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City Boy in actie in Den Haag.
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Zwaar elektrisch 
bouwmaterieel nog 
in kinderschoenen
Het zware materieel op de bouwplaats werkt in Nederland nauwelijks nog elektrisch of 
hybride. Eigenlijk pas sinds de stikstofcrisis en de komst van het Schone Luchtakkoord 
denken bouwaannemers koortsachtig na over een omslag van diesel naar elektrisch 
aangedreven shovel, graafmachine of hijskraan. Vraagtekens rijzen over de hoge 
aanschafkosten en het prestatievermogen van de accu in relatie tot de werkzaamheden.

De Nederlandse bouw werkt al jarenlang met elektrisch com-
pact bouwmaterieel onder de 10 ton, zoals knikladers, mini-
gravers, trilstampers en mini-shovels. Marketingmanager Ed 
Golsteijn van bouwmaterieelverhuurbedrijf Collé schat in dat 
circa zeventig procent van de bouwsector dit materieel 
gebruikt. Logisch, want de investerings-en exploitatiekosten 
voor dit lichte bouwmaterieel liggen een stuk lager dan die 
voor zwaar materieel, dat voor intensieve hijsklussen, graaf-
werkzaamheden of overslag van zware materialen wordt inge-
zet. Dat vergt uiteraard veel meer van de accu, waardoor de 
kosten een stuk hoger uitvallen. Danny Wesselius, equipment 
manager van LOXAM Nederland, beaamt dat full-electric licht 
bouwmaterieel als een tierelier gaat. “Alles wat bij ons aan 
elektrisch materieel binnenkomt, wordt direct weer verhuurd.”

Eerste hybride hijskraan
Voor het zware materieel op de bouwplaats – boven de 20 
ton – is het een ander verhaal. Het gebruik van full-electric of 
hybride (dieselmotor en elektromotor) voertuigen is in deze 
categorie op één hand te tellen in de Nederlandse bouwsec-
tor. Daarvoor is een aantal oorzaken aan te wijzen. In de eer-
ste plaats is het aanbod van de fabrikanten nog vrij gering. 
Onlangs presenteerde Spierings Mobile Cranes de City Boy, de 
eerste hybride hijskraan van 36 ton. Volgens directeur Koos 
Spierings liggen er zo’n zestig orders klaar voor deze innova-
tieve kraan. “Vooral de kraanverhuurders hebben interesse en 

Voldoende behoefte,  
maar ook veel vraagtekens

ook de grotere bouwbedrijven gaan gebruikmaken van de City 
Boy. Gemeenten stellen steeds strengere milieueisen voor 
bouwprojecten in binnenstedelijk gebied. We zien dat de stik-
stofproblematiek de transitie van diesel naar elektrische aan-
drijving heeft versneld. We streven ernaar om dit jaar elke 
week een exemplaar te maken. Gezien het aantal orders zul-
len de levertijden behoorlijk oplopen.”

Full-electric rupsgraver
Pon Equipment Nederland presenteerde vorig jaar november 
aan het publiek tijdens de BouwMachines Kennisdag de 
25-tons elektrische rupsgraver Pon Cat, de 323F Z-line met zero 
emissie. Volledig opgeladen kan de rupsgraafmachine 5 tot 7 
uur werken. Met een snellader van 150-350 kW zijn de accu’s 
binnen twee uur volledig geladen. Van het model zijn er inmid-
dels zeven stuks verkocht en actief in Noorwegen, maar in 
Nederland is de machine pas vanaf dit jaar verkrijgbaar. 

Voor menig verhuurbedrijf en aannemer is de elektronische 
krachtpatser kostbaar, mede ook omdat de subsidie vanuit 
de overheid ontbreekt. In Noorwegen wordt vijftig procent 
van de aanschafkosten gesubsidieerd. “Aannemers krijgen 
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hier de business-case niet rond, terwijl er wel interesse is”, 
erkent Brand manager Lennert van der Pols van Pon Equip-
ment Nederland. “We hopen dat bedrijven gebruik kunnen 
maken van financiële regelingen, zoals de Milieu-investe-
ringsaftrek en de Willekeurige afschrijving milieu-investerin-
gen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, zodat 
de aanschaf van het zware materieel ook financieel haal-
baar wordt.” 
Dit jaar mogen bedrijven al 36 procent van de aanschaf-
waarde van elektrische busjes en vrachtwagens aftrekken 
van de winstbelasting.
Elektrische graafmachines van 20 ton en meer bestaan pas 
een jaar. Het gros heeft een hybride aandrijving om brand-
stof te besparen en uitstoot te beperken, zoals de Komatsu, 
Volvo, Kobelco en de Hitachi. In de accuhoudende material 
handlers of overslagmachines is de keuze groter met diver-
se modellen van Liebherr, Sennebogen en Solmec. De bran-
chevereniging voor machinebouwers (BMWT) heeft in 
samenwerking met Natuur & Milieu een lijst opgesteld van 
alle beschikbare elektrische en hybride bouwvoertuigen die 
momenteel of binnenkort verkrijgbaar zijn. Ze staan gegroe-
peerd op gewichtsklasse, type aandrijving, CO2-besparing en 
tijdstip van verkrijgbaarheid. 

Voorzichtig aanschafbeleid
Volgens Albert Lusseveld van BMWT, de branchevereniging voor 
machinebouwers, zal komend decennium de verkoop van 
zwaar elektrisch bouwmaterieel toenemen. “Bouwbedrijven 
zijn nu nog voorzichtig in hun aanschafbeleid, omdat hun 
omzet door de stikstofcrisis met 10 à 15 procent terugvalt. We 
zien een groot spanningsveld tussen enerzijds het willen vol-
doen aan de milieueisen van de overheid en anderzijds de 
hogere aanschafkosten van elektrisch materieel en de onge-
wenste vervroegde afschrijvingstermijnen voor dieselmachi-
nes.” Gezien het geringe aanbod van grote hybride en full-elec-
tric bouwmachines, overbruggen grote grondverzetbedrijven 
en aannemers zoals Heijmans het ‘gat’ met de meest duurza-
me dieselvariant, de euro-6 motor die tenminste veel minder 
schadelijke uitlaatgassen uitstoot dan zijn voorganger.  

Accuprestaties en kosten
Bij veel aannemers heersen vraagtekens over het prestatie-
vermogen van de accu’s van het zware materieel en als 
gevolg daarvan over de kosten. Volgens directeur Toine 
Brock van fabrikant Tobroco-Giant krijgt hij daarover veel 
vragen van klanten. “Daarom informeren we welke werk-
zaamheden de machine moet uitvoeren en met welke inten-
siteit het materieel wordt gebruikt. Dan kunnen we daar het 
ampèrage en aantal volt van het accupakket op afstemmen. 
Het is logisch dat er meer ampères vereist worden als er 
veel gegraven of geheid moet worden.” 

75 procent minder uitstoot voor mobiele 
werktuigen
Het Schone Luchtakkoord tussen 46 gemeenten en provincies bevat ook 
maatregelen voor de uitstoot door bouwmaterieel. Machines moeten in 
2030 75 procent minder emissie van schadelijke uitlaatgassen veroorzaken. 
Voor toezicht en controle wordt een keuringssystematiek ontwikkeld. 

Wat kan de City Boy?
De eerste hybride hijskraan van 36 ton, de City Boy van 
Spierings Mobile Cranes, rijdt tot aan de buitenwijken 
op diesel, waarna het gevaarte binnenstedelijk op een 
accu rijdt. De kraan werkt op twee manieren: via een 
dieselmotor + batterij (hybride) of volledig elektrisch 
(en dus emissievrij) via een bouwstroomaansluiting. 
“Ons uitgangspunt bij het ontwerp was om ruimte en 
gewicht te winnen in het chassis, door in plaats van 
twee motoren de kraan aan te drijven met één motor. 
In feite wordt vanuit één cabine gereden, gehesen en 
de kraan aangedreven. Drie functionaliteiten in één.”
De hijskraan kan maximaal 7 ton hijsen op een radius 
van 12 meter en heeft een maximale puntlast van 1,7 
ton op een radius van 40 meter.City Boy heeft niet 

veel ruimte nodig.
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Hybride kraan van 
Spierings Mobile 
Cranes in actie.

Voor- en nadelen van elektrisch 
 bouwmaterieel
De voordelen:
• Elektrische machine is veel stiller dan dieselmachine.
•  Elektrische machine heeft comfortabelere rijeigenschappen.
•  Elektrische machine is emissievrij en voldoet daarmee aan vergunning-eisen.
• Onderhoudskosten zijn op termijn voordeliger.
• Accu’s leveren steeds betere prestaties.

De nadelen:
•  Bouwplaatsen voldoen niet overal qua stroomcapaciteit.
• Relatief hoge(re) aanschafkosten.
•  Nog gering aanbod van zwaar materieel en oplopende levertijden.

Brock maakt een kostenvergelijking tussen een vergelijkbare 
dieselaangedreven en elektrische shovel. Eerstgenoemde kost 
volgens hem circa 50.000 euro, terwijl het elektrische exem-
plaar met zijn accupakket 120.000 euro vergt. Logisch dat de 
aannemer zich geen miskoop kan veroorloven. “Als je na twee 
uur werken weer de accu moet opladen, dan is dat uiteraard 
niet rendabel. Mijn inschatting is dat met name de mkb-aan-
nemers in eerste instantie het zware hybride/elektrische mate-
rieel huren en zo bekijken welk model het best bij hen past.”
De aanschaf van de City Boy kost circa 800.000 euro, dat is 
ongeveer tien procent duurder dan de prijs van een diesel-
aangedreven hijskraan. 

Veel vraag, nog geen concrete verhuur
Volgens directeur Ron Nederhoff van kraanverhuurbedrijf 
Nederhoff gebeurt er nog niet zoveel met verhuur van zwaar 
elektrisch of hybride materieel. De behoefte is er wel, maar 
men wacht op meer aanbod (en meer modellen) dat ingezet 
kan worden bij komende projecten. 
Desalniettemin heeft Nederhoff de City Boy van Spierings 
Mobile Cranes als eerste in Nederland her en der al ingezet 
bij projecten, zoals bij een dakrenovatie in den Haag.  Een 
aantal klanten, zoals Van Wijnen, Batenburg, Kruiswijk en 
Metal Bouwkonsort heeft een aanvraag voor de hybride 
kraan gedaan. “Er is absoluut een markt voor hybride en 
full-electric. Op veel binnenstedelijke bouwprojecten in 
grote steden hanteren gemeenten een emissievrije uitstoot 

van bouwmachines. Voorwaarde voor de kraangebruiker is 
dat er voldoende stroomcapaciteit is op de bouwplaats.”

Opvallend genoeg is Collé nog niet zover om zwaar full-
electric materieel van boven de 20 ton te verhuren. Uiter-
aard zal dit in de nabije toekomst gebeuren, maar volgens 
marketingmanager Ed Golsteijn moet het verhuurbedrijf 
eerst een visie ontwikkelen wat betreft de mogelijkheden 
van deze categorie machines en de inrichting van het assor-
timent.
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