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Bijeenkomst informatie 
Locatie: KAM adviseur Nederland te Noord Scharwoude 
Duur: 12.30 uur – 17.00 uur 
Deelnemers: 

 T.J. Kippersluis & Zonen B.V. te Muiderberg, de heer M. Brouwers; 

 Schot infra te Langedijk, de heer R. Schouten; 

 Haarsma Groep te Tjerkwerd, de heer J. Vogel; 

 Maas Holding B.V. te Langeweg, mevrouw K. Otten; 

 J. Bijleveld B.V. te Koudekerk aan den Rijn, mevrouw D. Bijleveld; 

 Van ’t Hek Groep te Zuidoostbeemster, de heer J. van Vessum; 

 Gebr. Schouls B.V. te Leiden, de heer C. van Santen 

 Lek Sloopwerken te Woerden, de heer C. Kleijweg; 

 TC Groentechniek te Wormerveer, de heer M. Hendriksen; 

 KAM adviseur Emmeloord, de heer I. Schmidt; 

 KAM adviseur Zoetermeer, de heer H. Schipaanboord; 

 KAM adviseur Nederland, de heer F. Koopman; 

 KAM adviseur Tilburg, de heer R. Lemmens. 
 

De bijeenkomst is gestart met een lunch om informeel bij te praten en kennis te maken met nieuwe 
deelnemers.  
Na de lunch is begonnen met een opdracht ten aanzien van CO2 uitstoot en de toekomst uit te voeren in drie 
werkgroepen. In deze groepen is er gesproken over de ontwikkelingen die gaande zijn, die verwacht worden en 
op welke wijze er om wordt gegaan met deze ontwikkelingen. De opdracht is gezamenlijk besproken en hebben 
de volgende uitkomst: 

 De groen sector is innovatief m.b.t. vermindering van de CO2-uitstoot. Steeds meer machines zijn 
elektrisch. Dit vergt nog steeds hogere investeringen tegenover machines met een verbrandingsmotor 
op benzine, maar de onderhoudskosten zijn lager. De medewerkers zijn zeer tevreden over het 
gebruik van deze geluidsarme machines.  

 Struiken kunnen als CO2-neutraal plantgoed worden geleverd. Met bomen is dit nog niet het geval. Dit 
komt vooral door de transportbewegingen. Verduurzaming kost tot nu toe nog steeds meer dan het 
oplevert.  

 Mogelijkheden voor de toekomst zijn gericht op elektra en waterstof voor vervoersmiddelen en 
materieel. Verwacht wordt dat dit de twee belangrijkste vervangers worden voor diesel en benzine.  

 Wellicht zijn er in de toekomst ook mogelijkheden ten aanzien van hergebruik en 3D printers. Dit door 
stoffen zoals puin her te gebruiken als grondstof voor in 3D printers en hiermee kunnen nieuwe 
bouwstoffen worden gegenereerd. 

 Er blijken al mogelijkheden te zijn om beton en asfalt direct op de projectlocatie te hergebruiken. 
Grote probleem voor beton blijkt dat het bindmiddel nog niet voldoet aan de eisen om het beton 
opnieuw te gebruiken. 

 Greensand is een zandsoort die ervoor zorgt dat CO2 wordt opgenomen 
(http://www.greensand.nl/doe-mee/co2-opruimende-producten/75-toepassingen).  

 Er wordt nagedacht om in steden zoals Amsterdam een Hub te maken waarbij iedereen naar een punt 
buiten de stad reist en zij gezamenlijk worden opgehaald met bijvoorbeeld een elektrisch busje om 
naar de projectlocatie te gaan.  

 Tenderspot is platform waarbij bouwstoffen of reststoffen worden aangeboden die uit een project zijn 
gekomen. Deze kunnen worden overgenomen om te gebruiken op een project in de buurt zodat de 
transportbewegingen worden verminderd.  Online grondbank is hier ook een voorbeeld van.  

 
Tijdens de opdracht komt ook het nut van de CO2 Prestatieladder aan bod. Er blijkt van alle deelnemers dat er 
niet of nauwelijks projecten met gunningsvoordeel worden aangenomen. Algemene vraag dit heerst is, blijven 
we gecertificeerd voor de ladder? Contact met SKAO over deze constatering zou gewenst zijn, zodat zij hier 
wellicht actie op kunnen ondernemen. 
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Ferre Koopman geeft toelichting op wijzigingen binnen SCCM, de organisatie die ook betrokken is bij de ISO 
14001. Deze organisatie gaat zich ook bezig houden met een certificatieschema ten aanzien van reductie van 
CO2 uitstoot, verwacht wordt dat dit een minder complex certificatieschema zal zijn. Er is nog niet al te veel 
over bekend, maar wij houden jullie op de hoogte! 

 
Gastspreker Wim van Duin geeft na de opdracht een presentatie over energiescans. In de bijlage in zijn 
spreekbeurt toegevoegd.  
 
De presentatie van KAM adviseur Nederland heeft zich gericht op CO2 en de toekomst in de vorm van 
stellingen. (presentatie is bijgevoegd als bijlage incl. bronnen op laatste pagina.  Onderwerpen die besproken 
zijn: 

 CO2 en milieuvriendelijke voertuigen. Fabrikanten zijn niet altijd duidelijk in verbruik, energielabels zijn 
lastig te vergelijken. Op welke wijze kan er dan toch een goede keuze worden gemaakt. 

 Elektrisch rijden, welke ontwikkelingen zijn er gaande, welke accu’s zijn er beschikbaar? 

 Rijden op zonnepanelen, er is een nieuwe personenauto ontwikkelt geheel op zonne-energie.  

 Wat gebeurd er met oude accu’s, er blijken oplossingen te zijn oude accu’s her te gebruiken. 

 Verschillende voertuigen en effecten op de gezondheid en hoeveelheden CO2 uitstoot. 

 Biobrandstoffen. 
 
Als laatste onderdeel is de evaluatie van de bijeenkomst besproken. De locatie blijkt niet geschikt te zijn voor 
de meeste deelnemers. Voor volgende bijeenkomst wordt gezocht naar een meer centrale plek. Tevens 
worden er verschillende suggesties gegeven ten aanzien van een gastspreker. Hierbij wordt gedacht aan 
succesverhalen, traxx brandstoffen, CO2 reduceren op voertuigen en materieel en wellicht een locatie bezoek. 
KAM adviseur neemt deze opmerkingen mee naar de volgende bijeenkomst. 
 
Datum voor volgende bijeenkomst is ingepland op vrijdag 23 maart 2018. 
 
Als laatste heeft een borrel gezorgd voor de afsluiting van de middag. 


