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• Dagelijks Proces en Doelstelling
• Simpel voorbeeld
• Eén van de oplossingen
• Waarom loopt het soms anders
• Strategisch denken
• Advies bij handel en bemiddeling
• Matching Grondstoffen (2½min film)
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Waar kan ik met mijn grond naartoe?
Wie kan mij helpen aan grond?
Hebben mijn collega’s misschien grond nodig?
Waar zijn er stortmogelijkheden?

We willen kosten besparen!
We willen CO2 uitstoot verminderen!

 Laat dit zo efficiënt mogelijk gebeuren door vroegtijdig vraag en aanbod af te stemmen

Iedere dag komen er vragen naar voren

Dagelijks proces

Doelstelling

/ grondstoffen
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Simpel fictief voorbeeld

In de branche grondstoffen transport vindt veel uitstoot CO2 plaats.
kranen, schepen, vrachtauto’s etc.. 3



Besparing
Kosten € 20,000
CO2 14,500 kg
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Simpel fictief voorbeeld



Eén van de oplossingen is www.kuubs.nl een virtuele Grondstoffenbank

Kuubs is effectief indien de discipline van de marktpartijen er is om partijen erop te plaatsen.
Dit systeem heeft een marketing boost (budget) nodig om landelijk bekend te worden.
Kuubs behaalde in 2010 de 2de plaats Innovatieprijs Noord-Holland
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http://www.kuubs.nl/


Maak vraag en aanbod inzichtelijk!
maar… er spelen ook belangen, o.a. van commerciële partijen
Voorbeeld:
We zeggen niet waar onze grond of klei ligt, want met die kennis hopen we het 
project of aanbesteding te kunnen winnen.
Na het winnen van de aanbesteding maken we het graag wel bekend uiteraard, 
want stel dat er dan een locatie is die dichterbij ligt. Dat bespaart kosten, dus 
meer kans op winst!

 De kwaliteit van de grond, bagger of klei

Oeps, na het nemen van een partijkeuring blijkt de partij ‘niet of juist wel’ schoon te 
zijn. Gevolg.. vaak een langere transportafstand en hoge stortkosten of visa versa. 

..Of de klei blijkt achteraf te nat (niet gerijpt) te zijn en dient deze elders te worden 
aangekocht met alle gevolgen van dien.

 Directieleveranties
De directie levert het materiaal en baseert de kwaliteit op vele duizenden kuubs. Maar 
de fysische kwaliteit blijkt achteraf niet te voldoen, door bijvoorbeeld een te laag of te 
hoog organisch stof of lutum gehalte etc.
Risico/nadeel:
De aannemer gaat het materiaal leveren tegen wellicht hoge kosten, en de directie zit 
met zijn partij in de maag.

Grondstromen en de Risico’s
Waarom loopt het soms anders

Er zijn vele scenario's om te benoemen 6



Strategisch
denken

• Aanleg snelweg (Design, 
Construct & Maintenance)

• Voorbelasting grond/zand?

• Afzet grond/zand voorbelasting?

• Welke overige projecten in de regio staan
op het programma?

Projectontwikkelingen

Grondverbeteringen

• Past de afstemming in de tijdlijn

• Overeenkomsten maken met 
potentionele partijen voor toepassing

• Opties aanreiken!

• Dijkversterking

• Hoeveel materiaal is benodigd en
welke eisen worden er gesteld.
• Welke projecten in de regio staan op 
stapel
• Past de afstemming in de tijdlijn
• Kleidepots inventariseren en rijpen
• Overeenkomsten maken met 
ontdoeners.

• Opties aanreiken!

GRONDSTROMEN
Vroegtijdig inventariseren
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Advies
• Vroegtijdig diverse projecten in 

kaart brengen
• Vraag en aanbod inventariseren 

(kwaliteit en volume)

• Ontvangst of uitgifte locaties in 
beeld brengen (Matching)

• Projectkoppelingen maken
• JUISTE overeenkomsten opstellen

Voorkom onnodig slepen van grondstoffen als je kosten wilt besparen en uitstoot Co2 wilt reduceren.

Bovisie BV specialist grondstoffen
Onafhankelijk Advies en Coördinatie
Opl. Baggerkunde/Scheepvaart
Dhr. M. Schut

Bespaar kosten en reduceer Co2 uitstoot. DUURZAAM ONDERNEMEN 8 van 8
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