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1 Inleiding 
In januari 2016 is er door Ouwejan & F. de Bruijn Infra b.v. (onderdeel van Bruco Zegveld b.v) 
en Pijnacker Infra b.v. samen een initiatief gestart met betrekking tot het reduceren van CO2 
uitstoot. In het rapport van het initiatief is geconcludeerd dat de hybride technieken in de 
toekomst een reële optie zijn en dat het raadzaam is om markt hierin nauwlettend in de gaten 
te houden. 
 
In deze rapportage word verder ingegaan op het onderzoek naar hybride toepassingen op 
machines die grond verzetten. De uitstoot CO2 van dit materieel heeft veel invloed op de totale 

uitstoot van Bruco Zegveld b.v. en is dus de moeite waard om verder te onderzoeken. 
 
Naast een verdergaand onderzoek in hybride toepassingen is wordt ook een zijstap  gemaakt in 
duurzame brandstoffen. Er zijn op het moment verschillende producten op de markt die 
interessant zijn i.r.t. een duurzame werkwijze. 
 

 
Fig. 1  
 

Deze rapportage gaat dus verder in op de mogelijkheden die tot op heden beschikbaar zijn op 
het gebied van grondverzet machines. 
 
 

2 Missie en doelstelling CO2 bewust 
Bruco Zegveld b.v. heeft in haar zorgsysteem een CO2 reductie (beleids)verklaring opgenomen. 
Hierin wordt aangegeven dat zij bij het realiseren van projecten verantwoord omgaat met de 
uitstoot van CO2. En daarnaast een betrouwbare partner zijn bij het realiseren van Infra 
projecten die de uitstoot van CO2 goed beheerst. 

 
Bruco Zegveld b.v. heeft als doelstelling om tot 2020 10% van de totale uitstoot te 
reduceren. Om dit te bereiken worden er diverse plannen opgesteld, gegevens 
bijgehouden, gegevens verspreid, kennis gedeeld en kennis vergaard. Het 
sectorinitiatief heeft als doel om meer inzicht te krijgen en te geven in mogelijkheden 
om CO2 te reduceren binnen de sector. Dit wordt gerealiseerd door bijvoorbeeld kennis 
te delen met collega’s, concurrenten, opdrachtgevers, onderaannemers en leveranciers 
(materiaal en materieel).  
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3 Uitstoot CO2 
Bruco Zegveld b.v is al geruime tijd bezig met CO2 bewust ondernemen en het in kaart 
brengen van CO2 uitstoot. Uit de verzamelde gegevens c.q. opgebouwde database kan 
opgemaakt worden dat een groot deel van de uitstoot veroorzaakt word door (personen)auto’s, 
vrachtauto’s en materieel t.b.v.  grondverzet die gebruik maken van brandstof.  
 
In de rapportage van het sector initiatief “Hybride graafmachines” wordt aangegeven dat een 
groot deel van totale CO2 uitstoot veroorzaakt word door materieel t.b.v. grondverzet. Uit de 
onderstaande tabel is af te lezen hoe groot dat deel is in %. 
Door het steeds meer machinaal bestraten en het meer gebruiken van de hulpmiddelen zal dit 
aandeel alleen maar hoger worden, dit is ook zichtbaar in de verhoogde footprints van 2016 en 
2017. 
 

Jaar Uitstoot CO2 
materieel in  ton 

% van de totale 
uitstoot CO2 

2013      113,28  39% 

2014      108,80  38% 

2015        94,73  36% 

2016      122,89  40% 

2017 153,40   48%  

 
Het machinepark is dus verantwoordelijk voor een groot deel van de CO2 uitstoot van Bruco 
Zegveld b.v.. Bruco Zegveld b.v. heeft actief leveranciers van materieel benaderd, om te 
onderzoeken waar mogelijkheden liggen met betrekking tot CO2-reductie.  
 

4 Materieel 
Het machinepark van Bruco Zegveld b.v.  bestaat uit graafmachines, shovels, een vrachtauto en 
divers klein materieel. In 2016 is het verbruik van de machines nauwkeuriger in beeld gebracht 
en inzichtelijk gemaakt in de Footprint (tevens verspreid en in een toolbox behandeld). 

 
Fig. 2  Footprint 2016 
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Uit de (uren) registraties en het verbruik in brandstof blijk dat (mini/midi) shovels veel worden 
ingezet op diverse Infra projecten om grondverzetwerkzaamheden uit te voeren en machinaal 
bestrating aan te brengen.  
 
Het machinaal aanbrengen van bestrating is de “core business” van het bedrijf. Binnen de 
sector wordt nauwkeuriger gelet op hoe bestrating aangebracht word. Vanuit arbeidshygiëne 
en ARBO-wetgeving  is het streven om zoveel mogelijk bestratingmateriaal machinaal aan te 
brengen.  
 

 
Fig. 3 Aanbrengen bestrating 

 
Het onderzoeken van hybride materieel heeft waarschijnlijk door de lagere uitstoot ook 
voordelen voor de arbeidshygiëne. Dit met name voor stratenmakers die in de buurt van de 
machine werken. 
 

5 Zijstap:  Brandstof 
Een groot deel van de CO2 uitstoot word zoals al aangegeven veroorzaakt door auto’s, shovels, 
graafmachines, een vrachtauto en divers klein materieel die gebruik maken van diesel. 
Ontwikkelingen op het gebied van deze brandstof staan niet stil, want producenten komen met 
diverse duurzame alternatieven ten opzichte van de traditionele bandstof.  
 
Hybride materieel werkt momenteel  op diesel en heeft een elektrische hulpmotor, waardoor er 
brandstof bespaard word. Alternatieve brandstoffen kunnen dus een goede aanvulling zijn op 
de inzet van hybride materieel. 
 
Future Fuels 
Het product van Future Fuels is een vol synthetische product op basis van plantenresten. Op 
certificaat kan het tot 89% CO2 uitstoot reduceren. En biedt daarnaast een reductie van 30% op 
de locale emissie wat ten goede komt van de bouwplaatsmedewerkers die rond de machine 
werken. Het product is klimaat neutraal en voldoet aan diverse normen zodat het volledig toe te 
passen is. 
 

 
Fig.4   
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Omdat het een kostbaar product is zijn er door Future Fuels ook mengsels op de markt gebracht 
die meer betaalbaar zijn maar daarentegen wel minder uitstoot reduceren. 
 
TRAXX Zero 
TRAXX Zero is een ander product ten opzichte van Future fuels. TRAXX Zero is een 
hoogwaardige brandstof die ervoor zorgt dat de verbranding optimaal is. Daardoor is wordt 
3,7% brandstof bespaard.  
 
De uitstoot van het materieel bij gebruik wordt gecompenseerd door investeren in duurzame 
energieprojecten in India. Hierdoor wordt voorkomen dat bij het opwekken van stroom veel CO2 
vrijkomt. Daarnaast biedt het ook een aantal maatschappelijke voordelen zoals bijvoorbeeld: 
toegang tot stabiele energie (geen stress van black-outs) en werkgelegenheid (eerlijke 
beloning). 
 

 
Fig. 5 Climate Neutral Group 

 
Kosten / meerwaarde 
Het inkopen van duurzame brandstoffen werkt kostprijsverhogend, waardoor het bedrijf zich uit 
de markt kan prijzen. Het gebruik van duurzame brandstoffen wordt niet gewaardeerd door het 
grootste deel van de opdrachtgevers van Bruco Zegveld b.v.. Hierdoor heeft het bedrijf nog niet 
de intentie om deze brandstoffen in te kopen en reductie elders te vinden. 
 
Projecten waar duurzaamheid word gewaardeerd en inventiviteit gevraagd word op het gebied 
van CO2 reductie, zal het bedrijf in de aanbiedingsfase  onderzoeken of duurzame brandstoffen 
toegepast kunnen worden. De EMVI-korting compenseert op deze projecten de meerkosten van 
de duurzame brandstof. 
 

6 Shovels 
Bruco Zegveld b.v. heeft een groot aantal shovels om grondverzetwerkzaamheden en 
bestratingwerkzaamheden uit te voeren. Het bedrijf heeft actief leveranciers en producenten 
benaderd om de laatste ontwikkelingen in kaart te brengen. Bedrijven die benaderd zijn door 
Bruco Zegveld b.v. zijn  Ahlmann  en Giant. Andere merken heeft het bedrijf niet benaderd. De 
genoemde bedrijven/merken zijn “huisleverancier” van het bedrijf. 
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Fig. 6+7 Shovels Ouwejan 

 

Samenwerking / “Test-case” 
In februari en april 2017 is er meermalen contact geweest tussen Bruco Zegveld b.v. en Tobroco 
(fabrikant Giant machines). Er is door Tobroco aangegeven dat ze bezig zijn met de ontwikkeling 
van een “Dual Fuel” machine.  
Het betreft geen hybride machine, maar heeft wel de potentie om brandstof verbruik te 
reduceren.  
Omdat de machine in ontwikkeling is en getest moet worden heeft Ouwejan & F. de Bruijn Infra 
b.v. (infra bedrijf Bruco Zegveld b.v.) aangeboden hierin faciliteren. 
 
Stand van zaken 
Om de voordelen in brandstof besparing in kaart heeft Ouwejan & F. de Bruijn Infra b.v. het 
huidige machinepark nauwkeuriger in beeld gebracht. 
Een afspraak voor het testen van de bovenstaande machine heeft nog niet plaatsgevonden. 


