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Inleiding 
 

De logistieke sector speelt een belangrijke rol in de transitie van maatschappelijke 

uitdagingen. Eén van de grote maatschappelijke uitdagingen in Nederland is het 

reduceren van stikstof. Vanuit de Rijksoverheid wordt hierbij gestuurd op verschillende 

sectoren, één daarvan is de bouwsector. Ook vanuit logistiek oogpunt is de bouwsector 

van belang, was het alleen al om het aantal logistieke voertuigbewegingen dat toegekend 

wordt aan deze sector; één op de vier. Voor de Topsector Logistiek is de bouwsector dus 

van belang om haar doelstellingen, onder meer op CO2-reductie, te realiseren.  

 

Om deze uitdagingen in de bouwlogistieke keten op te pakken heeft de Topsector 

Logistiek, met steun van de Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties, een toepassingsgebied toegevoegd aan het bestaande 

Uitvoeringsprogramma. Onder leiding van een Stuurgroep zal uit voering gegeven 

worden aan het voorliggende programma van dit nieuwe toepassingsgebied: 

‘Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen’.  

 

Dit document geeft allereerst de achtergrond en context waarbinnen dit 

innovatieprogramma wordt uitgevoerd. Vervolgens wordt beschreven welke 

doelstellingen centraal staan. Daarna volgt een beschrijving van de voorgenomen 

activiteiten die gedurende de looptijd worden opgepakt. Tenslotte wordt aangegeven op 

welke manier er sturing plaatsvindt op het programma en hoe dit past in de governance 

van de Topsector Logistiek zelf en het bredere programma Schoon en Emissieloos 

Bouwen.   

 

 

Achtergrond en context  
Onder leiding van de Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Binnenlandse 

Zaken (BZK) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) wordt gewerkt aan een routekaart 

Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Het doel van de aanpak Schoon en Emissieloos 

Bouwen is om samen met stakeholders in de bouwsector een haalbare en effectieve 

routekaart op te stellen waarin de verduurzaming van mobiele werktuigen en 

bouwlogistiek tot 2030 vorm krijgt. In onder meer het Klimaatakkoord, Schone Lucht 

Akkoord en de Aanpak Stikstof zijn doelstellingen vastgesteld voor het terugdringen en 

voorkomen van emissies van mobiele werktuigen en bouwlogistiek. Diverse 

projectgroepen en pilots werken al aan het realiseren van deze doelstellingen. In het SEB 

worden de doelstellingen van de verschillende akkoorden met elkaar verbonden.  

 

Doelstellingen in het SEB 
 

 60% stikstofreductie in 2030 t.o.v. 2017 

 0,4 Mton CO2-reductie en  

 75% gezondheidswinst in 2030 t.o.v. 2017  

 

Binnen de Topsector Logistiek wordt al enige jaren onderzoek gedaan naar 

verbetermogelijkheden in de bouwlogistiek. Ook in het Meerjarenprogramma van de 

Topsector dat van 2016 tot en met 2020 is uitgevoerd, zijn diverse onderzoeks- en 

innovatieprojecten geïnitieerd. Dit Uitvoeringsprogramma Bouwlogistiek en Mobiele 

Werktuigen bouwt voort op de resultaten die al zijn geboekt. Tegelijkertijd wordt het 

programma opgebouwd vanuit de bovengenoemde maatschappelijke uitdagingen en in 

samenhang met andere innovatieprogramma’s die binnen het SEB worden uitgevoerd.  
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Figuur 1 Overzicht programma Schoon en Emissieloos Bouwen 

 

 

 

Doelstelling Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen 
Het doel van dit innovatieprogramma is om de bouwlogistiek te verduurzamen en 

schoner te maken. Het programma maakt onderdeel uit van het hiervoor genoemde SEB 

programma en draagt direct bij aan de doelstellingen die daarin zijn geformuleerd. Deze 

doelstellingen worden tevens in synergie met het bestaande Uitvoeringsprogramma van 

de Topsector Logistiek gerealiseerd.  

 

 De hoofddoelstelling bij de inzet van middelen is reductie van uitstoot (en daarvan 

afgeleid depositie) van NOx (ook wel als “schoon” aangeduid); 

 daarnaast om de energietransitie naar “emissieloos” te stimuleren, dus ook 

reductie van CO2 uitstoot; 

 maar ook het vergroten van het BBP aandeel van ketenregieactiviteiten, waarbij 

nauwkeurig gekeken wordt naar type en aantal ketenregiefuncties. 

 

Dit sluit ook aan bij doelstelling van het overkoepelend programma Schoon en 

Emissieloos Bouwen (SEB Routekaart). Omdat het een kennis- en innovatieprogramma 

is, kijkt het door naar potentiële reductie in de toekomst (tot 2030). Waar directe 

reductie binnen looptijd programma gerealiseerd wordt, heeft dat voorkeur.  

 

De voorgenomen activiteiten worden dus zoveel mogelijk gestuurd om het (toekomstig) 

realiseren van reductie van stikstof uitstoot in de bouwlogistieke keten. Er is op dit 

moment beperkt zicht op de exacte uitstoot van NOx in deze keten. Om goed sturing te 

kunnen geven, wordt een model ontwikkeld dat dit inzicht gaat geven. Het Decamod 

model van TNO is een, met steun van de Topsector Logistiek, ontwikkelde set van tools 

om de samenhangende effecten van voorgenomen maatregelen te kunnen berekenen (op 

dit moment gericht op CO2 uitstoot in de logistiek). De ambitie is om dit model door te 

ontwikkelen met meer detail op bouwlogistiek en mobiele werktuigen en tegelijkertijd het 

model door te ontwikkelen voor het meetbaar maken van NOx uitstoot.  
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Innovatieprogramma Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen 
 

Het hieronder beschreven innovatieprogramma Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen 

bouwt voort op de activiteiten die al vanuit de Topsector Logistiek in de periode 2016-

2020 en in het lopende programma 2021-2023 zijn uitgevoerd of opgestart. De 

opgedane kennis en ervaring dient als uitgangspunt. Tegelijkertijd is vanuit overleg met 

de overige deelprogramma’s (Digitalisering/DGSO en Industriële/Modulaire prefab bouw) 

binnen het kennis- en innovatieprogramma Emissieloos Bouwen de benodigde verbreding 

en verdieping tot stand gekomen.  

 

Het Innovatieprogramma Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen is opgebouwd langs drie 

programmalijnen: 

 

1. Emissie footprint, Modellering en Reductie 

2. Digitalisering en Ketenregie  

3. Toepassing en Opschaling 

 

Vanuit elk van de programmalijnen worden projecten opgestart langs 22 voorgenomen 

activiteiten. Projecten kunnen Onderzoek betreffen of Implementatie en Opschaling. Op 

deze manier vindt kennisontwikkeling plaats die snel tot praktisch resultaat leidt en kan 

worden opgeschaald om zo groot mogelijk impact te genereren.  

 

Figuur 2 Totaaloverzicht programma Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen 
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Programmalijn Emissie footprint, Modellering en Reductie 
Het is essentieel om goed inzicht te krijgen en te houden in de daadwerkelijke emissies 

in de bouw(logistieke) keten. Op basis van een zo nauwkeurig mogelijke meting en/of 

modellering kunnen goed onderbouwde besluiten worden genomen over innovaties die in 

de sector moeten bijdragen aan de reductie van emissies (het hoofddoel). Tegelijkertijd 

wordt gestimuleerd dat stakeholders in de bouwketen actief aan de slag gaan met de 

verduurzaming en het verschonen van het bouwmaterieel. Waar nodig gebruik makend 

van beschikbare financiële ondersteuning, bijv. subsidie op aanschaf of ontwikkeling van 

emissieloos bouwmaterieel.  

 

Voorgenomen activiteiten Beschrijving Onderzoek, 
implementatie en 
opschaling 

1. Emissie Footprinting model 
DECAMOD 

Ontwikkeling emissie 
footprint model gebaseerd op 
bestaand modellering 
logistieke stromen. 

Implementatie en 
opschaling 

2. Impact scenario's Stadslogistiek 
Bouw 

Scenario’s voor 
binnenstedelijke 
bouwlogistiek nieuwbouw 
woningen en utiliteitsbouw. 

Implementatie en 
opschaling 

3. Impact scenario's Renovatiebouw Scenario’s voor 
renovatiebouw woningen. 

Implementatie en 
opschaling 

4. DECAMOD uitbreiding 
bouwplaats/materieel - 
stikstofdepositie 

Uitbreiding emissie 
footprintmodel met 
stikstofcomponent en 
distributie bouwplaats. 

Onderzoek, implementatie 
en opschaling 

5. Stimuleringsprogramma 
elektrificeren Renovatiebouw 

Stimulering elektrificatie 
keten voor renovatiebouw, 
met bijzondere dimensie veel 
vervoersbewegingen klein 
materieel. 

Implementatie en 
opschaling 

6. Stimuleringsprogramma 
elektrificeren Stadslogistiek 
Nieuwbouw 

Stimulering elektrificatie 
keten voor binnenstedelijk 
bouwen nieuwbouw 
woningen en 
utiliteitsprojecten. 

Implementatie en 
opschaling 

7. Bouwplaats energie logistiek  Verbeteringsprogramma 
energievoorziening op 
bouwplaatsen, vanuit 
logistieke ketenaanpak. 

Onderzoek, implementatie 
en opschaling 

 

 

Programmalijn Digitalisering en Ketenregie  
Naast het verduurzamen en verschonen van het bouwmaterieel in de bouwlogistieke 

keten kan ook de keten zelf mogelijk anders worden ingericht en aangestuurd om minder 

negatieve impact te hebben in termen van emissies. Uit onderzoek en eerdere 

innovatieprojecten weten we dat ketens anders georganiseerd kunnen worden, 
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bijvoorbeeld via bouwhubs, en dat dat leidt tot een betere energieprestatie per vervoerde 

eenheid. Daarnaast zijn er verschillende omgevingsfactoren die ervoor zorgen dat de 

noodzaak van het anders aansturen van ketens steeds urgenter wordt. Denk aan de 

zero-emissiezones in verschillende steden, de wens van steden om vervoersbewegingen 

te verminderen, de grote bouwopgave in steden en daarbuiten, etc.  

 

Deze programmalijn is erop gericht om nieuwe ketenregiefuncties en modellen te 

ontwikkelen en uit te proberen in de praktijk. Een heel belangrijk aspect hierbij is de 

digitale omgeving waarin deze ketenregiefuncties tot stand kunnen komen. De 

verwachting is dat er steeds beter informatie moet worden uitgewisseld binnen ketens, 

tussen ketens en ook met de omgeving. Dat vergt digitalisering van de sector zelf en de 

juiste architectuur om federatief data te kunnen delen. Hierin is ook de samenwerking 

met de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DGSO) essentieel.  

 

 

Voorgenomen activiteiten Beschrijving Onderzoek, 
implementatie en 
opschaling 

8. Logistieke modellen ZE 
Stadslogistiek Nieuwbouw en 
Renovatiebouw 

Door deze actie worden 
logistieke modellen zichtbaar 
voor bedrijven in de 
bouwlogistieke keten, zodat 
ze concreet hebben op welke 
manier ze hun bedrijfsvoering 
kunnen/moeten aanpassen in 
relatie tot ZE zones in 
binnensteden en de ZE 
behoefte op bouwplaatsen, 
inclusief GWW. 

Onderzoek, implementatie 
en opschaling 

9. Implementatie gebiedsgerichte 
ketenregie bouwlogistiek 

Inrichten van een ketenregie 
aanpak en besturingsmodel 
bij gebiedsgerichte aanpak 
bouwlogistiek. 

Implementatie en 
opschaling 

10. Ketenregie in multistakeholder 
omgeving - Bouwketen 

Onderzoek en praktijktest 
naar organisatievorm van 
complexe ketenregie over 
meerdere ketens heen. 
Daarbij wordt ook 
dataontsluiting en concept 
inrichting van data 
uitwisseling meegenomen. 

Onderzoek, implementatie 
en opschaling 

11. BIM integratie Bouwlogistieke 
Planning 

BIM (4D) ontwikkeling 
vertalen naar data die 
gebruikt kan worden in 
logistieke uitvoering. 

Onderzoek, implementatie 
en opschaling 

12. Digital Twin Bouwketen - scenario 
planning 

Ontwikkeling Digital Twin 
omgeving voor 
bouwlogistieke 

Onderzoek, implementatie 
en opschaling 
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ketenoptimalisatie van 
aanvoer naar bouwplaats. 

13. Basis data uitwisseling - Basis Data 
Infrastructuur (BDI) en industrie 
data 

Inrichting dataomgeving voor 
uitwisseling van informatie 
tussen overheid en industrie 
ten behoeve van 
overheidstaakstelling op basis 
van Basis Data Infrastructuur 
(BDI) principes. 

Implementatie en 
opschaling 

14. Datafaciliteit CBS bouwmachines 
en mobiele werktuigen 

Borging gedetailleerde 
informatie bouwlogistieke en 
mobiele werktuigen bij CBS 
ten behoeve van modellering 
en monitoring. 

Implementatie en 
opschaling 

15. Integratie restricties in preplanning 
en planningsoftware 

Restricties in stedelijke 
omgeving zijn voor een deel 
beschikbaar in datamodellen, 
deze informatie ontsluiten 
ten behoeve van 
ketenaansturing. 

Implementatie en 
opschaling 

16. Integratie prefab en circulair 
bouwen 

In logistieke 
aansturingsmodellen is het 
nodig nog verder door te 
kijken naar design in 
productiefase van 
bouwelementen (met name 
op basis van input uit BTIC 
deeltraject 4 - prefab, 
houtbouw, etc.), invloed op 
logistieke keten en de 
regiefunctie. Ook transitie 
naar meer circulair bouwen, 
retourlogistiek en 
herinrichting van totale keten 
zijn van hier van belang. 

Onderzoek 

 

 

Programmalijn Toepassing en opschaling  
Veel toepassingen en innovaties zijn al bekend in de sector, maar worden wellicht nog 

niet op de schaal toegepast die noodzakelijk is om de doelstellingen te behalen. Deze 

programmalijn is bedoeld om meer inzicht te krijgen op het daadwerkelijke 

transitieproces van bedrijven in de bouwlogistieke keten. Welke incentives hebben ze 

(nodig) om duurzame en schone innovaties toe te gaan passen. Maar ook om praktisch 

aan de slag te gaan om bewezen succesvolle innovaties op grotere schaal in te zetten op 

de verschillende bouwplaatsen.  
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Voorgenomen activiteiten Beschrijving Onderzoek, 
implementatie en 
opschaling 

17. Uitrol opschaling inzet Bouwhubs Succesvolle uitrol van 
bouwhub en andere 
logistieke 
optimalisatiemodellen in de 
bouwketen. 

Onderzoek, implementatie 
en opschaling 

18. Continuering ondersteuning steden 
met bouwlogistiek programma 

Steden helpen met 
opbouwen bouwlogistieke 
maatregelen en meenemen 
in Living Lab projecten. 

Implementatie en 
opschaling 

19. Ondersteuning subsidieregeling 
emissiearm bouwmaterieel 

Activiteiten gericht op  
afstemming en coördinatie 
ondersteuning vanuit 
Subsidieregeling Schoon en 
Emissieloos Bouwen (SSEB). 

Implementatie en 
opschaling 

20. Transitieprogramma inzet 
emissiearm bouwmaterieel  

In deze activiteiten is er 
aandacht voor het beter 
begrijpen van het 
transitieproces, de inzet van 
tools die transitie naar 
voertuigen en materieel 
inzichtelijk maakt, 
investeringsbereidheid van 
ondernemers bij inzet van 
duurzaam bouwmaterieel. 

Onderzoek, implementatie 
en opschaling 

21. Multimodale inzet bouwhubs Integratie van multimodale 
bouwlogistieke ketenregie in 
onder meer bouwhubs 
binnen living lab omgeving. 

Onderzoek, implementatie 
en opschaling 

22. Ontsluiting kennis en toepassing 
bouwlogistiek 

Borging van kennis uit 
verschillende 
programmalijnen en 
projecten ten behoeve van 
onderwijs en communicatie 
naar gehele bouwsector. 

Implementatie en 
opschaling 

 

Living Lab aanpak 
Veel van de activiteiten die in de programmalijnen worden beschreven staan niet los van 

elkaar en worden in de praktijk vaak in samenhang in bouwprojecten ontwikkeld en 

getest. Tegelijkertijd worden er vanuit de andere deelprogramma’s Digitalisering en 

Industriële/Modulaire prefab bouw innovaties ontwikkeld die ook in de praktijk van de 

bouwplaatsen worden ontwikkeld en getest. De innovaties vanuit de verschillende 

programmaonderdelen moeten zoveel mogelijk in samenhang worden bezien. Daartoe 

wordt een aantal Living Labs opgestart waarin deze integrale benadering wordt 

nagestreefd. Deze Living Labs worden opgestart vanuit, en met financiële middelen 

binnen, het innovatieprogramma Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen.  
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De Living Labs bestaan uit één of meerdere fysieke bouwlocaties, waar binnen de looptijd 

van dit programma daadwerkelijk bouwactiviteiten plaatsvinden. Dat betreft dus 

bestaande bouwprojecten die in principe los van het Kennis- en Innovatieprogramma al 

in uitvoering zijn. Vanuit het Kennis- en Innovatieprogramma worden innovaties 

voorgesteld aan de opdrachtnemers/consortia die de bouwactiviteiten uitvoeren. 

 

Voor het opstarten van de Living Labs worden in overleg met de andere deelprogramma’s 

uitgangspunten geformuleerd. Het doel van deze uitgangspunten is dat er een brede 

dekking is binnen de Living Labs van type bouwplaatsen die plaatsvinden. Tegelijkertijd is 

ligt er de focus op type bouwprojecten met een grote impact op (reductie van) 

stikstofuitstoot en -depositie. Door gericht innovaties te ontwikkelen en testen in deze 

type bouwplaatsen kan in de fase daarna een relatief groot effect worden bereikt door de 

opschaling naar andere vergelijkbare bouwplaatsen. 

 

Figuur 3 Living Lab aanpak 

 

 
 

 

 

Planning en Roadmap 
 

Planning en Roadmap worden opgesteld in 2022 na installatie van de stuurgroep en 

inventarisatie van Living Labs en innovatieve bouwlogistieke concepten. 
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Governance  
 

Governance Topsector Logistiek 
In het bestaande Uitvoeringsprogramma 2021 – 2023 van de Topsector Logistiek is per 

toepassingsgebied een vaste stuurgroep ingericht met vertegenwoordigers uit de triple 

helix en die wordt voorgezeten door een Topteamlid. Deze stuurgroepen sturen op de 

integrale programmering - van kennisontwikkeling tot implementatie en opschaling - 

zoals beschreven in het Uitvoeringsprogramma 2021-2023 en volgen de voortgang en 

resultaten. De stuurgroepen rapporteren via haar voorzitter in het Topteam Logistiek.  

 

Voor het programma Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen is ervoor gekozen een nieuwe 

stuurgroep te formeren binnen de Topsector Logistiek. Rapportage aan de routekaart 

SEB wordt uitgewerkt in het vervolgtraject hieromtrent. De voorzitter voor de stuurgroep 

Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen wordt gezamenlijk gekozen door BZK, IenW en het 

Topteam. De voorzitter van de nieuw te vormen stuurgroep is ook lid van het Topteam.  

 

Rob van Wingerden is per oktober 2021 geïnstalleerd als voorzitter van de stuurgroep. 

De stuurgroep Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen wordt verder samengesteld in 

oktober 2021. Deze stuurgroep heeft als primaire taak invulling te geven aan het 

programma Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen. 

 

Verantwoordelijkheden stuurgroep Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen:  

 

1. Programmering in agenda’s van onderzoek tot opschaling van het betreffende 

toepassingsgebied, bepalen welke (soort) projecten of witte vlekken moeten 

worden geprogrammeerd, daarbij toeziend op doelmatigheid van de besteding 

(behalen KPI’s en doelstellingen, samenhang, synergie) en rekening houdend met 

rechtmatigheid van de besteding (wettelijke kaders), welke (soort) projecten en 

activiteiten dragen het meest bij aan het realiseren van de doelstellingen, voor 

zowel het onderzoeksdeel als opschalingsdeel, prioriteren, budgetteren.  

2. Met als doel het bijdragen aan 60% stikstofreductie, 0,4 Mton CO2-reductie en 

75% gezondheidswinst in 2030 (t.o.v. 2017) en waar mogelijk meekoppelkansen 

die bijdragen aan de KPI’s van de Topsector Logistiek te benutten. 

3. Uitzetten van vraag/behoefte bij de programmacommissie van TKI Dinalog vanuit 

de prioritering van activiteiten.   

4. Het toezicht houden bij projecten met een grotere impact of complexiteit door één 

of meerdere leden van een stuurgroep bij de projectontwikkeling die het 

Programmabureau Topsector Logistiek (PBTSL) uitvoert  

5. Het beheer van de door IenW in samenwerking met BZK toegewezen kasruimte  

6. Afstemming zoeken met andere stuurgroepen en Bouw en Techniek Innovatie 

Centrum (BTIC), DigiGO en TNO. Dit wordt voorbereid in het Afstemmingsoverleg 

waarin de programmamanagers van de drie programma’s zitting in hebben, 

alsook de betrokken ministeries.  

7. De eventuele cofinanciering te realiseren. 

 

De programmering wordt opgebouwd in twee agenda’s (Onderzoek en Implementatie en 

Opschaling), met focus, prioriteiten en budgetten welke door de stuurgroep wordt 

vastgesteld. De voorgenomen activiteiten zoals beschreven in de drie programmalijnen 

vormen het startpunt voor de programmering. De stuurgroep heeft de mogelijkheid om 

adaptief te programmeren. Dat wil zeggen dat door nieuwe kennis en inzichten 

activiteiten kunnen worden bijgestuurd. De activiteiten in de agenda’s voor onderzoek en 
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implementatie en opschaling zijn richtinggevend voor de omzetting naar concrete 

projecten door het PBTSL. 

 

Bij het omzetten van voorgenomen activiteiten naar concrete projecten volgt het PBTSL 

de binnen de Topsector Logistiek gebruikelijke routes voor onderzoek, en implementatie 

en opschaling. Voor onderzoek betekent dat dat er uitvragen worden geformuleerd via 

TKI Dinalog. Voor implementatie en opschaling loopt het omzetten via de beschikbare 

instrumenten die Connekt tot haar beschikking heeft. 

 

Figuur 4 Governance Topsector Logistiek 

 

 

 

Imbedding Kennis- en Innovatieprogramma Emissieloos Bouwen 
Zoals aangegeven voert de Topsector Logistiek een deel van het Kennis- en 

Innovatieprogramma Emissieloos bouwen uit; gericht op Bouwlogistiek en Mobiele 

Werktuigen. De Topsector Logistiek werkt samen met DigiGO/DGSO en TNO aan het 

Kennis- en Innovatieprogramma Emissieloos Bouwen, in samenwerking met de 

ministeries IenW en BZK. DigiGO werkt aan de hand van de ontwikkeling van het Digitaal 

Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO) aan de verdere digitalisering in de bouwketen en 

TNO richt zich met name op de ontwikkeling en inzet van nieuwe prefab bouwmaterialen 

en productieprocessen (Industriële, modulaire prefab bouw).  

 

Een betere logistieke organisatie in de bouwketen steunt in de toekomst in belangrijke 

mate op verder gaande digitalisering van die bouwsector. De wijze waarop nieuwe prefab 

materialen worden ingezet in de nabije toekomst vraagt om een aanpassing van 

logistieke concepten. In de eerder genoemde Living Labs komen de verschillende 

onderdelen bij elkaar. In de governance van het Kennis- en Innovatieprogramma 

Emissieloos Bouwen is er structureel overleg tussen de programmamanagers van de drie 

deelprogramma’s. Het onderstaande schema geeft dat weer. Afstemming over de uit te 

voeren activiteiten vindt daar plaats. Besluitvorming over de activiteiten vindt plaats 

binnen de afzonderlijke programma’s.  
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Figuur 5 Afstemmingsoverleg deelprogramma’s Emissieloos Bouwen 
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Bijlage 1 Stuurgroep Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen 
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Bijlage 2 Raamwerk Living Labs 
 

 

De Topsector Logistiek werkt samen met het BTIC, DigiGO en TNO aan het Kennis- en 

Innovatieprogramma Emissieloos Bouwen, in samenwerking met de ministeries IenW en 

BZK. De Topsector Logistiek werkt binnen dit programma met name aan de 

verduurzaming van het bouwmaterieel en de inrichting van logistieke proces in de 

bouwketen. DigiGO werkt aan de hand van de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel 

Gebouwde Omgeving (DSGO) aan de verdere digitalisering in de bouwketen en TNO richt 

zich met name op de ontwikkeling en inzet van nieuwe prefab bouwmaterialen en 

productieprocessen (Industriële, modulaire prefab bouw). Vanuit het ingerichte 

Afstemmingsoverleg vindt hierbij de afstemming tussen de deeltrajecten plaats.  

 

Het programma als geheel moet ervoor zorgen dat nieuwe innovaties ontstaan die direct 

en op korte termijn leiden tot vermindering van stikstof in het bouwproces en in de 

bouwlogistieke keten. De innovaties uit verschillende trajecten moeten dus ook relatief 

snel hun weg kunnen vinden naar de partijen in de bouwketen. Eén van de manieren om 

dit te doen is om de innovaties direct te onderzoeken en testen in Living Labs. De Living 

Labs worden vormgegeven, opgezet en gecoördineerd vanuit de programmalijnen van de 

Topsector Logistiek. Daarbij vormen de innovaties vanuit ‘Digitalisering’ en ‘Industrieel /  

Modulaire prefab bouwen’ input, zodat zoveel mogelijk integraal kan worden beschouwd.   

 

Dit memo is bedoeld om een gezamenlijk raamwerk te formuleren voor de opzet van de 

Living Labs. Dit memo dient vervolgens als basis voor uitvragen die het 

programmabureau van de Topsector Logistiek zal organiseren. De stuurgroep 

Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen geeft goedkeuring aan de uitvraag en neemt 

besluiten over het instellen van voorgestelde Living Labs. De uitgangspunten, zoals 

hieronder opgenomen zijn vanuit de verschillende programmalijnen opgesteld en worden 

in het Afstemmingsoverleg waar nodig heroverwogen. Ze dienen als richtlijn voor de 

Stuurgroep om Living Labs in te stellen.  

 

 

Uitgangspunten  

De Living Labs zijn bedoeld om in een praktijkomgeving innovaties die bijdragen aan een 

emissieloze bouwketen te kunnen onderzoeken en testen. Het innovatieprogramma is op 

de gehele bouwsector gericht. Innovaties zijn op verschillende aspecten van het 

bouwproces van toepassing en kunnen ook vorm krijgen in verschillende type 

bouwketens. De Living Labs moeten dusdanig worden ingericht dat innovaties zo breed 

mogelijk in de bouwsector kunnen worden ontwikkeld en getest. De onderstaande 

uitgangspunten zijn geformuleerd om dit te bereiken.  

 

 Een Living Lab is niet per se één fysieke locatie. Er kunnen meerdere 

bouwprojecten op verschillende plaatsen in het land onderdeel zijn van één Living 

Lab.  

 

 Er worden meerdere Living Labs opgezet die elk gericht zijn op een type 

bouwplaats/keten. Met type bouwplaats/keten bedoelen we Nieuwbouw, 

Renovatie/Transformatiebouw, Utiliteitsbouw, Haven en industrie, GWW(inclusief 

kunstwerken).  

 

 Bij het opzetten van de Living Labs moet rekening worden gehouden met een 

spreiding op geografisch niveau (stedelijk, buiten stedelijk, buitengebieden)  
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 Living Labs bestaan uit verschillende onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten die 

op verschillende fysieke bouwplaatsen plaatsvinden. Programmamanagers zorgen 

ervoor dat de projecten in samenhang worden bezien en dat verbindingen actief 

worden gelegd om tot kennisuitwisseling te komen.  

 

 Bij de toepassing van innovaties op projecten binnen een Living Lab moet 

(potentiële) impact op de reductie van stikstof zoveel mogelijk meetbaar worden 

gemaakt. 

 

 Bouwprojecten binnen de Living Labs moeten daadwerkelijk worden gerealiseerd 

(in uitvoering zijn) binnen de looptijd van het Living Lab. Dus er worden geen 

projecten opgenomen in een Living Lab die pas van start gaan na 2023.  

 

 Binnen de Living Labs moet een balans worden gevonden tussen verschillende 

ketenpartners in het bouwproces (aannemer, opdrachtgever, toeleverancier, 

logistiek dienstverlener, etc.) en tevens rekening worden gehouden met de 

omvang van die spelers (Groot versus MKB). Het is onvoldoende als de 

betreffende partijen alleen bij de uitvoering van het project betrokken zijn, ze 

moeten ook echt deel uitmaken van de innovaties die worden onderzocht en 

getest.  

 

 In de Living Labs moeten verschillende type innovaties kunnen worden ontwikkeld 

en getest. Belangrijkste type innovaties zijn: toepassing van nieuwe materialen in 

het bouwproces, industriële prefab bouwconcepten, ontwikkeling van nieuwe 

bouwlogistieke modellen, inzet van duurzaam bouwmaterieel, digitalisering van de 

keten (incl. inzet afsprakenstelsel).  

 

Figuur 1 Samenhang tussen programmalijnen in relatie tot de Living Labs 

 

 
 

 

 Het is onvoldoende als een Living Lab op slechts één type innovatie is gericht, wel 

kan per project binnen een Living Lab een focus liggen op één specifieke 

innovatie.  
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 Innovaties die worden onderzocht en getest binnen een project/Living Lab moeten 

altijd schaalbaar zijn tijdens of na afloop van het Living Lab naar andere 

vergelijkbare bouwprojecten. Het is dus niet wenselijk om één innovatie die 

uitsluitend voor dat specifieke project van toepassing is te ontwikkelen en testen.  

 

 Waar bij innovaties op projecten binnen Living Labs sprake is aan digitale 

oplossingen, of behoefte aan digitalisering wordt getoetst, wordt gekeken of de 

gevraagde innovatie in de programmalijn Digitalisering al wordt onderzocht in 

geselecteerde use cases. Uitgangspunt is dat deze innovaties inzichten / 

protocollen vanuit de Digitalisering worden meenemen in de innovatie. Het 

principe ‘comply or explain’ wordt hierbij gebruikt.  

 

 

 


