
Koers zetten naar 
een gezonde en 
 toekomstbestendige 
sector
Samen met Bouwend Nederland, VHG en BMWT werkt Cumela aan 
‘De Groene Koers’. Daarmee zet de bouw- en infra sector vol in op de 
emissiereductie van mobiele werktuigen. Wij vroegen Nico Willemsen 
(beleidsmedewerker Cumela) wat dit initiatief inhoudt en hoe onder-
nemers hieraan mee  kunnen doen. 

Tekst: Elte Palm (Colland)

De Groene Koers
“Op dit moment maken we nog veel gebruik van 
 dieselmachines. Die moeten in de toekomst veel 
schoner en duurzamer. De Groene Koers is een 
sectorplatform dat kennis, kunde en goede ideeën 
bundelt. Daaruit komen initiatieven om concreet 
aan de slag te gaan met deze verduurzamingslag. 
We werken nauw samen met overheden, opdracht-
gevers en de producenten en gebruikers van deze 
mobiele werktuigen. Ons doel is concreet bijdragen 
aan minder emissie. De bedoeling is dat ook andere 
branche organisaties zich aansluiten.”

Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) 
“In onder meer het Klimaatakkoord, Schone Lucht 
Akkoord en de Aanpak Stikstof zijn doelstellingen 
vastgesteld voor het terugdringen en voorkomen van 
uitstoot van mobiele werktuigen en bouwlogistiek. 
Door diverse instanties wordt er nu gewerkt aan een 
routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). 
Die moet de bouw- en infrasector verder op weg 
helpen bij deze doelstellingen richting 2030. 
De  Groene Koers sluit hier weer mooi op aan. 
We proberen uiteindelijk te komen tot één 
 gezamenlijke routekaart en uitvoering.”
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Realistisch en betaalbaar
“Het is belangrijk om ondernemers goed te informeren. 
Dat doen we bijvoorbeeld door te vertellen welke 
 zero-emissie machines er te koop zijn en wat de ervaringen 
zijn in het gebruik. Denk aan geen uitstoot dus gezonder 
voor de omgeving, stiller werken en wellicht een langere 
levensduur.�Maar�het�moet�vooral�ook�financieel�haalbaar�
zijn en rendement opleveren. Wij zijn van mening dat 
ondernemers een realistische afweging moeten maken. 
Als het loont én het werkt, dan is de keuze naar elektrisch 
een�logische�stap.�Om�de�hele�vloot�te�elektrificeren�
hebben we nog een lange weg te gaan. Daarom zal in de 
tussentijd ook nog voldoende ruimte moeten zijn voor 
zogenaamde laag-emissie alternatieven. Hiervoor hebben 
we nog wel wat zendingswerk te verrichten. Gelukkig 
werken we samen met SEB ook aan een subsidieregeling 
om ondernemers extra te stimuleren.”

Duurzaam inkoopbeleid
“Minstens net zo belangrijk is dat de overheid zorgt voor 
een duurzaam inkoopbeleid. Door in de aanbesteding 
emissiearm en emissieloos te stimuleren en te belonen 
komt de sector in beweging. Maar er zijn nog maar weinig 
zero-emissie machines. Wij willen ondernemers daarom 
ook oproepen zich bij ons te melden als blijkt dat een 
inkoopafdeling de opdracht te onrealistisch uitvraagt. 
Wij kunnen dan namens de Groene Koers hierover in 
gesprek gaan.”

Gezonde en toekomstbestendige sector
“Colland Arbeidsmarkt heeft een Arbocatalogus Diesel-
motorenemissie DME ontwikkeld. Dat is een praktisch 
hulpmiddel bij het opzetten van een gezonde en veilige 
bedrijfsvoering. Hiermee voorkomen we bijvoorbeeld dat 
medewerkers in contact komen met dieselrook. Samen 
met de RIE van Stigas brengen we zo veiligheids- en 
gezondheidsrisico’s op bedrijven in kaart. Samen met de 
Groene Koers zorgen we voor een gezonde en toekomst-
bestendige sector voor onze werkgevers en werknemers”.  ■

Ons doel is concreet 
 bijdragen aan minder  
 emissie. De  bedoeling 
is dat ook andere 
branche organisaties 
zich aansluiten.
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