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Green Deal Logistiek in de bouw gesloten 

Grote stap op weg naar efficiëntere en duurzamere bouwlogistiek 
 

Veel vrolijke gezichten maandag 2 oktober in de Rotterdamse Ahoy: na twee jaar voorbereiding 

ondertekenden tweeëntwintig partijen, waaronder een flink aantal uit de bouwsector, de Green 

Deal Logistiek in de bouw. Deze mijlpaal betekent een grote stap richting efficiëntere en duurzame 

bouwlogistiek, zowel in binnensteden als daarbuiten, en dat kan veel opleveren: minder 

transportbewegingen leiden namelijk tot minder bouwhinder voor de omgeving, een flinke 

besparing van CO2-uitstoot, minder verkeersdruk in stedelijke gebieden en lagere kosten. De 

ondertekening van de green deal vormde tegelijk het startschot om meer samenwerkingspartners 

te laten aanhaken. ‘Door ook de laatste stap in de keten te bereiken kunnen we onze ambitie echt 

verzilveren.’ 

 

Opening 

Urgentie 

Een van de ondertekenaars van de green deal is de gemeente Rotterdam. In zijn openingswoord legt 

wethouder Pex Langenberg het belang voor zijn stad uit. ‘In Rotterdam is ruim een derde van het 

totale verkeer bouwgerelateerd, waarbij de beladingsgraad op slechts dertig procent ligt. Bovendien 

wacht ons de komende jaren een verdichtingsopgave en de uitvoering van verschillende grote 

infrastructuurprojecten, zoals de herinrichting van de Coolsingel. Willen we de stad bereikbaar en 

leefbaar houden dan vraagt dat écht om een andere bouwlogistiek. Het gaat om het realiseren van 

slimme en efficiënte bouwlogistiek in de bouwketen, waardoor we minder transportbewegingen in 

de stad hebben.’  

 

 
 

Winst voor iedereen 

De problematiek in Rotterdam is exemplarisch voor veel meer grote steden. Arjan Walinga, binnen 

Bouwend Nederland verantwoordelijk voor ketensamenwerking en logistiek in de bouw, is dan ook 

erg blij met de ondertekening. ‘Deze green deal is hard nodig en een belangrijke stap op weg naar 

twintig procent slimmere, efficiëntere en duurzamere bouwlogistiek in 2020. Minder 

transportbewegingen leveren voor iedereen wat op, of je nu woont of werkt in de stad. Denk aan 

een daling van de verkeersdruk, minder CO2-uitstoot en kostenbesparingen.’  



 

Minimaal vijf bouwprojecten 

De green deal schept de verplichting dat ketenpartijen op jaarbasis bij minimaal vijf bouwprojecten 

streven naar een slimme bouwlogistiek. Walinga: ‘Een van de uitgangspunten is dat opdrachtgevers 

en uitvoerders eerder aan tafel moeten gaan zitten om het proces slimmer te plannen. Om slimmer 

te kúnnen werken is het wel noodzakelijk dat de markt en opdrachtgevers over de benodigde kennis 

beschikken. Daarom bieden wij hen relevante kennis, opgedaan in meer dan honderd projecten op 

universiteiten en hogescholen, gebundeld aan.’ 

 

In gesprek over de green deal 

Leren van mooie voorbeelden 

Michèle Blom, directeur-generaal Rijkswaterstaat, vertelt hoe het gedachtegoed van de green deal 

terugkomt in nieuwe plannen. ‘Duurzaamheid vormt een belangrijke pijler van onze nieuwe 

organisatiestrategie. Concreet voor onze aanbestedingen betekent dit dat we bij ieder project 

zorgvuldig nadenken hoe we duurzaamheid en leefbaarheid in de contracten een plek geven. Daarbij 

willen we vooral steeds leren van mooie voorbeelden die er al zijn. Zo hebben we bij de bouw van de 

Gaasperdammertunnel in de aanbestedingscriteria opgenomen dat maximaal vijftien procent van de 

bouwgrond per vrachtauto van de bouwplek mocht worden afgevoerd. Dat heeft de creativiteit bij 

de aannemer gestimuleerd, wat leidde tot een ‘gesloten grondbalans’.’ 

 

 
 

Balletje laten rollen 

Al die opdrachtnemers in de keten, hoe bereiken we die nou? Henk Homberg, vice-voorzitter 

Bouwend Nederland, legt uit dat dit binnen zijn organisatie onder meer gebeurt via 

brancheontwikkeling. ‘We bieden onze leden verschillende manieren van ondersteuning aan, 

bijvoorbeeld via opleidingen. Inhoudelijke resultaten van deze green deal kunnen we daar goed in 

meenemen.’ Homberg sluit zich aan bij de woorden van Blom, dat aansprekende voorbeelden erg 

belangrijk zijn. ‘Veel bedrijven in de bouwsector zitten momenteel in een cultuurverandering. Zij 

werken steeds meer samen in de keten en zien de voordelen ervan. Als wij hen óók kunnen laten 

zien dat je met slimmere bouwlogistiek bijdraagt aan het milieu en tegelijk kosten bespaart, dan gaat 

het balletje zeker rollen.’ 

 

Dertig procent productiever 

Is de kennis in Nederland nog wel aanwezig om tot slimmere bouwlogistiek te komen? Walther Ploos 

van Amstel, lector City Logistics aan de Hogeschool van Amsterdam: ‘De kennis is er zeker. Het tekort 

aan mensen op de bouwplaats baart me echter meer zorgen. Daarom is het noodzakelijk dat zij de 

komende tien jaar dertig procent productiever worden. Dat kan alleen als we al die beslissingen in 

planningen, samenwerkingen en op strategisch niveau beter gaan nemen. Als hogescholen en 



universiteiten staan wij er dan ook voor om jaarlijks 2500 mensen op te leiden die dit mogelijk 

helpen maken.’ 

 

 
 

Visie vanuit Bouwagenda 

Nieuwe normaal 

Na de officiële ondertekening laat Ben Spiering, programmadirecteur Bouwagenda, kort zijn licht 

schijnen op de green deal. ‘Wat de Bouwagenda betreft komt deze green deal geen dag te vroeg, 

willen we onze ambities – voortkomend uit het klimaatakkoord van Parijs – de komende jaren 

realiseren.’ Spiering ziet eveneens de urgentie om steden leefbaar te houden. ‘Het aandeel 

bouwgerelateerd verkeer in de stad en daarbuiten neemt verder toe. Zonder duurzame 

bouwlogistiek raken onze steden verstopt. Daarom moet dat zo snel mogelijk de nieuwe normaal 

worden.’  

 

Afsluiting 

Spoedcursus 

De ondertekening van de green deal is een prachtig eindresultaat, maar tegelijk ook een startschot. 

Tijdens de afsluiting licht Walinga toe welke stappen er verder volgen om de doelstelling voor 2020 

te kunnen halen. ‘Vooral voor het midden- en kleinbedrijf is het lastig de green deal een plek te 

geven. Deze partijen gaan we daarom een spoedcursus aanbieden met toepassing in de praktijk. 

Daarnaast komen er een aantal werkgroepen, bijvoorbeeld over de uitvraag, die kennis verzamelen 

en deze beschikbaar stellen.’ 

 

Maak het bekend! 

Woensdag 6 december staat een vervolgbijeenkomst gepland bij Bouwend Nederland. Walinga: ‘Ik 

nodig iedereen van hart uit hierbij aan te haken. En neem vooral partijen uit je eigen keten mee, die 

hier ook mee aan de slag willen. Daarop aansluitend wil ik de oproep doen: maak de green deal 

bekend in jouw keten. Want juist in de details zit de winst op logistiek gebied. Die laatste stap in de 

keten is dus hard nodig om onze ambitie te verzilveren.’ 

  

Kijk voor meer informatie over de Green Deal Logistiek in de bouw op www.logistiekindebouw.nl. 

 

De Green Deal Logistiek in de bouw is ondertekend door de volgende partijen: HIBIN, TNO, TBI, 

Universiteit Twente, Gemeente Rotterdam, Van Keulen, TU Delft, Rensa, Hogeschool Utrecht, Dura 

Vermeer, Hogeschool Rotterdam, DHL, Hogeschool van Amsterdam, Rijkswaterstaat, Rotim, Raab 

Karcher, Bouwend Nederland, MKB Infra, TLN, Pure Birds en Aannemersfederatie Nederland. 

 

 



Workshops 

De aanwezige deelnemers van de Green Deal Logistiek in de bouw konden na de ondertekening een 

aantal workshops volgen. Hieronder staan de belangrijkste bevindingen per workshop op een rij: 

 

Spoedcursus bouwlogistiek voor MKB; wat moet ik ermee? 

Bas Timmers (Timmers Praktische Bouwlogistiek) 

• Bouwlogistiek slimmer maken gaat in drie stappen: 1) vooraf draagvlak creëren bij alle 

betrokkenen, 2) centrale coördinatie van alle bewegingen naar, op en van de bouwplaats en 

3) handhaving van de gemaakte afspraken. 

• Voer de dialoog ook op de werkvloer, niet alleen van bovenaf. 

• Als we het midden- en kleinbedrijf niet vrágen om mee te doen, dan gaat men altijd op oude 

voet verder. 

• Meer partijen meekrijgen vraagt een eerlijkere verdeling van kostenbesparingen over de 

keten. 

• Voorkom eenmalige focus op slimme bouwlogistiek door het tenderteam; blijf de 

bouwlogistiek ook tijdens het bouwproces volgen en faciliteren. 

 

Bouwlogistiek prima, maar hoe regel ik dat met mijn leveranciers van bouwmaterialen? 

Iwan te Winkel (Raab Karcher) en Jur Hofland (Rensa) 

• Er is nog veel onbekendheid bij het midden- en kleinbedrijf: hoe werkt slimmere 

bouwlogistiek? Wat levert het mij op? 

• Voor de overheid en andere opdrachtgevers ligt een taak om prikkels in de uitvraag mee te 

nemen. Het evenwicht vinden tussen ‘vastgelegd’ en ‘vrij te bepalen’ blijkt nog niet zo 

gemakkelijk. 

• De versnipperde keten met vele onderaannemers helpt niet om een nieuwe bouwlogistiek 

concept en samenwerking snel van de grond te krijgen. 

• Door logistieke kosten apart inzichtelijk te maken van materialen, kan bouwlogistiek 

bespreekbaar worden gemaakt met aannemers en leveranciers.  

 

Slimme bouwlogistiek vanzelfsprekend, maar niet vanzelf 

Arjen de Feijter (Dura Vermeer) 

• Bouwlogistiek en arbeidsproductiviteit zijn heel sterk aan elkaar gekoppeld. Beide kunnen 

elkaar dus versterken. 

• Het meten van logistieke kosten is heel belangrijk. Daarmee kan de totale besparing in de 

keten eerlijker verdeeld worden en is voor iedere ketenpartner bekend wat het oplevert.  

• Discussiepunt: waar ga je afval scheiden? Op de bouwplaats of bij de 

afvalverwerkingsbedrijf? 

 

Bouwlogistiek in revitaliseringsproject woonwijk gemeente Zwijndrecht 

Ries van der Pijl (Ingenieursbureau Drechtsteden) 

• Vooraf heeft de gemeente al gekeken welke goederenstromen er zijn wat betreft 

grondstoffen. Daardoor konden aannemers in de uitvraag worden uitgedaagd: zoveel 

mogelijk hergebruik van grond, zo min mogelijk logistieke bewegingen. 

• De winnende partij vermindert het transport met vijftig procent. De inrichting van een 

tijdelijk depot ter plaatse heeft bovendien geleid tot de inzet van kleinschaliger 

transportmaterieel in de wijk zelf. 

 

Betaalbare infrastructuur, zonder verrassing, ook in de toekomst 

Loes Aarts en Jan Top (Rijkswaterstaat) 

• Meer circulair te werk gaan vraagt een regiorol van de overheid. 



• Gebruik andere modaliteiten, zoals vervoer over water. Tachtig procent van de producenten 

van bouwmaterialen zit aan het water. 

• Veranderingen in het wegontwerp of innovaties in materialen kunnen ervoor zorgen dat 

infrastructuur langer meegaat. 

• Te zwaar transport zonder afspraken leidt tot schade aan de infrastructuur. Afspraken maken 

over zwaar transport is win-win. 

• Ga in een project eerder om de tafel met toeleveranciers en gebruik hun ideeën. 

 

 
 

 


