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Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwen

- De markt wil! → Eerste tranche subsidieregeling SEB voor 

zowel aanschaf als retrofit binnen 1 dag overtekend.

De markt loopt nu nog aan tegen een onrendabele top bij de 

inzet van ZE materieel t.o.v. de inzet van dieselmaterieel.

Gezonde marktwerking, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt 

van het innovatieve vermogen van de aannemers, is de sleutel 

in het (versneld) realiseren van de ZE ambities.

• Realiseren van een (versnelling) van de ambities vraagt om 

oplossingen om de onrendabele top ten en opzichte van 

dieselmaterieel te overbruggen.



Transitie is een markttransformatie







Complexiteit techniek-switch
Een emissieloze machine op zichzelf werkt niet, het hele systeem moet mee:

Opwekking van (groene) elektriciteit
- Uit het net
- Op locatie
- Op de machine

Energiedrager
- Kabel
- Accu
- Groene Waterstof (vast/vloeibaar/gas)
- Groen Mierenzuur

Distributie op de bouwplaats
- Kabel 
- Wisselaccu
- Tankwagen/-schip

Aandrijflijn
- Elektrisch



Emissieloos vandaag de dag
• Internationale markt voor bouwmachines: Nederland is een 

kleine maar richtinggevende speler 

• Schattingen zwaar materieel in Nederland: 40.000-55.000 
stuks. 

• Nog geen 50 machines nu in gebruik

• Vanaf 2021 steeds meer pilot machines en eerste mini-series
(gezamenlijke inkoop/ombouw)

• De eerste OEM conceptmodellen

• Ombouw industrie in Nederland kent een enorme groei

• Kennisdeling en gezamenlijke actie helpen



Aandacht voor Zero Emissie Materieel binnen Bouwend 
Nederland

KOMAT → Kontaktgroep Materieel

• Yannick Bos → secretaris KOMAT → y.bos@bouwendnederland.nl , 06 11 50 76 97

• Gremium voor en door vertegenwoordigers materieeldiensten binnen Bouwend Nederland

• www.bouwendnederland.nl/KOMAT

Groene Koers

• Jorrit van Ommen → Projectmanager Groene Koers

• Een sectorinitiatief van Bouwend Nederland, BMWT, CUMELA en VHG 

• Een kennisplatform waarbinnen ondernemers kennis, innovaties en ervaringen kunnen delen om zo de 

emissiereductiedoelen te behalen

• www.degroenekoers.nl



Enkele overige initiatieven rondom Zero Emissie materieel

Verschillende initiatieven en onderzoeken rondom de bouw

Aanpak Schoon en emissieloos bouwen (SEB) (Rijksoverheid
• Opwegnaarseb.nl
Elaad ‘Elektrisch bouwen’ (Energiemarkt)
• Elaad.nl
EIB infrastructuur monitor (Onderzoek)
• EIB.nl
ENI (Ketenpartners bouwplaats)
• Emissieloosnetwerkinfra.nl



Degroenekoers.nl



Meld jouw project aan  ! 




