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1 Inleiding Deelname Initiatieven  

1.1 Een woord vooraf… 
Groen-Punt Groep B.V. is een aannemer in het integraal onderhouden van de gemeentelijke openbare 
ruimte en gespecialiseerd in onkruidbeheersing op verhardingen. Hiervoor hanteren wij 2 methodes; Blue 
Green en Red Green. Welke methode ook, de inzet is altijd gebaseerd op het zo duurzaam mogelijk 
onderhouden van het gemeentelijk groen. De inzet van het vrijgekomen snoeiafval door dit om te zetten 
tot houtpellets speelt daarbij een belangrijke rol. 
 
Hiervoor zijn we continu bezig met innovatieve oplossingen te bedenken, om zo onze dienstverlening en 
producten verder te ontwikkelen en te verduurzamen. 
 
In dit verslag wordt door ons weergegeven aan welke initiatieven (participatie) wij deelnemen, wat onze 
inbreng daarbij is en welke verwachtingen wij daar zelf bij hebben. 
 
1.2 Deelname volgens de handleiding 
De handleiding van de CO2-Prestatieladder zegt hierover: Door participatie toont een bedrijf aan dat het 
investeert in samenwerking, het delen van eigen kennis en het daar waar mogelijk gebruikmaken van 
kennis die elders is ontwikkeld in het eigen bedrijf.  
Invalshoek D kan in de geest van de CO₂-Prestatieladder niet los worden gezien van de overige 
invalshoeken.  
Elk hoger niveau omvat de eisen van de lagere niveaus. Het bedrijf dient blijvend actief te zijn met actuele 
prestaties op de onderliggende niveaus. 
 
Op de eerste niveaus stimuleert invalshoek D het bedrijf om optimaal gebruik te maken van de kennis en 
initiatieven van andere partijen. Het bedrijf kent de lopende initiatieven (niveau 1), en maakt daaruit een 
gerichte keus voor deelname. Deelname aan een initiatief biedt kansen door het binnenhalen van goed 
bruikbare, nieuwe kennis, ook opties die op hogere niveaus goed van pas komen. Het bedrijf oriënteert zich 
en zal in de loop van de jaren toenemend inzicht verwerven in reductie die relevant en haalbaar is voor de 
belangrijkste energiestromen binnen het bedrijf (met name in de projecten) en wat de witte vlekken zijn. 
Hoe hoger op de ladder, des te meer gaat het naast het halen van informatie, ook om delen van eigen 
kennis en ervaring met andere bedrijven.  
 
De rol van het managementoverleg (1.D) wordt groter wanneer het bedrijf een CO₂-bewust Certificaat 
heeft op niveau 2 of hoger. Op niveau 3, het niveau dat Groen-Punt Groep B.V. nastreeft, is het bedrijf 
actiever met de initiatieven door het intern aan de orde stellen van de reductiemogelijkheden, met name 
bij de uitvoering van projecten (3.B). Dat helpt mee om de emissie reductiedoelstellingen gaandeweg 
verder te concretiseren. 
 
1.3 Budget ten behoeve van de initiatieven 
Er is door de directie een budget per jaar vrijgemaakt voor deelname aan de initiatieven en CO2-reductie. 
Dit is vastgelegd in het MT-overleg. 
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2 De Initiatieven en participatie door Groen-Punt Groep B.V. 

Vanuit de kernactiviteiten van Groen-Punt Groep B.V., zijn wij reeds langere tijd actief met onderzoek naar 
duurzame en/of preventieve oplossingen om de belasting op het milieu door onze activiteiten te verlagen. 
De contacten hierbij binnen de markt van de groenvoorziening en groenonderhoud zorgen er voor dat wij 
actief aan de nodige initiatieven kunnen deelnemen.  
 
De keuze voor de huidige initiatieven betreffen;  
1: “Vergroten van de lokale inzet van biosmassa tegen onkruid, samenwerking vinden met Partners om  

derden te enthousiasmeren” 
2: “Waterstof- initiatief” 
3: “ Gebruik van blauwe diesel initiatief” 
4: “ Bokashi” 
5: “Werktuigdrager” 
6: “ Parkeergelegenheid lokale ondernemers gunningsprojecten” 
7: “ Circulair project - eendenkroos” 
 
2.1 Initiatief 1: Vergroten van de lokale inzet van biosmassa tegen onkruid, samenwerking vinden met 

Partners 
2.1.1 Doel 
Voor de duurzame onkruidbestrijding wordt water verwarmd met biomassa. Dit gebeurt nu bij partner HVC 
lokaal. Doel van dit initiatief is het verder ontwikkelen van de mogelijkheden om dit lokaal te kunnen doen. 
Het pilot project is geslaagd bij HVC, gemeenten en opdrachtgever zijn tevreden. Van hieruit is het ons doel 
om derden te enthousiasmeren om CO2neutraal onkruidbestrijding te gaan verzorgen in samenwerking 
met HVC en de lokale inzet van biomassa verder te promootten en uit te werken. 
 
Dit initiatief betreft diverse demonstraties en aansluiting bij bijeenkomsten en/of vergaderingen voor de 
inzet van duurzame onkruidbestrijding het gebruik van onze lokale biomassa.  
 
Duurzaam werken en CO2-reductie zijn voor veel opdrachtgevers actuele thema’s. Om hier goed op in te 
kunnen spelen is een samenwerking met HVC een goede kans om derden; potentiele opdrachtgevers, 
gemeenten te enthousiasmeren voor onze manier van werken. Bij HVC is hier pilot geweest wat wij verder 
uitwerken en samen breder willen opzetten. 
 
2.1.2 Prognose m.b.t. de energiebesparing 
In de huidige methode wordt voor de grote oppervlaktes het ‘branden’ ingezet voor de bestrijding. De 
heetwatermethode wordt ingezet daar waar je er moeilijk bij komt, rondom obstakels bijvoorbeeld. Nadeel 
van deze methode is het gebruik van fossiele brandstoffen. Daarom zetten we biomassa in in de vorm van 
houtpellets. Jaarlijks produceren we zelf zo’n 6000m3 snoeiafval. Dit wordt omgezet tot zo’n 1000m3 
houtpellets. Met die houtpellets wordt op onze eigen locatie water verwarmd voor de onkruidbestrijding. 
Dit wordt vervolgens dagelijks met een vrachtwagen naar de projectlocaties gebracht. Dit noemen we de 
Blue Green-methode.  
 
Betreft vooral de brandstofbesparing voor het transport. Nu moet de vrachtwagen aan het eind van iedere 
dag terug naar het eigen bedrijfsterrein aan de chroomstraat voor een nieuwe lading heet water. Dat kost 
brandstof en dus CO2-emissie. Als wij hier ook lokaal inzet kunnen plegen word ook hierin een besparing 
gerealiseerd. Een prognose van de besparing is lastig te geven. Dit hangt af van de reisafstand van de 
vrachtwagen tussen projectlocatie en chroomstraat 
 
2.1.3 Rol Groen-Punt Groep B.V. 
Blue-Green wordt al toegepast in Velzen, Ijmuiden, Beverijk (onder de vlag van HVC), Alphen aan den Rijn 
en Rotterdam. Met deze gemeenten en met verschillende andere gemeenten, zijn we in gesprek over het 
toepassen van dit systeem en verder uitbreiden c.q. ontwikkelen. Samen met HVC zijn wij hierin een 
samenwerking aangegaan welke beide partijen willen uitbreiden naar meer gemeenten. 
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2.1.4 Verantwoordelijke 
De verantwoordelijke en tevens contactpersoon is Bastiaan Punt. 
 
2.1.5 Documentatie 
Zie bijvoorbeeld het artikel in Tuin en Landschap 23. 
Informatie HVC en artikel Onderzoek en Ontwikkeling verdere verduurzaming methode Punt, referentie 
64126. 
 
2.1.6 Voortgang 
Eind 2018 zijn al concrete stappen genomen om de samenwerking en de bovengenoemde werkwijze te 
promoten bij diverse gemeenten samen met HVC.  Vooralsnog dient de verdere voortgang medio eind 2019 
meer vorm te krijgen 
 
Update 2020: Raamcontract aangegaan met HVC, inzake leverancier Blue Green en samenwerking. 
Doel van HVC nagaan of de afvalstroomverwerking bv Alkmaar gewijzigd kan worden middels HVC. Willen 
graag meer werkvolume zodat dit mogelijk is. Vooralsnog is dit niet haalbaar in verband met hoge 
investeringen. 
 
Update 2021: Raamcontract wordt steeds meer uitgebreid met extra randgemeenten. Doel van HVC 
nagaan of de afvalstroomverwerking bv Alkmaar gewijzigd kan worden middels HVC. Willen graag meer 
werkvolume zodat dit mogelijk is. Vooralsnog is dit niet haalbaar in verband met hoge investeringen. 
 
Update 2022: Inmiddels zijn er meerdere gemeenten aangesloten bij het raamcontract. In verband 
hiermede heeft HVC nu meer mogelijkheden om intern na te gaan of het mogelijk is om Alkmaar te 
gebruiken als leverancier van heet water, besparing CO2 uitstoot en gebruik van pellets e.d. Echter is dit 
een langdurig proces. Een en ander wordt hiervoor in kaart gebracht zodat men  het binnen de eigen 
organisatie kan gaan voorleggen. 
 
Update 2023: Op 4 januari is een meeting geweest met HVC, B. Punt, R. van der Valk en M. Kooiman om 
een en ander door te nemen ten behoeve van voornoemde plannen. De investering voor HVC wordt 
begroot op ongeveer 2 miljoen. Hiervoor is HVC bezig om een duidelijk investeringsplan te schrijven met 
daarbij alle voor en nadelen alsmede advies waarom deze samenwerking en mogelijkheid tot stand dient te 
komen. Hier heeft Punt B.V. geen invloed op, HVC is hier intern mee bezig. De plannen worden verder 
uitgewerkt (financiën/ besparingen/ vergunningen etc.) en voorgesteld bij het MT van HVC. Doel om eind 
2024 e.e.a. te kunnen faciliteren. 
 
2.2 Initiatief 2: Waterstof - initiatief. 
 
2.2.1 Doel 
Doel van het initiatief is de mogelijkheden nagaan en verder ontwikkelen om machines te laten draaien op 
waterstof en daarbij de benodigdheden hiervoor.  En daarbij nagaan of de bestaande machines relatief 
eenvoudig omgebouwd kunnen worden.  
 
2.2.2 Toelichting 
Bastiaan Punt heeft in november 2018 middels bedrijfsbezoek een bezoek gebracht aan Karcher.  
Tijdens  dit bezoek viel op dat de leverancier c.q. machinebouwer niet bezig is met het elektrificeren en/of 
met waterstof aandrijving bezig was. Karcher heeft de focus op Stage V motoren (diesel met roetfilter). In 
verband hiermede is aangegeven dat er vanuit de markt de vraag komt om zo schoon mogelijk te zijn en 
duurzaam. 
 
Op 16 januari j.l. is Bastiaan Punt op verder onderzoek gegaan op de vakbeurs in Hardenberg. Hier werd 
een machine (LMtrack) tentoongesteld met een waterstof motor. Karcher heeft deze ontwikkeling ook 
opgenomen. In samenspraak met Karcher Nederland en Karcher Duitsland hebben wij (als gebruiker) een 
bezoek gebracht aan Holthausen in Groningen (31 januari 2019). Holthausen Clean Technology is een 
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bedrijf wat bestaande voertuigen ombouwt van fossiele brandstofverbrandingsmotor naar brandstofcellen 
op basis van waterstof. Bij het verbranden ontstaat alleen water en geen schadelijke stoffen. 
 
Gezamenlijk is geconstateerd dat het ombouwen van de machines relatief simpel te realiseren is. De kosten 
ongeveer 60K waarvan er wellicht tot 50% subsidiabel.  
 
Naast machines ombouwen is het verkrijgen van groene waterstof belangrijk. Er zijn tot op heden drie 
openbare tankstations in Nederland, waaronder in Rhoon. 
 
Op 12 februari j.l. is een bezoek gebracht aan Holthausen samen met een tweetal monteurs (R.  van der 
Valk & R. van Nieuwehuizen) om een mobiel vulstation te bekijken naast Holthausen zelf. Hierbij is 
aangegeven dat er een kostenbegroting gemaakt diende te worden voor het ombouwen van een MIC50. 
 
In navolging op bovenstaande is op 14 februari een bezoek gebracht aan Twinning Energy Solutions om de 
mobiele vulstation in Maarn. En een rit gemaakt in een Hyundai Nexo (waterstof voertuig). Hierbij is 
Twinning Energy Solutions uitgenodigd om een offerte te maken voor een mobiel vulstation op locatie. 
 
Begin week 8-2019 is conform afspraak een MIC-50 naar Holthausen gebracht om een realistische offerte 
te maken. Deze wordt in week 9-2019 naar verwachting opgehaald 
 
2.2.3 Prognose m.b.t. de energiebesparing 
Betreft voornamelijk de inzet van emissievrij materieel. Waterstof wordt opgewekt door de nabijheid van 
zonneparken en/of windparken.  Inzet van waterstof scheelt gebruik van de huidige middelen. 
 
Een prognose van de besparing is nog lastig te geven, het initiatief waterstof is nog in ontwikkeling.  
 
2.2.4 Rol Groen-Punt Groep B.V. 
Punt B.V. wil de mogelijkheden bekijken om materieel om te bouwen zodat men gebruik kan gaan maken 
van waterstof.  Gestart is met het idee om een MIC50 te laten ombouwen en te bezien wat dit met zich 
meebrengt in het gehele logistieke proces en neemt hierin een vooruitstrevende rol in.  
 
2.2.5 Verantwoordelijke 
De verantwoordelijke en tevens contactpersoon is Bastiaan Punt. 
 
2.2.6 Documentatie 
Zie documentatie waterstof voertuigen 
 
2.2.7 Voortgang 
Door de directie wordt onderzoek gedaan en besproken met de uitvoering. Project vooralsnog 2019-2021 
** 01-01-2020 Onderzoek wordt verricht, momenteel wordt  er gekeken of het mogelijk is om zelf een 
machine om te bouwen. Gehele proces gericht op onze branche staat in de kinderschoenen. 
 
Update 2020: Er is voor 2020 een budget vrijgesteld voor het werken met waterstof en verdere 
ontwikkeling. Samenwering met RotebLease om informatie te delen, tevens met andere partijen zoals 
onder andere Nedstaeck. 
 
Doel: zelf ontwikkelen van machine; werktuigdrager op basis van waterstof. Deze machine is hiervoor vrij 
gemaakt.  
 
Update 2021: machine vrijgemaakt – echter eerst richten op elektrische werktuigdrager. Wanneer er in de 
nabijheid meer mogelijk is inzake waterstof wordt dit direct verder opgepakt. Vooralsnog niet haalbaar. – 
on hold 
 
Update 2022: On hold, nog geen wijzigingen ten behoeve van de mogelijkheden en leveranties van 
Waterstof. 
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2.3 Initiatief 3: Blauwe diesel - initiatief. 
 
2.3.1 Doel 
Doel van het initiatief is de mogelijkheden nagaan om over te gaan op een andere brandstof  voor het 
wagenpark en de machines. Met de nieuwe bestekken waaronder het bestek van Ridderkerk is aangegeven 
dat wij overgaan op blauwe diesel; een betere verbranding van de brandstof en duurzamer door het lagere 
verbruik. 
 
2.3.2 Toelichting 
De directie is actief op het gebied van besparing in brandstof en bekijkt de mogelijkheden om duurzame 
uitstoot te realiseren. Door de direct is besloten voor de inschrijving op het bestek van Ridderkerk B-
Perceel het een en ander te realiseren met blauwe diesel. Dit wordt als ‘pilot’ gezien. Met de gemeente is 
dan ook afgesproken het eerste half jaar  een onderzoeksfase c.q. opstartfase te hanteren. En vanaf 01-01-
2020 te werken met blauwe diesel.  
 
2.3.3 Prognose m.b.t. de energiebesparing 

Dit heeft betrekking op de CO2-uitstoot. Blauwe Diesel 20 wordt deels gemaakt uit plantaardige 
afvaloliën. Door de groei van de plant wordt de CO2 eerst onttrokken aan de lucht. Pas bij het 
verbranden van de Blauwe Diesel 20 komt deze CO2 weer vrij in de lucht. Bij het verbranden van 
Blauwe Diesel 20 voegen we minder CO2 toe aan het milieu.  

De Blauwe Diesel 20 producten hebben een hoog cetaangetal. Een hoog cetaangetal zorgt voor een 
snellere en efficiëntere verbranding. Bij een mengsel van Blauwe Diesel 20 met gewone diesel leidt dit 
hogere cetaangetal in combinatie met een hoge energiewaarde tot een mogelijke brandstofbesparing 
of vermogenstoename. 

2.3.4 Rol Groen-Punt Groep B.V. 
Punt B.V. wil starten met een verandering van brandstof, andere brandstofopslag, starten met B20 voor het 
wagenpark en een aparte unit/tank met B100 welke voor Ridderkerk wordt gebruikt. 
 
Punt B.V. wil hierin gaan voorzien op de locatie op eigen terrein. 
 
2.3.5 Verantwoordelijke 
De verantwoordelijke en tevens contactpersoon is Bastiaan Punt samen met Stefan Zwijnenburg. 
 
2.3.6 Documentatie 
Zie documentatie blauwe diesel 
 
2.3.7 Voortgang 
Door de directie wordt onderzoek gedaan en besproken met de uitvoering.  

• Nagaan leveranciers blauwe diesel 

• Start gebruik van blauwe diesel 

• Nagaan fase systeem voor gebruik blauwe diesel 

• Onderzoeken voorzieningen treffen op eigen terrein 
 

Project aanvang gebruik blauwe diesel Ridderkerk 2020. 
 
01-01-2020 breder trekken gebruik blauwe diesel, B20 overig wagen- en materieelpark 
Update  2020: Stefan Zwijnenberg heeft de tanks verzorgd met blauwe diesel. B20 voor het 
wagenpark/materieelpark en voor specifiek Ridderkerk B100mengsel. 
 
Update 2021: Blauwe diesel inzet  B100; doelstelling hierin behaald. Nu nagaan co2 uitstoot en effect inzet 
blauwe diesel. Traject nog twee jaar doorzetten. 
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Update 2022: On hold tot nader bericht directie vanwege de veranderingen binnen wet/regelgeving, oorlog 
in Rusland en enorme hoge brandstofkosten. Directie heeft het traject on hold gezet vanwege de extreem 
hoge kosten ten aanzien van HVO100 en de blend versie blauwe diesel, B20. In verband hiermede is 
overgegaan op de blend versie blauwe diesel, B20. 
 
2.4 Initiatief 4: Bokashi 
2.4.1 Doel 
Innovatie begint bij ondernemers die economisch voordeel zien in nieuwe technieken. Een van deze 
technieken is het maken van Bokashi, een product dat een uitstekende vervanger is voor bijvoorbeeld 
Molmmest en bruikbaar is als bodemverbeteraar in plantvakken en voor graslanden. Mede dankzij een 
succesvolle Bokashi-pilot voor de gemeente Woerden eerder dit jaar, willen wij deze methode voor 
hoogwaardige verwaarding introduceren voor het verwerken van de grondstoffenstromen in Prins 
Alexander.  
 
2.4.2 Toelichting 
Op ons bedrijfsterrein, dat in het werkgebied ligt en een activiteitenbesluit voor hoveniers heeft, kunnen 
wij moeiteloos 600 m3 organisch materiaal kwijt. Hierdoor kunnen wij direct van start met het lokaal 
maken van Bokashi. 
 
Voor de benodigde knowhow over milieuregels, vergunningen en de afzet doen wij een beroep op onze 
samenwerkingspartner Bij de Oorsprong, die ook betrokken was bij de pilot in Woerden. Wij kijken ook 
naar de toepasbaarheid van vezeltechniek, maar deze biedt ons inziens nog geen oplossing voor grote 
volumes grondstoffenstromen. 
 
2.4.3 Prognose m.b.t. de energiebesparing 

DE VOORDELEN VAN BOKASHI OP EEN RIJ 
✓ Bokashi maken is emissievrij en geeft geen stikstofproblemen. 
✓ Er is geen CO2-verlies in een Bokashi-hoop. Alle energie en voedingswaarden blijven behouden. (De hoop 

wordt niet warmer dan 40 ⁰C.) 
✓ In Bokashi vormen zich nieuwe vitaminen, enzymen en antioxidanten. 
✓ De bodemstructuur wordt beter. Het organische-stofgehalte neemt toe, nutriënten in de bodem blijven 

behouden en humusopbouw wordt gestart. 
✓ Bokashi verrijkt de bodem met mineraal- en spoorelementen en regeneratief bodemleven (effectieve 

micro-organismen). 
✓ Bodemleven, zoals wormen, voedt zich met Bokashi, dat ook goed te gebruiken is op natte percelen. 
✓ Aangebracht als mulchlaag gaat Bokashi verdamping en de groei van onkruid tegen. Onkruidzaden 

fermenteren en kiemen niet. 
✓ Gebruikmaken van Bokashi vergroot de sponswerking van de ondergrond en is daarmee een 

klimaatadaptieve maatregel. 
✓ Bokashi is een waardevolle grondstof voor gebiedsaannemers en agrariërs. 
✓ De kosten van afvalstromen worden omgezet in opbrengsten. Er hoeft bijvoorbeeld geen Molmmest 

meer te worden ingekocht. 
✓ Er zijn minder transportbewegingen nodig dan bij composteren, wat CO2-reductie oplevert. 
✓ De reststroom blijft in Woerden en/of de directe omgeving. 

 
2.4.4 Rol Groen-Punt Groep B.V. 
Op ons bedrijfsterrein, dat in het werkgebied ligt en een activiteitenbesluit voor hoveniers heeft, kunnen 
wij moeiteloos 600 m3 organisch materiaal kwijt. Hierdoor kunnen wij direct van start met het lokaal 
maken van Bokashi. 
 
2.4.5 Verantwoordelijke 
De verantwoordelijke en tevens contactpersoon is Matthijs Punt. 
 
2.4.6 Documentatie 
Documentatie pilot Woerden  
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2.4.7 Voortgang 
Door de directie wordt onderzoek gedaan en besproken met de uitvoering.  

• Uitkristalliseren lokaal maken van Bokashi 

• Benodigd heden nagaan maken van Bokashi 

• Locatie op terrein nagaan 

• Verdieping met samenwerkingspartner de Oorsprong 
 
Update 2020: Pilot on hold gezet door milieudienst  
 
Update  2021: eind 2021 (oktober) akkoord ontvangen vanuit de milieudienst door de gemeente Woerden. 
Bokashi is lokaal gemaakt en kan toegepast worden. Een en ander wordt nagegaan en voorgelegd aan de 
milieudienst tevens vergunning aanvraag toepassen Bokashi op locaties. 
 
Update 2022: In maart zijn wij gestart met de pilot Bokashi, en hebben wij op een aantal vastgestelde 
locaties Bokashi toegepast. Het eerste jaar heeft een frequente monitoring plaats gevonden 
evaluatiemoment is vastgelegd in de documentatie m.b.t. Bokashipilot Woerden. 
Opsomming eerste evaluatiepunten: 

✓ Bokashi lijkt het bodemleven te verrijken; 
✓ Bokashi lijkt een sponswerking te verzorgen van de ondergrond en vormt daarmee een 

klimaatadaptieve maatregel; 
✓ Door het aanbrengen van Bokashi oftewel organische stoffen neemt het organische-stofgehalte 

toe; 
✓ De kosten van afvalstromen zijn omgezet in opbrengsten; 
✓ Onderzoek grondmonsters/Bokashi ligt bij de gemeente; 
✓ Gemeente dient e.e.a. uit te zoeken – actieve rol aan te nemen. 

Voortzetting pilotproject in 2023 met eventuele mogelijkheid om de pilot te vergroten met ‘goede’ locaties. 
 
2.5 Initiatief 5: Werktuigdrager 
2.5.1 Doel 
Innovatie begint bij ondernemers die economisch voordeel zien in het delen van kennis en duurzame 
ontwikkeling tussen bedrijven. Punt B.V. is een samenwerking aangegaan met Accenda, gevestigd in Delft.  
 
Accenda deelt kennis en ervaringen om het maximale te halen uit de wensen in technische innovatie, 
duurzame energie en duurzame mobiliteit. Accenda is een instituut  welke een rol wil spelen in 
verduurzaming op de markt in de vorm van kennisoverdracht en kennisdeling. 
 
In het kader van werktuigdragers en verduurzaming is samen gekeken naar mogelijkheden en oplossingen 
om deze te verduurzamen. Op dit moment zijn hier weinig tot geen oplossingen voor bij leveranciers e.d. 
Wij zijn innovatief en willen deze zelf ook ontwikkelen met als doel het verder ombouwen van ons 
machinepark naar elektrisch materieel. 
 
2.5.2 Toelichting 
Onze inmiddels verouderde werktuigdragers willen wij in het kader van circulair ondernemen en 
verduurzaming een nieuw leven inblazen.  
 
2.5.3 Rol Groen-Punt Groep B.V. 
Een van  onze verouderde werktuigdragers is aangeboden als pilot. Met als doel het aanpassen van de 
werktuigdrager naar een elektrische werktuigdrager. Accenda deelt haar kennis met betrekking tot het 
aanpassen van elektrische systemen en Punt biedt het materieel aan samen met de ervaringen en kennis 
van ons bedrijf ten opzichte van het gebruik en werking van de werktuigdrager. 
 
2.5.4 Verantwoordelijke 
De verantwoordelijke en tevens contactpersoon is Matthijs Punt en chef werkplaats Robert van der Valk. 
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2.5.5 Documentatie 
Documentatie Accenda 
 
2.5.6 Voortgang 
Door de directie en werkplaats is onderzoek gedaan en besproken met de uitvoering.  

• Uitkristalliseren van de mogelijkheden om een werktuigdrager te verduurzamen 

• Accenda: contact en mogelijkheden nagaan 

• Werktuigdrager aangeboden 

• Verdieping met samenwerkingspartner Accenda 

• Ontwikkelen van pilot – prototype werktuigdager 
o Machine is gereorganiseerd 
o Interne ombouw van de machine functioneel aangepast aan de wensen van het elektrisch 

systeem (koeling/aansturing en montagepunten) 
o Afrondende fase  bouw 

▪ verwachting feb 2021 – niet gelukt in verband met uitblijven leverantie 
▪ juli 2021 retour naar Accenda u verband met softwareproblemen 
▪ Testfase eind oktober 2021;  duur 8 weken 

o Testfase 
▪ Technische storing hydrauliek 
▪ Verwarming reguleren 
▪ Actieradius: 

• Inzet blad volledig 4 a 5 uur per dag 

• Inzet borstel 8 uur per dag 

• Zoekende naar combi 

• Wintertest: kou en vuil zwaarder > Meer verbruik  Zomer naar verwachting 
minder verbruik : testen 

 

• Pilot draaien afhankelijk van de eerste demo-pilot- versie. 
o Actieradius  
o Werking  
o Efficiëntie  

• Pilot uitbreiden 2e werktuigdrager 2021-2022. 
o Opbouwen - ontwikkelen 

 
Status 2022 : voortzetting pilot 
21-03-2022: vanuit Canada volgt een software update welke Accenda kan gaan uitvoeren. De huidige 
software was niet geheel toereikend, reeds bekend, nu een volledig software pakket. 
2022: Pilot deel 1 afgerond, voor deel 2, het ombouwen van de tweede werktuigdrager met de juiste 
materialen wordt gestart. Na afronding hiervan kunnen conclusies genomen worden over de inzet, 
circulariteit, investering-besparingen  en reductie CO2 uitstoot (naar verwachting medio eind 2024). 
 
2.6 Initiatief 6: Parkeergelegenheid lokale ondernemers gunningsprojecten 
2.6.1 Doel 
Innovatie begint bij ondernemers die economisch voordeel zien in het vinden van een samenwerking in het 
onderhouden van de buitenruimte en het verlagen van de CO2 uitstoot.  
 
Samen met de uitvoerenden in de buitenruimte zoeken naar mogelijkheden om ons wagenpark en/of 
materieelpark tijdelijk te kunnen stallen om zo de reiskilometers te kunnen beperken. 
 
2.6.2 Toelichting 
Samen met de uitvoerenden in de buitenruimte zoeken naar mogelijkheden om ons wagenpark en/of 
materieelpark tijdelijk te kunnen stallen om zo de reiskilometers te kunnen beperken. 
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2.6.3 Rol Groen-Punt Groep B.V. 
Gunningsproject Ridderkerk 

• Het vinden van een locatie binnen de mogelijkheden en bereikbaarheid van ons beheersgebied 
binnen de gemeente Ridderkerk;  beperken reisafstanden en verlagen CO2 uitstoot 

Gunningsproject Woerden 

• Het vinden van een locatie binnen de mogelijkheden en bereikbaarheid van ons beheersgebied 
binnen de gemeente Woerden;  beperken reisafstanden en verlagen CO2 uitstoot 

 
2.6.4 Verantwoordelijke 
De verantwoordelijke en tevens contactpersoon is Wendy Martin i.c.m. uitvoerden buitenlocatie Woerden 
en Bastiaan Punt locatie Ridderkerk. 
 
2.6.5 Documentatie 
Documentatie Participatielijst lokale agrariërs; notulen bouwvergadering  
 
2.6.6 Voortgang 
Gunningsproject Ridderkerk 

• Uitkristalliseren van de mogelijkheden parkeervoorzieningen treffen in de lokale omgeving 

• Locatie Tinstraat – parkeervoorziening; stallen wagenpark en materieel 

• Gemeente Ridderkerk – geïnformeerd omtrent parkeervoorziening;  stallen wagenpark en 
materieel 

 
Gunningsproject Woerden 

• Uitkristalliseren van de mogelijkheden parkeervoorzieningen treffen in de lokale omgeving 

• Lokale agrariërs gesproken;  
o Lijst met locaties samengesteld voor stallingsmogelijkheden en een locatie voor 

kantoormogelijkheid 
▪ Zegveld 
▪ Kamerik 
▪ Harmelen 

• Gemeente Woerden – geïnformeerd omtrent parkeervoorziening;  stallen wagenpark en materieel 
 
2022: Realisatie parkeervoorzieningen zijn gerealiseerd, hiermee minimalisering bereikt van reisafstanden. 
 
2.7 Initiatief 7: Circulair project - eendenkroos 
2.7.1 Doel 
Het ver-groenen van de openbare – stedelijke ruimte middels het vervaardigen van reststoffen tot 
producten.  Doel Punt: Groen Punt is op zoek naar innovatieve oplossingen om verwijderde reststromen die 
ontstaan door groenbeheer om te zetten tot circulaire diensten of producten.  Kennis en ervaringen delen 
over het optimaliseren van kroos verwijdering, het opstellen van gemoeide kosten voor de prijs opstelling 
van de kroostegel, en bereidheid om huidige werkwijze aan te passen. 
 
2.7.2 Toelichting 
Middels het circulaire ketenproject willen de samenwerkingspartners: Flip the City,  Gemeente Rotterdam, 
Tuincentrum Ockenburgh, logistiek bedrijf Groen Collect, co-creatie bureau Noorderwind en industriële 
droger Multiphase Dryers BV samen de grondstoffen-en-productieketen onderzoeken en kleinschalig 
doorlopen, op deze manier een circulair proces vorm te geven aan het natuurlijk vervaardigen van 
eendenkroos tot een eind product. Met als doel om een ‘eendenkros keten in Nederland in het jaar 2050 
100% circulair te maken. 
 
2.7.3 Rol Groen-Punt Groep B.V. 
Ketenpartner binnen de pilot. Partner in het aanleveren van kroos binnen het traject. Definitieve rol 
worden verder uitgewerkt binnen de geplande overleggen. 
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2.7.4 Verantwoordelijke 
De verantwoordelijke is Matthijs Punt (projectmanager contract watergangen Rotterdam) en samen met 
Wendy Martin (omgevingsmanager contract watergangen Rotterdam). 
 
2.7.5 Documentatie 
Documentatie project Eendenkroos – modelprojectplan circulaire ketenprojecten  
 
2.7.6 Voortgang 
2023 Start pilot: Eendenkroos als unieke potentiële binnenlandse grondstof als circulair ketenproject. 
Kickoff op 11-01-2023 waarbij diverse overlegmomenten in kaart zijn gebracht. Maandelijkse overleggen 
om de rollen van de ketenpartners meer te definieren alsmede de lijnen in de keten. 
Tevens tussentijds starten van de pilot (gehele traject van het oogsten eendenkroos, vervaardigen 
eendenkroos en het produceren van het eindproduct). 
 

• Sessie 1: Kick-off ketenpartners 

• Sessie 2:  Het in kaart brengen van de keten met ketenpartners 

• Sessie 3: Valideren van de keten met stakeholders 

• Sessie 4: Identificeren van de veranderingen om de eendenkroos keten circulair te maken met ketenpartners 

• Sessie 5: Valideren van de veranderingen met de stakeholders 

• Sessie 6: Pilot ontwerpen van circulaire eendenkroos met ketenpartners 

• Uitvoeren van circulaire eendenkroos keten 

• Sessie 7: Geleerde lessen pilot vastleggen en vastleggen circulaire eendenkroos keten met ketenpartners 

• Sessie 8: Presentatie keten aan stakeholder, bepalen vervolgstappen & evaluatie keten traject 
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2.8 Bijlage overige Deelname bijeenkomsten 
 
2.8.1 Project gerelateerde bijeenkomsten 

• Samenwerking HVC : diverse overlegmomenten 

• Accenda : diverse overlegmomenten 

• Circulaire projecten : eendenkroos diverse overleggen 
 

2.8.2 Overige bijeenkomsten in het kader van circulair werken en CO2 

• KAM Infra dag 
VGM Bijeenkomst  Bouwens Nederland deelname KAM INFRA dag 03-11-2021 (verduurzaming 
materieel – elektrisch gereedschap VGM aspecten etc.) 

• Samen slim besparen 
Normwaard: Samen Slim besparen 29-10-2021 

• Dag van circulariteit 
Deelname workshops dag van circulariteit 12-10-2022 (W. Martin & A. Harrewijn) 

o Circulair ontwerpen  
o Van beleid naar uitvoering 
o Groenbeheer 
o Duurzaam GWW 
o LCA & MKI 

 
2.8.3 Participatie circulair werken  

• Lisdodde (12-2022) 
Samenwerking met Rietgoed, het leveren van Lisdodde voor Rietgoed welke zij vervaardigen tot 
producten. Geoogste Lisdodde zijn geleverd voor Rietgoed in het kader van circulair werken en het 
duurzaam laten vervaardigen van natuurlijk afval tot eindproducten zoals textiel. 


