te stappen naar emissieloos materieel
• Met leveranciers gesprekken voeren over bijvoorbeeld afvalstromen en 

gebruik van duurzame materialen.
• …?!



Inkoop/huur 
materieel 
(ketenintegratie)

Gesprekken gevoerd met

• Cornelisse

• Straver

• Poppink

• Reimink

• Zoutman

Anderen volgen en met deze partijen wordt 
gezocht naar concrete afspraken over 
aanschaf materieel 



Uitvoering/realisatie 
(inrichting / logistiek)

Waarom doen we het?
• Zorgdragen dat onze bouwplaatsen in de toekomst voorzien zijn van de juiste 

energievoorzieningen. 

Waarvoor doen we het?
• Continuïteit in de projecten als het materieel op alternatieve energiebronnen 

toeneemt.
• Kennis van materieel en laadvoorziening / energievoorziening centraal 

borgen bij de werkplaats

Concreet (Hoe doen we dat en wat doen we al?)
• Onderzoek naar verbruik op gemiddelde ‘Roelofs Projecten’
• Onderzoeken naar mogelijkheden voor laadvoorzieningen op de bouwplaats
• Pilot projecten om met diverse technieken te pionieren
• …?!



Uitvoering/realisatie 
(inrichting / logistiek)

Project Haardijk

• Inzet van PowerBox t.b.v. laden klein 
materieel

• Zonnepaneelvoorziening op ketenpark

• Voor grotere laadvermogens wordt naar 
aanvullende en andere voorzieningen 
gekeken (b.v. H2, accupakketten etc.)



Eigen materieel

Diverse ontwikkelingen

• Eigen materieel

• Ingehuurd materieel

Per project specifieke keuzes maken over 
inhuur of eigen. Afstemming tussen project / 
taskforce / werkplaats

Het wordt zichtbaarder en we moeten 
hiermee nu doorpakken



Eigen materieel
Klein materieel:

• Keuze is in 2021 gemaakt vervanging klein 
materieel

• Defect = vervangen voor elektrisch

Middensegment:

• Zelf ontwikkelen in onderzoek, b.v. grotere 
grondverdichter op H2 etc.

Groot Materieel:

• Verkennen met partners, o.a. 
zandwinningen / VOFs etc.

• Externe ontwikkelingen, o.a. EV asfaltset 
werkgroep



Marketing/communic
atie/innovatie 

Ontwikkeling beeldmerk

• Bewust geen ‘Emissieloos’ 

• T.b.v. uniforme uitstraling

• Generiek te gebruiken

• Op diverse uitingen te gebruiken:

• Plannen van Aanpak

• Materieelstukken

• Wagenpark

• …

?
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