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Van de redac5e… 
In maart 2020 brak de COVID-19 pandemie uit en dachten we, na een paar 
maanden dat het de goede kant op ging. We konden heel voorzich5g een 
bijeenkomst organiseren bij Gebr. Weststrate waarbij we dieper ingingen op 
elektrische minigravers en shovels.   

De zomer ging de goede kant op, maar toen we het tweede ini5a5ef wilde 
organiseren ging weer alles op slot. Dat deed ons besluiten het ini5a5ef te 
verzePen naar januari 2021 in de vorm van een online mee5ng. Omdat ook nu 
nog alles onzeker is, maar we wel weer een beetje de goede kant op gaan, 
hebben we voor het komende ini5a5ef op 18 juni a.s. ook besloten dit digitaal 
te gaan doen.  

Ondertussen zijn er mooie ontwikkelingen in de markt, waarover in deze nieuwsbrief 
meer. Deze nieuwsbrief kan intern gedeeld worden met het personeel. 
Zo raken zij ook meer betrokken met het laatste nieuws.  
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Bijeenkomst 18 juni 2021 
Aankomende 18 juni 2021 organiseren we het CO2-sectorini5a5ef 
groen, grond & infra online mee5ng via Zoom.  

Vanaf half 11 staat de zoom link open zodat we om 11 uur kunnen 
starten.  

We maken wederom een programma met voldoende varia5e waar 
we weer mee vooruit kunnen kijken naar het verder verduurzamen 
van onze bedrijven.  

Onze spreker is Elske van de Fliert van Zero-e. Elske is grondlegger 
van het CO2 afslankprogramma voor wagenpark en mobiliteit. Met 
haar prak5sche en enthousiaste uitleg verandert zij rij- en 
reisgedrag bij bedrijven waarvan de CO2 uitstoot of kosten 
voornamelijk in het wagenpark en mobiliteit ziPen. Zij is bij ons dus 
aan het juiste adres! Elske zal o.a. insteken op een stukje 
bewustwording bij medewerkers.  

Agendapunten 
➡ 11.00 Voorstelrondje + actualiteiten 

➡ 11.15 Presenta5e Luijendijk van der Wal 

➡ 11.30 Presenta5e gastspreker Elske van der Fliert 

➡ 12.30 Sparren / discussie  

➡ 13.00 afslui5ng 

Deelnemende bedrijven 
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Bijeenkomst januari 
2021

Voordelen van een hybride / 
elektrische PTO: 

•Innova4ef en inzetbaar 
zonder concessies 

•Zuinig, s4l en emissie vrij 

•Reduc4e CO2-, s4kstof- of 
fijnstof uitstoot 

•25 % tot 30 % reduc4e (± 
90.000 kg in 10 jaar) 

•OnaKankelijk qua merk 
voertuig 

•Mogelijk op bestaande 
opbouw 

•Geen capaciteitsverlies 
qua hefvermogen van de 
kraan (bij autolaadkraan) 

•Electric-PTO is benoemd 
in de RVO energielijst voor 
EIA (energie investering 
aWrek) subsidie (code 
24016)  45% voor belas4ng 
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Handboek 3.1 
Sinds december 2020 vinden audits plaats conform handboek 3.1 van SKAO. Wat is daar nou allemaal in 
veranderd? Eigenlijk prak5sch niet zo veel. Er zijn diverse tekstuele aanpassingen gedaan, waar weer 
wordt verwezen naar Europese normen. Zo hebben ze ook “het bedrijf” veranderd in “de organisa5e”.  

Wat het prak5sch betekend is dat de ISO 14064-1 lijst is veranderd, maar ook daar niet veel spannends 
waar ik jullie mee ga las5g vallen.  

Wat dan wel? Projecten met gunningsvoordeel. Die is veranderd en in het voordeel. Er is binnen SKAO een 
kopje toegevoegd voor projecten. Zo kun je, eenmaal ingelogd bij SKAO, vrij eenvoudig een project 
toevoegen wat je hebt gehad met gunningsvoordeel. Tijdens de audit kunnen we dan zo de lijst 
downloaden en voilà.  

Wat voor info hebben we nodig?  

• Naam project 

• Aanbestedende dienst 

• Fase 

• Hoogte van de fic5eve kor5ng in euro of % 

• Financiële omvang van het project (staffels) 

• Projectloca5e 

Vervolgens publiceren we dit als Project op de website van SKAO. Vrij eenvoudig dus. Dit is uiteraard een 
begin. Het uiteindelijke doel is toch wel dat we inzicht gaan krijgen in de uitstoot per project. Daarover 
meer in de bijeenkomst van het CO2-sectorini5a5ef op 4 juni… 

Nog een paar kleine wijzigingen zijn onder andere het verwijderen van de zelfevalua5e en de interne 
controle. Beiden hoeven niet meer en ziPen eigenlijk al verweven in de interne audit  en 
direc5ebeoordeling.  

 

Elektrische Fendt 300 S4 
Hebben jullie hem al gespot? Een elektrische Fendt 300 
S4? In opdracht van van Huizen Groenvoorziening 
(Barendrecht) is de speciaal bouw afdeling van Holland-
Utrecht BV de ombouw gestart van een Fendt trekker. 
Deze wordt geheel omgebouwd tot elektrische trekker. 
Lees er meer over op de speciale website: 

hPp://www.fendt-e.nl/  
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Alterna5eve brandstoffen 
We lezen de laatste 5jd veel over ontwikkelingen in de machineparken. Zo worden er machines gebouwd 
op waterstof en op elektrisch. Uiteraard mooie ontwikkelingen maar vaak erg duur in aanschaf, 
onbekende levensduur en nog onbekende presta5egegevens. Kortom, hierin valt nog veel te onderzoeken.  

Wellicht kunnen we dus naar aanleiding van het ini5a5ef een pilot gaan draaien op een mooi project. 
Wordt vervolgd… 

De Groene Koers 
De Groene Koers (DGK) is een ini5a5ef van Bouwend Nederland, BMWT en Cumela, met als doel 
versnelling naar een emissiearme sector in 2030 en emissievrije sector in 2050. Mobiele werktuigen en 
materieel in de Bouw & Infra zullen steeds minder emissies zoals CO2, NOx en fijnstof moeten uitstoten 
om daarmee bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen voor mobiliteit, als onderdeel van afspraken in het 
klimaatakkoord. 

Aanstaande november staat op de planning een spreker uit te nodigen die ons wat meer gaat vertellen 
over de Groene Koers.  

Bekijk hier het filmpje van de Groene Koers 
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https://www.degroenekoers.nl/wp-content/uploads/2021/01/APPM-Infratech-animatie-2.mp4
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Fluorvrije blusmiddelen 
In 2019 hebben we in Nederland een grote bouwcrisis gehad, waarbij 
bouwbedrijven hun bouwgrond niet meer mochten afvoeren. De reden 
van deze crisis was PFAS en PFOS. 

Wat is PFAS? 

PFAS is de apor5ng van poly- en perfluor alkyl stoffen. Een verzameling 
van ongeveer 6000 stoffen die allemaal een volledige of gedeeltelijke 
serie fluorkoolstof verbindingen in hun structuur hebben. Deze stoffen 
hebben een kop en een staart. De staart bevat fluorkoolstof 
verbindingen. De kop gees het molecuul specifieke eigenschappen. 
Schuimvormend middel (SVM) bevat vaak een mengsel van veel 
verschillende typen PFAS, allemaal met een fluorkoolstofstaartje. 
Schuimblussers zoals deze op dit moment in de markt zijn bevaPen veelal 
PFAS stoffen om een hogere blusra5ng te kunnen halen. 

PFOS is al sinds 2011 verboden. 

Jarenlang hadden schuimblussers een vulling met PFOS, dit middel is verboden en wordt niet meer 
gebruikt. De oude voorraden zijn in Nederland ook allemaal opgeruimd. In de meeste schuimvormende 
middelen worden inmiddels C6 verbindingen toegepast. Deze stoffen hebben vergelijkbare 
eigenschappen, maar zijn iets minder schadelijk voor de omgeving. Wel moet er dan meer 
schuimvormend middel worden toegevoegd voor dezelfde kwaliteit van het schuim. 

Doordat C6 verbindingen nog al5jd milieubelastend zijn hees onze fabriek hees veel onderzoek en 
investering gedaan voor de toekomst. Sinds juni 2020 hebben wij in samenwerking met de fabriek de 
doelstelling gezet om onze markt duurzamer en milieuvriendelijker te maken. 

Er zijn 2 lijnen opgezet van FLUOR vrije blusmiddelen waarbij alleen de coa5ng van de flessen nog PFOA 
ach5ge stoffen bevat echter deze zullen bij gebruik niet in het milieu terecht komen. 

Meer info: Marlon Brunings - Bosters van Wezel - Oud-Vossemeer  

hPps://www.elonbrandbeveiliging.com/  

Keurmeester Park- en Tuinmachines 
Sinds de aanpassing van de Arbobesluit in 1998 is het 
periodiek keuren van landbouw-, tuin-, park- en 
bouwmachines verplicht. Ook de VCA-checklist eist 
deze jaarlijkse keuring van deze machines. De keuringen 
kunnen worden uitbesteed, maar mogen ook intern worden 
uitgevoerd door een deskundig keurmeester. Na het volgen van deze cursus mag je  
keuringen uitvoeren.  

Maandag 18 oktober 2021 organiseren we deze cursus in Oud-Vossemeer. Er is nog plek voor een aantal 
deelnemers. Bij interesse kun je je melden via info@agrolin.nl  
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Afslui5ng 
Dit was de nieuwsbrief van kwartaal 2 - 2021. Heb je feedback, verbeterpunten, ideeën? We staan hier voor open en 
horen graag wat jullie er van vinden! 

Willen jullie punten hebben uitgelicht, geef dit dan even aan. Volgende nieuwsbrief hopen we iets meer te kunnen 
melden over mogelijke subsidies en het energielabel op kantoren… 

Team Agrolin, 

Linda van der Veer 

Kimberley Wetsteijn
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