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De sectoren bouw, agrarisch en transport staan 
voor een grote verduurzamingsopgave als gevolg 
van het in 2019 gesloten Klimaatakkoord. 
Verreweg de meeste bouwmachines, tractoren en 
vrachtwagens die zij gebruiken rijden op diesel, 
met een hoge uitstoot van stikstof en CO2 als 
gevolg. Grootschalig overstappen op materieel dat 
elektriciteit of waterstof verbruikt, is complex en 
duur en bovendien lastig vanwege de beperkte 
beschikbaarheid ervan. Niets doen is echter geen 
optie. Naar verwachting is dat de overheid richting 
2030 in toenemende mate beperkingen oplegt aan 
materieel met een hoge uitstoot. Door de lange 
terugverdientijden op materieel, lopen de meer-
kosten van traditionele motoren steeds sterker op, 
verwacht ABN AMRO. Voor veel ondernemingen 
zullen tussenstappen nodig zijn: wie daarin de 
juiste keuzes maakt, behoort de komende jaren tot 
de winnaars. 

Het bedrijfsleven heeft recent concrete ambities 
gesteld om de uitstoot te verminderen. Zo sloten 
bouwbedrijven en agrarische bedrijven met de 
rijksoverheid en decentrale overheden in 2016 de 
Green Deal ‘Het Nieuwe Draaien’, met als doel de 
reductie van vervuilende emissies zoals CO2 , 
stikstof en fijnstof. Dit jaar richtte enkele bedrijven 
uit de grond-, wegen- en waterbouw (gww) het 
Emissieloos Netwerk Infra op, dat beoogt om in 
2026 volledig met emissieloos materieel te 
bouwen. Distributiebedrijven, retailers en over-
heden sloten de Green Deal ‘Zero Emission 
Stadslogistiek’ dat de doelstelling heeft om in 
2025 dertig tot veertig emissievrije stadskernen  

te hebben. Het Klimaatakkoord – dat mede is 
ondertekend door het bedrijfsleven – beoogt 
volledig emissieloos bouwverkeer en mobiele 
werktuigen in 2030. 

Door de stikstofcrisis van 2019 zijn ondernemers 
direct geconfronteerd met nadelen die aan een 
traditionele manier van werken leven. De beper-
kende maatregelen van de overheid en het laatste 
advies van het adviescollege Remkes hierover 
vormen een nog meer dwingende reden voor 
verduurzaming van materieel. De noodzaak voor 
verduurzaming van materieel is daarmee inmiddels 
verschoven van belangrijk naar urgent. 

Deze analyse beschrijft voor drie belangrijke 
sectoren van de Nederlandse economie hoe zij de 
stap kunnen maken naar de inzet van duurzamer 
materieel. Het eerste hoofdstuk beschrijft een 
aantal kansrijke duurzame brandstoffen, gevolgd 
door een analyse met de betekenis van deze 
brandstoffen voor elk type materieel binnen de 
sectoren agrarisch, transport en bouw. Vervolgens 
wordt een vergelijking in betaalbaarheid gemaakt 
tussen traditioneel en duurzaam materieel en 
wordt ingegaan op de rol van de overheid.

https://www.heijmans.nl/nl/nieuws/emissieloos-materieel-2026/
https://www.nieuwsbladtransport.nl/wegvervoer/2019/10/19/zero-emissie-voor-stadslogistiek-is-geen-rocket-science/
https://www.nieuwsbladtransport.nl/wegvervoer/2019/10/19/zero-emissie-voor-stadslogistiek-is-geen-rocket-science/
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z10350&did=2020D22445
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Welke duurzame brandstoffen voor verhuurders en 
gebruikers van materieel het meest passend zijn, 
hangt onder meer af van het soort gebruik. De 
belangrijkste kenmerken van duurzame brandstof-
fen staan weergegeven in tabel 1 en 2. Hieronder 
worden deze kenmerken besproken en wordt 
ingegaan op de overwegingen die van belang zijn 
voor investeringsbeslissingen door ondernemers 
in de sectoren agrarisch, transport en bouw. 

ELEKTRICITEIT EN WATERSTOF
Bij het brede publiek is elektriciteit de meest 
bekende onder de duurzame brandstoffen. Dit is 
vooral het gevolg van de snelle opkomst van 
elektrische auto’s in Nederland. Belangrijke voor-
delen van elektriciteit als brandstof is dat de aan-
drijving emissieloos is, een oplaadlocatie eenvou-
dig valt te installeren en de onderhoudskosten van 
de aandrijving zelf laag zijn. Daarentegen neemt 
het laden van een elektrische accu echter relatief 
veel tijd in beslag in vergelijking met het herladen 
op basis van de andere hier te behandelen 
duurzame brandstoffen. Een nog groter nadeel van 
elektriciteit is dat de aandrijfkracht relatief zwak is. 
Dat maakt elektriciteit hoofdzakelijk geschikt voor 
kleiner materieel. Voor grotere en zwaardere 
vrachtwagens en machines pakt elektrische aan-
drijving vaak onrendabel uit vanwege onevenredig 
zware accu’s en lange laadtijden. 

Aandrijving op basis van waterstof is net als elek-
triciteit geheel emissieloos, maar heeft als 
voordeel dat het veel meer vermogen geeft. 
Daarmee is waterstof zeer geschikt als aandrijf-
vorm voor zwaarder materieel. De ontwikkeling 
van waterstof als praktische toepassing staat 
echter nog in de kinderschoenen. Dat is reden dat 
de aanschafkosten van op waterstof gebaseerd 
materieel nog hoog zijn, de restwaarde ervan 
onzeker, en dat de brandstof zelf op dit moment 
op slechts vijf locaties in Nederland beschikbaar is. 



8 Overstappen naar duurzaam materieel | Duurzame brandstoffen

TABEL 1: BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN DE BRANDSTOFFEN ELEKTRICITEIT EN WATERSTOF 

Elektrisch Waterstof

Beschrijving Elektrische voertuigen worden bijgeladen via laadpalen. De emissie bij gebruik  
is nul, maar hoe duurzaam deze brandstof in zijn geheel is, wordt is afhankelijk 
van of de laadpaal wordt gevoed door groene of grijze stroom.

Waterstof kent voor machines drie aandrijvingsvormen: als waterstofverbran-
dingsmotor, een brandstofcel gevuld met waterstof die een batterij oplaadt of 
een waterstofgenerator die waterstof produceert.

Emissie bij gebruik versus  
EUROVI-dieselmotor

0% koolstofdioxide
0% stikstof
0% fijnstof

0% koolstofdioxide
0% stikstof
0% fijnstof

Beschikbaarheid  
brandstof

Meestal op locatie. Infrastructuur is relatief eenvoudig te aan te leggen. Via 5 openbare pompen, 15 in ontwikkeling

Total-Cost-of-Ownership 
(TCO) versus  
EURO VI-dieselmotor

Aanschafkosten: significant hoger.  
Subsidiemogelijkheden: Ja 
Brandstof: lager
Onderhoudskosten: lager
Restwaarde: onbekend

Aanschafkosten: significant hoger. Subsidiemogelijkheden: ja
Brandstof: gelijk
Onderhoudskosten: gelijk
Restwaarde: onbekend

Toepassing De energie afkomstig uit een accu is relatief beperkt. Elektrische accu’s zijn  
vooral geschikt voor materieel met beperkte energievraag of materieel dat 
geregeld kan laden. 

In volwassen vorm kan waterstof een oplossing zijn voor lange afstanden en 
zwaarder materieel.

Andere relevante  
overwegingen

Beperkt geluidsoverlast Geeft beperkt geluidsoverlast. Waterstof als brandstof staat in kinderschoenen. 
De energiebehoefte voor waterstofproductie is nog hoog. De duurzaamheid van 
waterstof is mede afhankelijk van de wijze van opwek.

Verwachting Vanwege de zero-emissie en lage geluidsproductie geschikt voor stads-
distributie. Om de TCO enigszins concurrerend te houden zal minstens een 
actieradius op 100 km nodig zijn.

Naar verwachting de brandstof van de toekomst, zowel als 100% brandstof en  
in een hybride vorm met elektriciteit. Noodzaak is wel dat productiekosten van 
de brandstof en de voertuigen fors daalt.
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BIOBRANDSTOFFEN EN AARDGASSEN
Een meer eenvoudige methode om te verduurza-
men is het bijmengen van synthetische biobrand-
stoffen aan traditionele dieselmotoren. Bij oudere 
motoren kan maximaal 30 procent biobrandstof 
worden bijgemengd zonder dat dit extra slijtage 
veroorzaakt. Bij moderne dieselmotoren loopt dit 
op tot 100 procent. Biobrandstoffen hebben een 
plantaardige basis en behoren dus niet tot de 
fossiele brandstoffen en zijn bij de meeste tanksta-
tions beschikbaar. Een nadeel is dat motoren die 
volledig op biobrandstoffen draaien tijdens gebruik 
nauwelijks minder CO2 uitstoten dan gewone 
diesel. Bovendien zijn de kosten van de brandstof 
hoog. Een groot voordeel van biobrandstoffen is 
dat het geen investeringen in ombouw van of 
nieuw materieel vereist zoals wel het geval is bij 
andere type brandstoffen die in dit rapport worden 
besproken. 

Compressed Natural Gas (CNG) is een breed 
beschikbare brandstof met een beperkte uitstoot 
van stikstof en fijnstof. CNG is een gecompri-
meerd aardgas, vaak afkomstig uit Nederland. 
Bijna 150 tankstations leveren CNG. Een nadeel is 
dat de aanschafkosten van materieel dat op CNG 
draait vaak hoger zijn dan dieselmotoren en dat het 
in het Klimaatakkoord niet als een van de 
duurzame opties wordt genoemd. Nog nadeliger is 
dat CNG relatief beperkt vermogen levert.

Liquid Natural Gas (LNG) heeft veel dezelfde 
kenmerken als CNG, maar levert aanzienlijk meer 
vermogen. LNG wordt onder meer door transpor-
teurs gebruikt in langeafstandsvervoer. Een nadeel 
is dat onderhoud- en aanschafkosten hoger zijn 
dan bij de dieselmotor. LNG heeft buitenlands 
aardgas als basis en levert vanwege het grotere 
aandeel methaan bij dezelfde tankinhoud meer 
vermogen. Momenteel is LNG beschikbaar bij 45 
tankstations in Nederland. Voor veel gebruikers 
van groter materieel kan het een ideale overgangs-
brandstof zijn tot het moment dat meer duurzame 
alternatieven als waterstof breed toepasbaar zijn.

Eerdergenoemde opties zijn ook mogelijk in een 
hybride vorm. In dat geval worden meerdere 
brandstoffen gecombineerd in één voertuig. Een 
veelvoorkomende variant daarvan is een combina-
tie van een EURO VI-motor en een elektrisch accu. 
Diverse tractorfabrikanten leveren deze variant 
bijvoorbeeld aan afnemers uit de agrarische sector. 
Het voordeel van een dergelijke hybride vorm is 
dat emissies en geluid in de bebouwde omgeving 
beperkt blijven wanneer van de elektrische aandrij-
ving gebruik wordt gemaakt. Wanneer het materi-
eel over langere afstanden moet worden ver-
plaatst, biedt verbranding op basis van diesel 
uitkomst. 

https://www.ce.nl/publicaties/1495/factsheets-brandstoffen-voor-het-wegverkeer-juni-2014
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Bronnen: nieuwsbladtransport.nl, creg.be, Platformduurzamebiobrandstoffen.nl, opwegmetwaterstof.nl en TNO

TABEL 2: BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN DE BRANDSTOFFEN HVO, BTL, CNG EN LNG 

Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) /  
Biomass To Liquid (BTL) - Biobrandstoffen

Compressed Natural Gas (CNG) - Aardgas Liquid Natural Gas (LNG) - Vloeibaar 
aardgas

Beschrijving Een synthetische brandstof vaak gemaakt van afval 
van bosbouw of verwerking van biobrandstoffen, 
zoals ethanol. Meestal vermengd met diesel.

CNG is een gecomprimeerde variant van aardgas die 
duurzamer is dan de meeste fossiele brandstoffen. 
Ook is er een Bio-CNG beschikbaar.

Een vloeibare variant van aardgas, met een  
energiedichtheid drie maal hoger dan CNG. 

Emissie-uitstoot bij gebruik  
versus EURO VI-dieselmotor

90% koolstofdioxide
90% stikstof
80% fijnstof

85% koolstofdioxide (bij bio-variant lager)
10% stikstof
23% fijnstof

85% koolstofdioxide (bij bio-variant lager)
10% stikstof
23% fijnstof

Beschikbaarheid brandstof Meestal aanlevering in bulk bij bedrijven en bij 
openbare tankstations. 

Via 145 openbare pompen Via 25 openbare pompen

Total-Cost-of-Ownership 
(TCO) versus  
EURO VI-dieselmotor

Aanschafkosten: gelijk Subsidiemogelijkheden: nee
Brandstof: +/- 0,30 per liter hoger
Onderhoudskosten: gelijk
Restwaarde: gelijk

Aanschafkosten: hoger Subsidiemogelijkheden: ja
Brandstof: gelijk
Onderhoudskosten: onduidelijk
Restwaarde: onbekend

Aanschafkosten: hoger Subsidiemogelijkheden: ja
Brandstof: gelijk
Onderhoudskosten: +5-10%
Restwaarde: onbekend

Toepassing Vergelijkbaar met EURO VI-dieselmotoren De energie afkomstig uit een CNG-motor is beperkt 
tot 25% van een EURO VI-dieselmotor. 

Vergelijkbaar met aan EURO VI-dieselmotoren

Andere relevante  
overwegingen

Duurzaamheid van HVO/BTL is afhankelijk van de 
gebruikte grondstoffen.

Beperkte geluidsoverlast.
Het Klimaatakkoord vermeldt CNG niet als duurzame 
brandstof.

Beperkte geluidsoverlast.
Een biovorm van LNG is beschikbaar.
Het Klimaatakkoord vermeldt LNG niet als duurzame 
brandstof.

Verwachting Het bijmengen van biobrandstof bij diesel kan en 
eigenschappen zijn vergelijkbaar. Doordat gebruik en 
infrastructuur ongewijzigd zijn, wordt het gezien als 
een overgangsbrandstof naar emissieloos.

CNG is een fossiele brandstof, waarbij opslag van 
samengeperste CNG veel ruimte inneemt en enkel 
geschikt is voor korte afstanden. Voor goederent-
ransport zijn voordelen niet onderscheidend.

LNG is eveneens een fossiele brandstof, maar is 
een ideale overgangsbrandstof voor internationaal 
transport doordat de actieradius gelijk is aan diesel, 
het verbruik per kilometer laag en het al ruimschoots 
verkrijgbaar is bij tankstations.

https://www.nieuwsbladtransport.nl/research/slimme-logistiek/alternatieve-brandstoffen/vergelijking/
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1919NL.pdf
https://platformduurzamebiobrandstoffen.nl/
https://opwegmetwaterstof.nl/
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/
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Trends per sector
De kenmerken van elk type brandstof 
bepalen de inzetbaarheid van materieel. 
Een vrachtwagen die op constante 
snelheid grote afstanden overbrugt, moet 
regelmatig een locatie vinden om bij te 
laden, terwijl dit voor een tractor of een 
bestelwagen minder van belang is. Per 
sector beschrijft dit hoofdstuk de moge
lijkheden voor de sectoren agrarisch, 
transport en bouw.

De kenmerken van elk type brandstof bepalen 
de inzetbaarheid van materieel. Een vracht
wagen die op constante snelheid grote 
afstanden overbrugt, moet regelmatig een 
locatie vinden om bij te laden, terwijl dit voor 
een tractor of een bestelwagen minder van 
belang is. Per sector beschrijft dit hoofdstuk 
de mogelijkheden voor de sectoren agrarisch, 
transport en bouw.
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Agrarische sector

Fabrikanten van agrarisch materieel experimen-
teren in toenemende mate met krachtbronnen op 
alternatieve brandstoffen. Zo zijn er inmiddels 
meerdere tractorfabrikanten die een hybride model 
ontwikkeld hebben waarbij ze een elektrische accu 
combineren met een dieselmotor. Een voorbeeld 
hiervan is de nieuwe hybride tractor van fabrikant 
Steyr. Ook zijn er hybride modellen op basis van 
waterstof, zoals die van New Holland. Een andere 
fabrikant, John Deere, heeft diverse (volledig) 
elektrisch aangedreven modellen ontwikkeld. 

Het merendeel van deze machines bevindt zich 
echter nog in de conceptfase. De aanschafprijzen 
zijn op dit moment nog zodanig hoog dat de 
kosten over de totale levenscyclus voor de gemid-
delde ondernemer niet te dragen zijn. Onder-
nemers in de sector zien over het algemeen meer 
toekomst in waterstof als alternatief voor diesel 
dan 100 procent elektrisch, onder meer vanwege 
de lange oplaadtijd en het beperkte vermogen van 
elektrische machines. 

De verwachting is wel dat hybride modellen vaker 
toegepast zullen worden in lichtere machines 
binnen de agrarische sector, zoals miniwielladers, 
verrijkers en beregeningssystemen. Andere 
machines zoals melk-, mestrobots en autonoom 
opererende voersystemen worden op dit moment 
al 100 procent elektrisch aangedreven. 

Overstappen naar duurzaam materieel | Trends per sector
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Transport- en vervoersector

Vervoer over de weg kan worden onderscheiden 
in drie typen: goederenvervoer in een bebouwde 
omgeving, goederenvervoer over de lange afstand 
en personenvervoer. 
Goederenvervoer binnen de bebouwde omgeving 
heeft een lagere energievraag dan goederen-
vervoer over de lange afstand. ‘Stadshubs’ –  
distributiecentra gelegen aan de rand van de stad 
– vormen hierbij de tussenschakel. Logistiek 
dienstverlener CityHub en boodschappenleveran-
cier Picnic zijn voorbeelden van dergelijke hubs. 
Toeleveranciers brengen goederen met vracht-
wagens naar een hub en van daaruit rijden kleine 
elektrische wagens de stad in om bij bedrijven of 
particulieren goederen of boodschappen te 
bezorgen. Een extra pluspunt van het gebruik van 
elektrisch materieel in een stedelijke omgeving is 
dat een accu tevens geluidloos is. Dat is met name 
van belang nabij geluidsgevoelige gebouwen zoals 
ziekenhuizen en scholen. 

Voor goederenvervoer over langere afstanden is 
elektriciteit als energiebron vaak niet voldoende en 
zijn alternatieve duurzame brandstoffen nodig die 
meer vermogen geven en bovendien ruimschoots 
beschikbaar zijn langs de snelweg. LNG is dan een 
geschikte optie. Ook in Duitsland is deze brandstof 
bij veel tankstations beschikbaar. Een aantal 
 logistieke dienstverleners maakt al gebruik van 
LNG, zoals Vos Logistics. CB logistics en Rebro 
Transport kondigden enkele maanden geleden 
eveneens aan LNG-trucks aan te schaffen. Hoewel 
de investeringskosten hoger zijn, zijn de kosten 
van de brandstof zelf lager en is het een voordeel 

dat Duitsland lagere tolkosten rekent voor vracht-
wagens met lage emissies. 

De Europese koepel voor automobielfabrikanten 
ACEA bericht dat in 2019 slechts 1,7 procent van 
de verkochte middelgrote en zware vrachtwagens 
op aardgas rijdt (CNG of LNG) en dat slechts 0,1 
procent van de aankopen in 2019 een elektrisch 
hybride vrachtwagen betrof. Diverse leveranciers 
bouwen vrachtwagens om naar hybride typen, 

maar daarover zijn bij ACEA geen cijfers bekend. 
De 97,9 procent van de verkochte vrachtwagens 
die op dieselmotoren rijden kan enkel de uitstoot 
verlagen door inzet van biobrandstoffen. 

Bij personenvervoer is duurzaam transport veel 
sneller rendabel te maken dan bij goederen-
transport. Bij de transitie naar duurzame brand-
stoffen speelt de overheid een belangrijke rol, 
onder andere omdat zij uitgever is van concessies 
van openbaar vervoer. Zo sprak de rijksoverheid  
in 2016 met alle openbaarvervoerpartijen af dat  
in 2025 alle nieuwe bussen op elektriciteit of 
waterstof zullen rijden. De concessies voor 
openbaar vervoer zijn tevens opgerekt van 
maximaal zeven jaar naar maximaal twaalf jaar.  
Dit geeft de investerende partijen een grotere  
kans om de investeringen in duurzame brand-
stoffen terug te ver dienen.

Bij openbaar vervoer zijn de ritafstanden door-
gaans beperkt en is er binnen de dienstregeling 
ruimte om regelmatig brandstof bij te laden.  
Toepassingen als elektriciteit, CNG of waterstof 
zijn daarom goed bruikbaar. Veel openbaarvervoer-
aanbieders hebben hiervoor reeds infrastructuur 
aangelegd, waardoor bulklevering van duurzame 
brandstoffen mogelijk is. Andere typen personen-
vervoer zoals busvervoer voor vakantiedoeleinden 
kennen meer gelijkenissen met het goederen-
transport over de weg. Speciaal personenvervoer 
voor bijvoorbeeld personen met een rolstoel of 
taxi’s van en naar het vliegveld hebben vergelijk-
bare kenmerken als de eerder behandelde bestel-
bussen.

https://www.cityhub.nl/nl/over-ons/
https://picnic.app/nl/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/geluid/regelgeving/
https://www.voslogistics.com/nl/vos-logistics/duurzaamheid
https://www.logistiek.nl/logistieke-dienstverlening/nieuws/2019/12/cb-schaft-vijf-nieuwe-lng-trucks-aan-101170889
https://www.logistiek.nl/logistieke-dienstverlening/artikel/2020/01/rebro-transport-bespaart-tolkosten-met-lng-101171129
https://www.logistiek.nl/logistieke-dienstverlening/artikel/2020/01/rebro-transport-bespaart-tolkosten-met-lng-101171129
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/04/15/nederlands-ov-stapt-over-op-100-procent-uitstootvrije-bussen


15Overstappen naar duurzaam materieel | Trends per sector

Bouwsector

Zwaarder bouwmaterieel is lastiger duurzaam te 
maken dan lichter bouwmaterieel. Bij onderhouds-
werkzaamheden en kleinschalige projecten wordt 
met name lichter materieel gebruikt zoals hoog-
werkers en kleine graafmachines. Dergelijk materi-
eel kan relatief eenvoudig op elektriciteit draaien. 
De energievraag is niet volcontinu waardoor de 
accu’s niet snel leeglopen en er gemakkelijk  
tussendoor kan worden opgeladen. De aanschaf-
kosten van dergelijke elektrische materieel zijn  
wel hoger dan voor ‘regulier’ materieel.

Die kosten hoeven echter geen belemmering te 
zijn, stelt Arnold Grootveld, directeur van start-up 
Hoogwerkt dat vooral elektrische hoogwerkers 
verhuurt: “Door lagere onderhoudskosten en 
overheidssubsidies komen wij voordeliger uit over 
de gehele levenscyclus van de hoogwerker. Zeker 
ook omdat elektrische hoogwerkers langer 
meekunnen dan gemiddeld.” Een extra voordeel 
noemt Grootveld dat de machines geluidsarm zijn: 
“Zeker in de binnenstad is dit een groot voordeel.” 
Vanwege de stikfstofcrisis schaffen veel bouw-
ondernemingen momenteel elektrisch materieel 
aan of bouwen ze bestaand materieel om naar een 
elektrische variant.

Voor middelgrote tot zeer grote werkzaamheden 
wordt zwaarder materieel ingezet. Daarin kan 
onderscheid worden gemaakt tussen materieel 
met constante energievraag en materieel dat te 
maken heeft met piekbelasting. In het laatste 
geval kan de accu opnieuw worden opgeladen in 
de periodes tussen de piekbelasting. Een voor-

beeld hiervan zijn de mobiele hijskranen van 
 Spierings. Deze producent ontwierp reeds tien jaar 
geleden een compacte machine die de binnenstad 
in kan en mag. Spierings kwam uit op een 
compacte elektrisch motor die op en nabij de 
bouwplaats emissieloos en geluidloos kan werken. 
De machine gebruikt veel energie op het moment 
van het optillen en verplaatsen van materialen.  
In de perioden daartussen kan de machine 
opladen. Voor het afleggen van langere afstanden 
maakt deze mobiele kraan wel gebruik van een 
dieselmotor. 

Bij materieel dat constant op de bouwplaats in de 
weer is, zoals bij laadschoppen, is verduurzaming 

meer uitdagend. Het constante gebruik geeft 
weinig mogelijkheden tot tussendoor herladen. 
Voor dit type materieel kunnen waterstof en LNG 
kunnen als oplossing dienen. Experimenten met 
LNG zijn in het verleden wel aangekondigd, maar 
tot op heden niet doorgezet. Verschillende bouw-
bedrijven schaften recent graafmachines aan die 
draaien op waterstof. Biobrandstoffen lijken echter 
voorlopig de meest eenvoudige optie omdat 
bijmengen met diesel volstaat. Zo berichtte BAM 
Infra vorige week dat al het asfaltmaterieel 
voortaan op de biobrandstof HVO zal draaien. 

https://www.hoogwerkt.nl/
https://www.wattisduurzaam.nl/25911/energie-besparen/transport/bouwbedrijf-van-gelder-koopt-2-graafmachines-op-waterstof/
https://www.bam.com/nl/pers/persberichten/2020/7/duurzame-hvo-brandstof-voor-asfaltmaterieel-van-bam?position=3&list=G64ScLdx4F0qq5cVvOGK0WIVUcZYIb-wk_QjMu3fQJ0
https://www.bam.com/nl/pers/persberichten/2020/7/duurzame-hvo-brandstof-voor-asfaltmaterieel-van-bam?position=3&list=G64ScLdx4F0qq5cVvOGK0WIVUcZYIb-wk_QjMu3fQJ0
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De haalbaarheid van de overgang van diesel naar 
meer duurzame brandstoffen en de snelheid 
waarmee dit gebeurt, is sterk afhankelijk van de 
betaalbaarheid van de hier gepresenteerde alter-
natieven. De aanschafkosten voor duurzaam 
materieel zijn vaak hoger omdat de motor of accu 
ingewikkelder is opgebouwd dan een gewone 
dieselmotor en omdat deze alternatieven nog 
nauwelijks in massa worden geproduceerd.  
Fabrikanten zijn vanwege de lage vraag terug-
houdend om duurzaam materieel te produceren, 
waardoor Nederlandse partijen gedwongen 
worden om zelf te innoveren; BAM bracht in een 
bestaande wals een elektrische aandrijving aan. 

Bovenop de vaak hoge directe kosten is er tevens 
onzekerheid over de restwaarde van het duurzaam 
materieel. Tweedehands emissieloos materieel 
wordt nauwelijks internationaal verhandeld, dit in 
tegenstelling tot materieel dat op diesel draait. 
Buiten West-Europa is de benodigde infrastructuur 
voor duurzame brandstoffen namelijk vaak niet 
voorhanden en dat zal de komende tien jaar waar-
schijnlijk nauwelijks veranderen. 

Duurzaam materieel is echter financieel aantrek-
kelijker als de ondernemer alle kosten tijdens de 
gehele levenscyclus in ogenschouw neemt. 
Tegenover de hogere aanschafprijs staan de vaak 
lagere kosten van duurzaam materieel tijdens de 
gebruiksfase. Dat gaat dan om lagere onderhouds- 
en energiekosten en relatief lage belastingen. 
Bovendien lopen ondernemers grote kans om 
versneld op niet-duurzaam materieel af te moeten 
schrijven wanneer de klimaatdoelstellingen van de 
overheid tot een algeheel verbod in 2030 leiden. 
Aangezien materieel tussen de zes en vijftien jaar 
mee gaat, is het daarom interessant om nu al over 
te gaan tot een investering in duurzaam materieel. 

https://insights.abnamro.nl/2019/09/headlines-grote-retailers-moeten-regie-nemen-bij-verduurzaming-wegvervoer/
https://www.bam.com/nl/pers/persberichten/2020/4/bam-neemt-s-werelds-eerste-elektrische-wals-in-gebruik
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De overheid speelt als wetgever een belangrijke 
rol in de maatregelen rondom verduurzaming, 
onder meer door ondersteuning via de Milieu 
Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige 
afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Wet-
geving is doorgaans meer effectief wanneer hier 
economische prikkels aan verbonden zijn die 
emissieloos materieel stimuleren ten opzichte van 
traditioneel materieel. De Duitse tolheffing, mede 
gebaseerd op emissieklasse, is al een reden dat 
Nederlandse transporteurs overstappen op LNG-
trucks. Een kilometerheffing zoals de rijksoverheid 
in 2023 wil introduceren voor niet-duurzame 
vrachtwagens zou een dergelijke effectieve maat-
regel kunnen zijn. Ook de verandering in energie-
belasting – hoger op aardgas, lager op elektriciteit 
– helpt de draai naar het gebruik van duurzamer 
materieel. 

Uit het Klimaatakkoord zal naar verwachting nog 
additionele wetgeving komen. De overheid kan 
materieelverhuurders en -gebruikers helpen door 
hier snel duidelijkheid over te geven. Daarmee 
kunnen zij een gefundeerde beslissing maken over 
het verduurzamen van het materieel.

De overheid speelt ook een rol als opdrachtgever. 
Ook de commissie Remkes benadrukte dit in het 
recent verschenen rapport over de stikstofcrisis. 
De overheid is aanjager van verduurzaming van 
sectoren door het uitgeven van concessies en, 
samen met bedrijven en brancheverenigingen,  
het opstellen van green deals en het Klimaat-
akkoord. Overheden houden als opdrachtgever  
bij aanbestedingen rekening met de uitstoot van 
bedrijven door middel van certificeringen zoals  
de CO2-prestatie ladder. De nieuwssite Bouw-
machines.nl meldde afgelopen november dat de 
gemeente Amsterdam zelfs bij een aanbesteding 
van straat- en asfalteringswerk de beperking van 
uitstoot leidend maakte in plaats van de prijs. 

https://www.evofenedex.nl/kennis/landeninformatie/duitsland/belastingen
https://www.bouwmachines.nl/ondernemen/artikel/2019/11/unieke-aanbesteding-dwingt-tot-samenwerking-gemeente-en-markt-samen-naar-nul-uitstoot-10145167?utm_source=emailflow&utm_medium=email&utm_campaign=A%26E&utm_source=Vakmedianet_red&utm_medium=email&utm_campaign=A_E_Flows_Bouwmachines-bevestigingen_AE_2019&tid=TIDP2334654X4C0ECA569CE44B8790871B4C02407A6EYI4&utm_content=B1AE
https://www.bouwmachines.nl/ondernemen/artikel/2019/11/unieke-aanbesteding-dwingt-tot-samenwerking-gemeente-en-markt-samen-naar-nul-uitstoot-10145167?utm_source=emailflow&utm_medium=email&utm_campaign=A%26E&utm_source=Vakmedianet_red&utm_medium=email&utm_campaign=A_E_Flows_Bouwmachines-bevestigingen_AE_2019&tid=TIDP2334654X4C0ECA569CE44B8790871B4C02407A6EYI4&utm_content=B1AE
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Vanaf 2030 moet materieel voor een groot deel 
emissieloos zijn. Ondernemers doen er bij de 
investering in nieuw materieel daarom vandaag al 
verstandig aan om verder te kijken dan kosten van 
aanschaf of de brandstof. Kijkend naar de gehele 
levenscyclus zal duurzaam materieel financieel 
gezien steeds vaker als beste optie uit de bus 
komen. 

De ondernemer moet wel een slimme keuze 
maken welk type duurzaam materieel het meest 
passend is voor zijn onderneming. Elektrificatie is 
een goede optie voor kleiner materieel. Waterstof 
heeft de grootste voordelen voor zwaarder materi-
eel, maar de betaalbaarheid en beschikbaarheid 
hiervan is nog beperkt. LNG en biobrandstoffen 
bieden daarom voor de wat kortere termijn goede 
mogelijkheden.

Verduurzaming van het materieel is dus mogelijk, 
maar gebeurt echter nog maar beperkt. Dit ligt 
onder andere aan hogere aanschafkosten en 
onzekerheid over de opbrengsten, zoals bijvoor-
beeld de restwaarde van het materieel. Met 
gebruiksperiodes van zes tot vijftien jaar van 
materieel is 2030 echter dichterbij dan sommige 
ondernemers zich realiseren. Subsidies, de ver-
wachte introductie van rekeningrijden en toene-
mende regelgeving als gevolg van het Klimaatak-
koord maakt duurzaam materieel over de gehele 
levenscyclus voordeliger.

Het is daarom noodzaak om nu al een beeld te 
vormen van de voor- en nadelen van duurzaam 
materieel en de afweging te voorzien van een 
grondige analyse aangaande de totale kosten 
gedurende de totale gebruiksduur.
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