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Actualiteiten

• 400 MI€ extra vrijgemaakt voor schoon en emissieloos bouwen

• Taskforce wordt opgericht 

• SSEB (MEI) 270 MI€ | 180 MI€ | 50 Mi€ 

• SPUK (MAART) 10 MI€ 

• Waterstof tankstations (2024) 22 MI€ 



Hoe dan?





Landschap Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)
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Indusa



Scope Schoon en Emissieloos Bouwen
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Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

2023-2024 2025-2027 2028-2029 2030 en verder

Licht (‘minimaterieel’) (<19 
kW)

geen eis geen eis 100% ZE 100% ZE

Zeer licht (19-37 kW) stage IIIa stage IIIa 100% ZE 100% ZE

Licht (37-56 kW) stage IIIb stage IIIb 100% ZE 100% ZE

Middelzwaar materieel (56-
130 kW)

stage IIIb
stage IV met 

roetfilter 
stage IV met 

roetfilter 

stage IV met roetfilter (2030)

100% ZE (2035)

Zwaar materieel (130-560kW) stage IIIb
stage IV met 

roetfilter 
stage IV met 

roetfilter 

stage IV met roetfilter (2030)

100% ZE (2035)

Specialistisch materieel 
(levensduur >15 jaar) 
Zeer zwaar materieel 
(>560kW) 

geen eis geen eis 
Katalysator en 

roetfilter 
100% ZE in 2035-2040

Stationair (generatoren, 
battery packs)

stage IIIb

(tot 560 kW)

stage IV met 
roetfilter

100% ZE 100% ZE

Basisniveau mobiele werktuigen voor (alle) publieke opdrachtgevers (“peloton”; hoofdzakelijk GWW)

13

Met 'katalysator’ wordt bedoeld een effectieve 

SCR-katalysator. Met 'roetfilter’ wordt bedoeld 

een werkend gesloten roetfilter. 

Specialistisch materieel is complex, kent pas 

sinds kort en gedeeltelijk stage-eisen, en de 

verduurzaming vergt een lang en duur 

ontwikkeltraject. 

Wat betekent dat?



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 2023 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


