
EMISSIEVRIJ 
ONTWERPEN, 

ONTWIKKELEN EN
BOUWEN 

DE MALIEVELDVERKLARING

Een verklaring van bouwers, ontwikkelaars, ontwerpers, banken 

en maatschappelijke organisaties om krachten te bundelen om de 

stikstofemissies ten gevolge van bouwactiviteiten, nieuwe gebouwen 

en gebiedsontwikkelingen versneld te reduceren.



constateren

• dat de koplopers uit de bouwsector de uitdaging 

van een transitie naar emissievrij bouwen wil 

aangaan om stikstofemissies vanuit de gebouwde 

omgeving terug te brengen.

overwegen

• dat kennispartijen, banken, intermediairs, 

adviseurs en maatschappelijke organisaties 

een stimulerende rol kunnen spelen bij het 

bevorderen en mogelijk maken van de innovaties 

en kennisdeling die voor de transitie naar 

emissievrij bouwen noodzakelijk zijn.

verklaren

• dat wij bereid zijn om in 2020 en 2021 te 

participeren in de gesprekken met mede 

ondertekenaars om kennis te ontwikkelen, 

innovaties te stimuleren en een snelle transitie 

te bevorderen, bijvoorbeeld via monitoring, 

onderzoek, kennisdeling.

constateren

• dat Nederland te maken heeft met hoge 

stikstofemissies en schadelijke hoeveelheden 

stikstofdeposities in natuurgebieden maar ook 

daarbuiten.

• dat de meeste bouw- en installatie activiteiten 

in de bouwfase de depositie van stikstof tijdelijk 

verhogen.

• dat nieuwe gebouwen en gebiedsontwikkelingen 

ook in de gebruiksfase stikstofemitterende 

activiteit aantrekken, met name via het niet-

elektrisch (auto)verkeer.

• dat ontwerpers, ontwikkelaars, bouwers en 

techniek- en installatiebedrijven onderdeel willen 

zijn van de oplossing, niet van het probleem.

overwegen

• dat bij de vergunningverlening voor 

bouwprojecten onder andere op stikstofemissies 

wordt getoetst. 

• dat stikstofvrij bouwen ook bijdraagt aan het 

verminderen van CO
2
-emissies, fijnstofemissies en 

geluidsoverlast.

• dat een emissievrij bouwproces met schoon en stil 

materieel positief bijdraagt aan de gezondheid en 

het werkplezier van medewerkers in de bouw.

• dat inwoners eveneens baat hebben bij 

emissievrije gebouwen en gebieden.

• dat het traject naar emissievrij nog veel innovaties 

vergt.

verklaren

• dat wij de transitie naar een emissievrij 

bouwproces actief zullen ondersteunen.

• dat wij onze bouwlogistiek zullen verslimmen met 

het oog op emissiereductie.

• dat wij de logistiek rondom techniek- en 

installatieactiviteiten versneld zullen 

elektrificeren.

• dat wij bij het ontwerp van lopende en 

toekomstige projecten expliciet nagaan hoe 

ontwerp en materiaalkeuze kunnen bijdragen aan 

een lagere stikstofuitstoot gedurende de bouw- 

en gebruiksfase.

• dat wij bereid zijn om met alle 

medeondertekenaars de voortgang te 

bespreken van de transitie naar een emissievrije 

bouwplaats, emissievrije bouwlogistiek maar ook 

vermindering van de emissies die besloten liggen 

in materiaalkeuze en (mobiliteits)concepten. We 

hebben tenminste halfjaarlijks afstemming met 

de medeondertekenaars over de noodzakelijke 

acties in deze transitie.

• dat wij bereid zijn om in 2020 en 2021 op dit 

gebied aan actieve kennisdeling te doen in een 

samenwerkingstraject met mede ondertekenaars.

WIJ ONTWERPERS, ONTWIKKELAARS, BOUWERS

WIJ KENNISPARTIJEN, BANKEN, INTERMEDIAIRS, 
ADVISEURS EN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES



AMABN AMRO

Blauwhoed

de Architekten Cie. De Bouwcampus

BNA

BAM

Building for Tomorrow

ALLE ONDERSTAANDE PARTIJEN

doen een oproep
• aan de overheid deze beweging te faciliteren, aan te jagen en te versnellen waar dat 

mogelijk is. 
• aan andere partijen binnen en buiten de sector om zich aan te sluiten bij deze beweging. 

Den Haag, 12 december 2019
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Ondertekend tijdens het congres “Stikstofvrij bouwen 

en ontwikkelen #hetkanwel” op 12 december 2019 in 

The Hague Conference Centre New Babylon.
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