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1. Inleiding 

‘VAN ESCH BEDRIJVEN’ voert in het kader van haar MVO en duurzaamheidbeleid een actief 

klimaatprogramma uit. Het programma is gebaseerd op de CO2 prestatieladder van SKAO. Het 
programma wat voor u ligt is een carbon managementprogramma gebaseerd op niveau 5 van de 
prestatieladder.  

In het rapport worden achtereenvolgens de volgende stappen uit het plan toegelicht: 

• Beschrijving van de organisatie; omvat een beschrijving van de holding en haar 
bedrijfsactiviteiten 

• Aanpak en afbakening; omvat uitleg over het programma, toelichting conversiefactoren, 
referentiejaar. 

• Carbon footprint; omvat de broeikasgasemissie van ‘VAN ESCH BEDRIJVEN’ verdeeld over directe 

en indirecte emissies 

 



Emissie inventaris CO2-prestatieladder  Pagina 3 

 

2. Bedrijfsprofiel 
 

‘VAN ESCH BEDRIJVEN’ bestaat uit: J.VAN ESCH b.v., Gebroeders van Esch Wegenbouw b.v. en 

Aannemingsbedrijf A. van Casteren Tilburg b.v.. De bedrijven bieden een compleet pakket van 
diensten aan in ontwerp, uitvoering, aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen, cultuurtechnische 
en civieltechnische werken, bosbouwwerk en GWW.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deze diensten worden ondersteund door een vast team van vakbekwame medewerkers (zowel intern 
als extern opgeleid) en een groot machinepark.  
De bedrijvengroep heeft een specialistisch "maatwerk concept" voor het trainen, opleiden en 
begeleiden van de medewerkers binnen het bedrijf. Dit komt geheel ten goede aan onze visie dat we 
allround, veilig en kwalitatief willen opereren. Dit opereren voeren we door in al onze disciplines vanaf 
het ontwerp, uitvoering, oplevering, nazorg en tot het onderhouden van de projecten. De disciplines 
zijn in onderstaand figuur weergegeven.  

 

De werkwijze is kwaliteit, milieu- en veiligheidsgericht en wordt projectmatig geleid door de 
projectleiders. Deze projectleiders zijn geheel project verantwoordelijk en werken probleemoplossend 
met korte lijnen en een hoge beslissingsbevoegdheid.  
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‘VAN ESCH BEDRIJVEN’ beschouwt het zoveel mogelijk ontzien van het milieu als gevolg van haar 

activiteiten als een van haar belangrijkste doelstellingen. Alle medewerkers verplichten zich hun 

werkzaamheden uit te voeren in overeenstemming met de vastgestelde procedures en het daarbij 

behorende beleid van de onderneming en dit bovendien te beschouwen als een vanzelfsprekende 

wijze van handelen.  

Vertrekpunten voor ‘VAN ESCH BEDRIJVEN’ in advisering en bedrijfsvoering is maatschappelijk 

verantwoord handelen. Een oplossing is pas duurzaam als deze zowel ecologisch, als economisch en 

sociaal verantwoord is.  

 

Om dit beleid te realiseren neemt ‘VAN ESCH BEDRIJVEN’ de volgende regels in acht: 

• Wij zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en van de wettelijke 
verplichtingen voor milieuzorg. Het beleid is daarom gericht op voorkoming en beperking van 
de risico's voor het milieu en reductie van energieverbruik, met in acht neming van de daartoe 
beschikbare technische en economisch haalbare middelen. Hiertoe zal de directie jaarlijks 
milieu- en reductiedoelstellingen formuleren;  

• Wij hebben met de overheid en omgeving een goed en open contact over 
milieuaangelegenheden; 

• Wij zullen door voorlichting, scholing en informatieverstrekkingen aan onze medewerkers 
bevorderen dat iedere medewerker bij de uitvoering van zijn/haar taken er zorg voor draagt 
dat risico’s voor het milieu naar beste vermogen worden voorkomen.  

 

Verantwoordelijke personen 

De directie zal erop toezien dat voornoemde uitgangspunten bij de uitvoering van de 

bedrijfsactiviteiten worden gerespecteerd. Zij zal daar waar mogelijk en zinvol het milieubeleid 

uitdragen en de uitvoering ervan stimuleren. 

De directie is verantwoordelijk voor het CO2-reductiebeleid. 

Alle medewerkers van ‘VAN ESCH BEDRIJVEN’ zullen actief worden betrokken bij de invulling en 

uitvoering van het kwaliteits-, veiligheids- en milieubeleid. Door een gestructureerde en open 

samenwerking willen wij de gestelde doelen gezamenlijk realiseren. 

De operationeel verantwoordelijke voor de CO2-emissie-inventaris is de KAM-coördinator.  
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3. Aanpak en afbakening 

3.1 Aanpak 
 

3.1.1 Referentiejaar 
Het referentiejaar voor de CO2 doelstellingen is 2012. De gerapporteerde periode is gelijk aan het 
boekjaar dat liep van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012. 
 

3.1.2 Conversiefactoren 
De CO2-emissie wordt bepaald voor iedere energieactiviteit op zichzelf en voor de scope in zijn 
totaliteit. De rapportage eenheid is hierbij altijd in tonnen CO2.  

Standaard conversiefactoren 
Conversiefactoren voor de voertuigen per liter brandstof zijn afkomstig van uit het Handboek CO2-
Prestatieladder 2.2, d.d. 04-04-2014, een uitgave van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en 
Ondernemen.  

Conversiefactoren alternatieve brandstof 
Voor de alternatieve brandstof Aspen en EN590 TRAXX (Alkylaat benzines) is de conversiefactor voor 
benzine gebruikt.  
 

3.1.3 NEN-ISO 14064-1 
Deze emissie-inventaris is gebaseerd op de NEN- ISO 14064-1. Conform ISO 14064-1 en het GHG 
protocol zijn de energiebronnen gecategoriseerd naar directe emissies en indirecte emissies. 
Gezamenlijk vormt dit de leidraad voor het kwantificeren van de emissiebronnen. 
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3.2 Boundary settings 
Bij het bepalen van de Organizational Boundaries is uitgegaan van de Operational Control methode 
van het Greenhouse Gas Protocol. De Operational Control methode houdt in dat Holding Gebr. van 
Esch B.V. de verantwoordelijkheid neemt van 100% van de uitstoot door bedrijfsonderdelen waar zij 
de operationele controle over heeft. De Operational Control methode is gekozen om het feit dat het 
bedrijf op deze manier invloed kan uitoefenen op de CO2 uitstoot, aangezien zij zelf 
reductiemaatregelen kan aandragen en implementeren. 

 
3.2.1 Organizational Boundary 
De Organizational- en Operational Boundaries geven de grenzen aan waarbinnen deze emissie-
inventaris geplaatst dient te worden. 

De Organizational Boundaries van ‘VAN ESCH BEDRIJVEN’ zijn bepaald in het kader van het GHG 
protocol. Er is gekozen voor de Top-down methode. Men gaat op de hoogste top van de hiërarchie 
zitten (namelijk op Holding niveau) en bepaalt op basis van het GHG-protocol welke bedrijven tot de 
organizational boundary behoren. De hoogste top in de hiërarchie is De Hoef Holding B.V.. Deze 
holding betreft echter een puur administratieve holding. De holding die de operationele controle heeft, 
is de Holding Gebr. van Esch B.V. Om deze reden is Holding Gebr. Van Esch B.V. als hoogste top 
gekozen. Holding Gebr. van Esch B.V. neemt de verantwoordelijkheid voor 100% van de uitstoot door 
de bedrijfsonderdelen waarover zij de operationele controle over heeft.  

De Organizational Boundary van de ‘VAN ESCH BEDRIJVEN’ bestaat uit de bedrijven binnen Holding 

Gebr. Van Esch B.V., te weten: J. van Esch B.V., Gebr. Van Esch Wegenbouw B.V. en 
Aannemingsmaatschappij A. van Casteren Tilburg B.V., zoals weergegeven in onderstaand schema. 
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3.2.2 Operational Boundary 
Om de Operational Boundaries af te bakenen is gebruik gemaakt van de scope-indeling volgens het 
GHG Protocol en de CO2-prestatieladder van Prorail, zoals 
weergegeven in onderstaande figuur.  

Conform de ISO 14064-1 en het GHG protocol zijn de energiebronnen gecategoriseerd naar directe 
emissies, energie indirecte emissies en overige indirecte emissies. Gezamenlijk vormt dit de leidraad 
voor het kwantificeren van de emissiebronnen.  

 

Scope-diagram: 

 

Scope 1 emissies zijn directe CO2 emissies. Het zijn emissies die veroorzaakt worden door de eigen 
organisatie, zoals emissies door eigen gasgebruik en emissies door het eigen wagenpark.  

Scope 2 zijn energie- indirecte emissies. Het betreffen emissies die ontstaan door de opwekking van 
de elektriciteit die de organisatie gebruikt, zoals emissies door centrales die deze elektriciteit leveren. 
Daarnaast worden emissies als gevolg van zakenreizen tot deze scope gerekend. 

Scope 3 zijn de overige indirecte emissies. Deze emissies zijn een gevolg van de activiteiten van het 
bedrijf, maar komen voort uit bronnen die geen eigendom zijn, noch beheerd worden door het bedrijf. 
In scope 3 hebben we te maken met upstream en downstream emissies. 
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3.3 Locaties en gebouwen 
De locaties waarop de prestatieladder van toepassing is, zijn het bedrijfskantoor en de 
werkplaats/magazijn aan de Achterstraat in Cromvoirt en het kantoor en werkplaats/magazijn aan de 
Siriusstraat in Tilburg.  

3.4 Kengetallen en uitgangsmethoden 
 
3.4.1 Energiegegevens gebouwen 
De energiegegevens van de gebouwen worden afgelezen van de factuur met de eindafrekening. Dit 
geldt zowel voor het kantoor als voor het magazijn/werkplaats.  

3.4.2  Brandstofverbruik 
Het totale brandstofverbruik wordt op basis van facturen bepaald.  

Om het totale brandstofverbruik over het wagenpark te kunnen verdelen, is gebruik gemaakt van de 
gereden kilometers van personenauto’s, vrachtwagens, bestel- en minibussen. Hierbij is uitgegaan 
van een gemiddeld verbruik voor de vervoersmiddelen en is gerekend met de conversiefactor per 
voertuigkilometer. 

Voor het overige groot materieel en het kleinere materieel worden de gegevens gebaseerd op 
draaiuren. Hiervoor zijn geen brandstofgegevens bekend op dit moment en daarom wordt uitgegaan 
van een gemiddeld verbruik per draaiuur, waarbij de gegevens gebaseerd zijn op informatie van de 
leverancier en gebruikers. 
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4. Carbon Footprint 2014 ‘VAN ESCH BEDRIJVEN’ 

 
4.1 Totale emissies (update 2014) 

De totale footprint van ‘VAN ESCH BEDRIJVEN’ komt uit op 2.953 ton CO2.  

In het kader van de CO2-prestatieladder behoort zij hiermee tot een middelgroot bedrijf.  

Dit betreft emissies uit scope 1 en scope 2 als volgt: 

Scope 1: directe emissies 

• Business car travel    Brandstofverbruik wagenpark 

• Fuel used    Brandstofverbruik verwarming werkplaats, brandstof  
motorisch handgereedschap  

• Airco refrigerants   Rapportering over koel- en koudemiddelen betreft   
     niet CO2-emissies en is derhalve uitgesloten 
 

Scope 2: indirecte emissies 

• Electricity purchased    Elektriciteitsverbruik op kantoren en werkplaatsen 

• Personal cars for businessn travel Gedeclareerde zakelijke kilometerkosten van privé- 
auto’s.  

• Business air travel    Emissies door zakelijke vliegreizen.  
Dit is eveneens als in 2012 en 2013 ook in 2014 niet 
van toepassing.  
 

 
 
 
 

 
 

Uit bovenstaand figuur kan opgemaakt worden dat de CO2 uitstoot voornamelijk afkomstig is uit directe 
activiteiten van de organisatie. Dit zijn activiteiten waar de organisatie zelf invloed op heeft.  
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Scope 3: indirecte emissies 

Binnen scope 3 zijn de meest materiele emissies bepaald. Dit zijn 4 upstream emissies, namelijk: 
1. Ingekochte goederen en diensten 
2. Brandstof en energie gerelateerde activiteiten 
3. Afval tijdens productie 
4. Woon-werkverkeer werknemers 

 

De CO2-emissie-inventaris inclusief scope 3 resulteert in 18.939 ton CO2. 
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Onderstaand figuren geven een nadere analyse van de emissiebronnen. Hieruit blijkt dat het wagen- en 
machinepark voor ruim 80% van de CO2 uitstoot verantwoordelijk is. Dit is te verklaren door het groot 
aantal bedrijfsactiviteiten waarvoor voertuigen en machines benodigd zijn. Het elektriciteitsverbruik en 
gasverbruik bepalen slechts een minimaal deel van de carbon footprint.  

 

 

97,3%

0,7%
1,5%

0,5%

Emissiebronnen 2014

Wagenpark

Handgereedschap

Elektriciteit

Gasverbruik

 

Aan de hand van de aard van de ingezette voertuigen, machines en motorisch handgereedschap kan 
bij benadering een indruk gegeven worden van de CO2-uitstoot per bedrijfsactiviteit.  
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Specificatie naar projecten: 

De emissies van ‘VAN ESCH BEDRIJVEN’ kunnen gesplitst worden in bedrijfsemissies en 

projectemissies.  

Met projectemissies bedoelen we de emissies die toe te rekenen zijn aan de projecten. Hierbij worden 
de emissies als gevolg van vervoer en transport tussen de bedrijfslocaties en de projecten ook 
toegerekend aan de projectemissies. De projectemissie bestaat voor 100% uit scope 1 emissies. 

Onder bedrijfsemissies verstaan we die emissies die ontstaan uit de overheadactiviteiten van het 
bedrijf, zoals verwarming en elektriciteit van kantoren en werkplaatsen. De bedrijfsemissie bestaat uit 
zowel scope 1 als scope 2 emissies. 
 

  

 

Binnen de projectenportefeuille van ‘VAN ESCH BEDRIJVEN’ zijn ook in 2014 nog geen projecten 

waarop CO2-gerelateerd gunningvoordeel van toepassing is. 
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4.2 Directe emissies, scope 1 
 
De directe CO2-uitstoot bedraagt 2.906 ton, waarbij het grootste deel veroorzaakt wordt door het 
wagenpark, zoals te zien in onderstaande diagram.  

 

 

Wagenpark 
Het wagenpark omvat hét significante deel van de totale scope 1 & 2 CO₂-footprint, namelijk 95,26%. 

Binnen scope 1 beslaat het wagenpark 96,78%. Dit is te verklaren doordat ‘VAN ESCH BEDRIJVEN’ in 

het werk afhankelijk is van het wagenpark. De emissies van het wagenpark komen voort uit de 
personenauto’s, vrachtauto’s, bestel- en minibussen, hoogwerker, graafmachines, tractoren, 
reinigingsmachines, maaimachines, minigraver, loaders, heftrucks en dergelijke. 

De personenauto’s, vrachtwagens en bedrijfsbussen omvatten de CO2-uitstoot van vervoer- en 
transportactiviteiten. Deze maken voor 22,58% deel uit van de totale footprint en voor 22,93% deel uit 
van scope 1. De kilometers zijn noodzakelijke ritten die benodigd zijn van en naar de projectlocaties, 
transporten naar projectlocaties of projectritten voor bijvoorbeeld projectvergaderingen en 
projectbezoeken.  

De graafmachines, tractoren, reinigingsmachines, minigravers, loaders, heftrucks, hoogwerker en 
maaimachines zijn verantwoordelijk voor de meeste CO₂ uitstoot binnen de categorie ‘Wagenpark’. De 
reden hiervoor is dat deze machines benodigd zijn om de hoofdwerkzaamheden uit te kunnen voeren. 
Dit deel van het wagenpark is verantwoordelijk voor 74,74% van de totale CO₂ footprint en voor 
75,89% deel uit van scope 1.  

Gasverbruik 
Gasverbruik komt voort uit de verwarming van de kantoren en werkplaatsen. Zij maken gezamenlijk 
voor 0,46% uit van de totale CO₂ footprint en voor 0,46% deel uit van scope 1. Er kan niet gesproken 
worden over een significante bijdrage aan de totale hoeveelheid CO2 uitstoot.  
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Handgereedschap  
Het motorisch handgereedschap heeft betrekking op de directie uitstoot van ‘Brandstof overig’. Dit 
betreft de brandstof Aspen (Alkylaatbenzine) en maakt voor 2,69% deel uit van de totale CO₂ footprint 
en voor 2,73% van scope 1.  

Het handgereedschap is bij veel projecten benodigd en vormt daardoor een belangrijke categorie voor 
de holding, ondanks het slechts kleine aandeel in CO2-uitstoot. Het betreft de volgende machinerie: 
aggregaat, bladblazer, bosmaaier, gazonmaaier, grondboor, motorheggenschaar, motormaaier, 
motorstokzaag, motorvatspuit, kettingzaag, slijpzaag, stamper, taludmaaier en trilplaat.  

 

4.3 Energie- indirecte emissies, scope 2 
De indirecte emissies worden veroorzaakt door ingekochte ‘grijze’ energie van energieleverancier 
Essent. Energie wordt verbruikt op het kantoor en in de werkplaats/loods in Cromvoirt, en op het 
kantoor en in de werkplaats/loods in Tilburg. Tezamen is scope 2 verantwoordelijk voor een uitstoot 
van 46,4 ton CO₂.  

 

Kantoor 
Elektriciteitsverbruik van het kantoor komt voort uit het gebruik van computers, printers, verlichting, 
koffieautomaat, koelkasten, blikjesautomaat, vaatwasmachine, tv’s en de fax.  
 
Werkplaats/loods 
Elektriciteitsverbruik in de werkplaats/loods komt voort uit het gebruik van elektrische apparaten en 
gereedschappen, verlichting, computers en printers.  

Elektriciteit maakt voor 1,57% deel uit van de totale CO₂ footprint en voor 100% van scope 2. 
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4.4 Energie- indirecte emissies, scope 3 
De indirecte emissies in scope 3 worden veroorzaakt door ingekochte goederen en diensten, 
upstream brandstof en energie, afval tijdens productie en woon-werkverkeer werknemers. 

De totale CO2-uitstoot in scope 3 bedraagt 15.987 ton CO2. 

 

 
 
4.5 Verbranding van biomassa 
Verbranding van biomassa binnen scope 1 en 2 heeft niet plaatsgevonden bij ‘VAN ESCH BEDRIJVEN’ 

in 2012, 2013 en 2014.  
 
4.6 GHG verwijderingen 

Binding van CO2 (broeikasgasverwijdering) heeft niet plaatsgevonden bij ‘VAN ESCH BEDRIJVEN’ in 

2012, 2013 en 2014. 
 
4.7 Uitzonderingen  
Alle geïdentificeerde bronnen en putten van CO2 zijn verantwoord in de rapportage. 
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4.8 Kwantificeringsmethode  

Voor het kwantificeren van de CO2-emissie is gebruik gemaakt van een zelf ontwikkeld 
rekenmodel. Het rekenmodel maakt gebruik van diverse gegevens, namelijk: 
 

1. Feitelijke hoeveelheid energiedragers met emissiefactor 
Feitelijke gegevens over het verbruik van bepaalde energiedragers gekoppeld aan emissiefactoren. 
In deze categorie worden verbruiksgegevens gebaseerd op aantoonbaar verbruik middels facturen. 
De CO2-uitstoot wordt berekend worden door het verbruik (in eenheid) te vermenigvuldigen met de 
conversiefactor (per eenheid). 
Deze rekenmethode is gebruikt bij berekening van de totale CO2-emissie voor scope 1 en scope 2.  

 
2. Geschatte hoeveelheid energiedragers met emissiefactor 
Gegevens over het verbruik van bepaalde energiedragers per emissiebron worden geschat op basis 
van gegevens van leveranciers en gebruikers. 
 

A. Aanname brandstofverbruik vervoers- en transportmiddelen op basis van gereden 
kilometers 

De berekening van het brandstofverbruik per groep vervoers- en transportmiddelen is uitgevoerd 
op basis van gereden kilometers. Voor de berekening van het brandstofverbruik per kilometer zijn 
aannames opgesteld gebaseerd op gegevens van leveranciers en gegevens van 
buitenmedewerkers op basis van ervaring. Voor de berekening van de CO2-emissie zijn 
vervolgens de standaard conversiefactoren toegepast. 

B. Aanname brandstofverbruik groot materieel en motorisch handgereedschap op basis 
van draaiuren 

De berekening van het brandstofverbruik per groep materieel en motorisch handgereedschap is 
uitgevoerd op basis van gemaakte draaiuren. Voor de berekening van het brandstofverbruik per 
draaiuur zijn aannames opgesteld gebaseerd op gegevens van leveranciers en gegevens van 
buitenmedewerkers op basis van ervaring. Voor de berekening van de CO2-emissie zijn 
vervolgens de standaard conversiefactoren toegepast. 

 

4.9 Onzekerheden 

De berekende CO2-emissies moeten altijd met bepaalde onzekerheidsmarge geïnterpreteerd worden. 
De aannames die gebruikt zijn: 

• Scope 1 Gasverbruik Aannemingsmaatschappij A. van Casteren Tilburg B.V.: Het gasverbruik 
in 2014 is bepaald op basis van de maandelijkse meteropname. 

• Scope 1 Gasverbruik J. van Esch B.V.: Het gasverbruik van de werkplaats was in 2012 
gecombineerd met het (privé) woonhuis. Gerekend is met 1/3 deel voor het woonhuis, en 2/3 
deel voor de werkplaats. Werkplaats heeft in 2013 nieuwe meter gekregen. Voorheen was de 
werkplaatsmeter van zowel werkplaats als woonhuis. 

• Scope 1 Brandstofverbruik: De verbruiksgetallen uitgesplitst naar de diverse emissiebronnen 
binnen het wagen- en machinepark zijn ingeschat op basis van leveranciersgegevens en 
gebruikerservaringen. Vergelijking van de data uit de daadwerkelijke CO2-footprint op basis 
van facturen en meterstanden (Bijlage 1) met de data uit de CO2-footprint op basis van 
draaiuren en kilometerstanden (Bijlage 2) laat slechts een kleine afwijking zien van 1,4%. Men 
kan daarom stellen dat de onzekerheidsmarge bij deze emissie-inventaris klein is.  
De verschillen in berekende CO2-uitstoot en werkelijke CO2-uitstoot zijn verklaarbaar door 
afwijkingen in de aannames op het brandstofverbruik van een emissiebron. 
(Bijv. aanname: gemiddeld verbruik graafmachines is 20 ltr. per draaiuur. In werkelijkheid kan 
het verbruik echter ook 19 ltr. of 21 ltr. per draaiuur zijn.) 
 

 

4.10 Verificatie emissie-inventaris 

De emissie-inventaris zal niet worden geverifieerd. 

 


