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1. Inleiding 

 
Binnen ‘VAN ESCH BEDRIJVEN’ is energiebeleid van essentieel belang. Met behulp van gestructureerd 

energiebeleid wil ‘VAN ESCH BEDRIJVEN’ de energie-efficiency structureel en planmatig verbeteren 

(via de PDCA Plan-Do-Check-Act systematiek). Het energiebeleid is een onderdeel van het totale 
Kwaliteit-, Arbo, en Milieubeleid. Dit energiemanagementprogramma is opgesteld volgens de 
richtlijnen van ISO 50001. 
 
Het energiemanagementprogramma bestaat uit een beschrijving van de reductiedoelstellingen, een 
besparingsplan en een Plan van Aanpak.  
In het besparingsplan worden de reductiedoelstellingen vertaald naar mogelijkheden en concreet te nemen 
maatregelen. Het Plan van Aanpak beschrijft de acties die genomen dienen te worden, de actienemers en 
de actietermijn. 
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2. Doelstellingen en reductiemogelijkheden 

 
2.1 Energie reductiebeleid 

Al enkele jaren houdt ‘VAN ESCH BEDRIJVEN’ zich bezig met maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. Zo hebben we sinds 2009 een milieumanagementsysteem ISO14001 om de 
afvalstromen binnen het bedrijf zo goed mogelijk te sturen. Naar aanleiding van het 

milieumanagementsysteem heeft ‘VAN ESCH BEDRIJVEN’ besloten zich verder te ontwikkelen op het 

gebied van duurzaam ondernemen. Het bedrijf heeft stappen gezet richting het verkrijgen van inzicht 
in de CO2 uitstoot voortkomend uit bedrijfsactiviteiten.  

Prorail heeft in 2009 het initiatief genomen om samen te zorgen voor minder CO2 en heeft daartoe een 
instrument ontwikkeld om CO2 uitstoot te controleren en te reduceren. Dit instrument is de CO2 
prestatieladder met een zestal niveaus. Bij niveau 0 heeft een bedrijf geen inzicht in het 
energieverbruik en heeft geen ambitie om energieverbruik/ CO2 emissies te verminderen. Bij niveau 5 
heeft een bedrijf een volledig inzicht in de CO2 emissie, vereist dat ook van al haar belangrijkste 
leveranciers, rapporteert frequent over reductiedoelstellingen en resultaten en neemt deel aan CO2 
reductieprogramma’s. Sinds 2011 is dit instrument overgedragen aan de Stichting Klimaatvriendelijk 
Aanbesteden en Ondernemen. Aan de inhoud van het instrument is niets veranderd.  

‘VAN ESCH BEDRIJVEN’ heeft hiervoor een duidelijk CO2 beleid opgesteld met bijbehorend 

reductiedoelstellingen. Het is van groot belang te communiceren over dit beleid om de reductie te 
kunnen behalen. Open en transparante communicatie kan bijdragen in het bewust maken en 
betrekken van medewerkers. Om de doelstellingen te kunnen behalen is het van groot belang dat 
iedere medewerk(st)er zich bewust is van zijn of haar verantwoordelijkheid op dit gebied. Het 
terugdringen van de CO2 uitstoot wordt hiermee de taak van iedereen.  

Ook externe communicatie over het CO2 reductie beleid speelt een belangrijke rol. Door externe 

partijen te informeren draagt ‘VAN ESCH BEDRIJVEN’ haar maatschappelijke betrokkenheid uit.  

2.2  Ambitie  

‘VAN ESCH BEDRIJVEN’ heeft in december 2014 haar ambitie bijgesteld om trede 5 van de CO2-

prestatieladder te behalen. De uitbreidingsaudit hiervoor staat gepland in mei 2015.  
 
Uitbreiding naar trede 5 houdt onder andere in dat we onze Scope 3 emissies kwantificeren, twee 
ketenanalyses uitvoeren, nieuwe scope-3 doelstellingen formuleren, ons committeren aan CO2-
reductieprogramma’s en op het gebied van transparantie aanvullende zaken intern en extern 
communiceren en publiceren. 
 

De ambitie van ‘VAN ESCH BEDRIJVEN’ om de CO2 uitstoot in scope 1 en 2 in de periode 2014-2020 

met ca. 8% te reduceren (zie bijlage 2 Berekening totale besparing CO2-uitstoot) blijft gehandhaafd.  
Bij realisatie van de reductiedoelstelling is 1 tot 1,5% per jaar haalbaar (e.e.a. op basis van het 
voorgestelde maatregelenpakket). 
Voor scope 3 zijn aanvullende reductiedoelstellingen geformuleerd. 
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2.3 Reductiedoelstellingen  
De doelstellingen zijn gebaseerd op het energie reductiebeleid en zijn uitgewerkt in het onderstaande 
besparingsplan.  
 
De reductiedoelstellingen voor de periode 2014-2020 zijn: 

1. Het gasverbruik verlagen met 5% (0,06% van totale scope 1&2-CO2-footprint). 
2. Het brandstofverbruik reduceren met 7% (7,24% van totale scope 1&2-CO2-footprint). 
3. De CO2-uitstoot door elektriciteitsverbruik terugbrengen met ruim 95% (1,27% van totale 

scope 1&2-CO2-footprint). 
4. Projectdoelstellingen bij projecten waarvoor CO2-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is. 

 

Realisatie reductiedoelstelling Scope 1 & 2: 

De totale reductiedoelstelling over Scope 1&2 is gesteld op 1 tot 1,5% per jaar, uitgaand van een 

totale reductie van 8% over de periode 2014-2020. Deze reductie is relatief gemaakt aan de hand van 

het aantal gemaakte draaiuren en kilometers. De CO2-uitstoot per km-eenheid en draaiuur-eenheid 

komt voor het jaar 2014 uit op 37,60. De doelstelling voor 2014 lag op 38,65, dus daarmee kunnen we 

vaststellen dat de doelstellingen voor scope 1 en 2 behaald zijn. Ten opzichte van het referentiejaar 

2012 is dit een relatieve CO2-reductie van 6%. 
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Er zijn aanvullende reductiedoelstellingen geformuleerd voor scope 3 voor de periode 2015-2020, 

namelijk: 

1. De CO2-uitstoot a.g.v. woon-werk-verkeer verlagen met 5%. 

2. CO2-besparing door 80% van het gemaaide bermgras te laten vergisten. 

 

Kijkend naar de omvang van onze doelstellingen in scope 3, dan kunnen we stellen dat we een 

koploper zijn in de CO2-besparing op groenafval. 

 

Onderbouwing 

In 2013 werd in Nederland 66.369 ton bermmaaisel/plantsoenafval (Euralcode 20.02.01) aangeleverd 

bij de afvalverwerkende bedrijven. Daarvan werd 3.964 ton vergist. Dat is slechts een 5,97%.  

(Bron: Afvalverwerking_in_nederland_gegevens_2013_1_1 (1).pdf, pag. 70/71. 

In 2014 is ‘VAN ESCH BEDRIJVEN’ een samenwerking aangegaan met Wabico, een nieuwe 

industriële vergistingsinstallatie in Waalwijk. Deze installatie wordt in april 2015 operationeel. ‘VAN 

ESCH BEDRIJVEN’ verwacht in 2015 maar liefst 6.000 ton bermmaaisel aan te leveren. In 2016 zal 

dit verhoogd worden naar 10.000 ton, en in 2017 zelfs naar 12.000 ton. Dit maaisel bestaat voor een 

deel uit eigen maaisel en voor een deel uit maaisel van externe partijen. 

 

Van maaisel uit eigen werken zal in 2015 ca. 2.300 ton bermgras naar de vergistingsinstallatie worden 

gebracht, wat resulteert in een CO2-besparing van ca. 200 ton CO2.  

 

 

Realisatie reductiedoelstellingen Scope 3: 

Realisatie van de reductiedoelstellingen van scope 3 zijn aantoonbaar op de goede weg.  

 

J. van Esch BV heeft als een van de partners van Wabico de bouw van de vergistingsinstallatie 

mogelijk gemaakt (http://www.wabico.nl/partners/). 

De voortgang van de reductiedoelstelling is in volle gang. Er is reeds 2000 ton bermgras aangeleverd 

aan de industriële vergistingsinstallatie Wabico. Dit ligt opgekuild op het terrein van de 

vergistingsinstallatie. Het vergisten van 2000 ton bermgras levert ruim 280 ton CO2-vastlegging op. 

We verwachten in 2015 ruim 60% van het bermgras te kunnen vergisten ten opzichte van 0% in 

2014. 

 

In het kader van CO2-reductie in het woon-werkverkeer zijn we gestart met promotie voor de 
campagne “Fietsen scoort”.  

Door de aangemelde medewerkers is reeds 710 km gefietst, wat gelijk staat aan 0,15 ton 

CO2. Daarmee is de reductie in gang gezet en is 2% van de doelstelling behaald. Bij 

voortzetting van de promotiecampagne is aannemelijk dat de reductiedoelstelling wordt 

bereikt. 
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3. Besparingsplan 

In het energie besparingsplan worden de reductiedoelstellingen vertaald naar mogelijkheden en concreet te 
nemen maatregelen. 

 

3.1 Doelstelling Scope 1: Gasverbruik verlagen met 5 % 

3.1.1 Ruimtetemperatuur verlagen 

‘VAN ESCH BEDRIJVEN’ wil de ruimtetemperatuur in 2014 beter regelen om het gasverbruik te reduceren. 

Dit houdt in dat de ruimtetemperatuur overdag verlaagd dient te worden van 21 naar 20 graden Celsius. 

‘VAN ESCH BEDRIJVEN’ streeft ernaar de gegeneerde CO2 uitstoot door het verstoken van gas te 

reduceren. Dit gegeven is gebaseerd op het energie onderzoek (Bron: Energiebespaarplan Essent). 
Dit is van toepassing op de hoofdvestiging in Cromvoirt en de vestiging in Tilburg. 
 
Investering 
De ruimtetemperatuur is op de ketel ingesteld wat inhoudt dat de ketel opnieuw ingeregeld moet worden. 
Het opnieuw instellen van de ketel betreft een eenmalige actie en bedraagt circa € 250,- kosten. - 
 
Opbrengst 
De opbrengst is hoger dan de kosten. Door de warmte overdag en in de avond/nacht met een graad te 
verlagen kan een rendement van 6% energiebesparing behaald worden (Bron: Energiebespaarplan 
Essent). Een besparing van 6% op het gasverbruik betekent een reductie van 794 m³ gas. Deze besparing 
uitgedrukt in euro’s betreft ca. € 400,-  
 
CO2 reductie 
Met het huidige gasverbruik wordt 24,2 ton CO2 gegenereerd. De besparing in gas betreft 794, m³. Dat is 
gelijk aan een CO2 vermindering van 1,45 ton.  

3.1.2 CV- leidingen isoleren 

‘VAN ESCH BEDRIJVEN’ wil overbodig gasverbruik elimineren. Ongeïsoleerde leidingen stralen onnodig 

warmte uit. Daarom dienen de leidingen in de cv-ruimte van het souterrain geïsoleerd worden. Hiermee 
wordt het gasverbruik met 0,8% op jaarbasis gereduceerd . 
Dit is van toepassing op de hoofdvestiging in Cromvoirt. 
 
Investering 
De investering voor 12 meter leidingisolatie bedraagt ca. € 60,- . 
 
Opbrengst 
De besparing bedraagt 100 m³ gas per jaar, wat gaat om een bedrag van € 55,- Dit zou betekenen dat de 
investering binnen 1,1 jaar is terugverdiend. Echter, als gekeken wordt naar de daadwerkelijke 
vermindering in percentages gaat het om 0,8%.  

CO² reductie 
De CO2 reductie bedraagt hiermee 0,18 ton CO2 op jaarbasis.  
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3.2 Doelstelling Scope 1: Brandstofverbruik reduceren met 7% 

3.2.1 Energiebewustzijn van medewerkers verhogen 

3.2.1.A: Het nieuwe rijden 

‘VAN ESCH BEDRIJVEN’ wil het personeel de cursus ‘Het Nieuwe Rijden’ 

aanbieden. Dit kan leiden tot een brandstofreductie van 15%. Een haalbare 
en realistische besparing volgens SenterNovem is 10%. Er zal dan ook naar 
een reductie van 10% gestreefd worden.  

Investering 
In een e-learning cursus krijgen deelnemers de mogelijkheid om via internet te leren welke factoren van 
invloed zijn op het brandstofverbruik en hoe de rijstijl kan bijdragen aan vermindering van de CO2 uitstoot. 
De bestuurder kan deze principes later in de praktijk toepassen. De cursus wordt aangeboden voor circa € 
10,- per medewerker.  

Naast een e-learning cursus bestaat er ook de mogelijkheid om aan de chauffeurs een praktijkcursus aan te 
bieden. 

Type auto Kosten per persoon Duur les Aantal personen/dag 

Personen auto €   99,- 2,5 uur 6 

Bestelbus € 125,-  1,5 uur 5 

 
Zoals uit de tabel op te maken is betreft het een vrij dure investering om alle medewerkers een 
praktijkcursus te laten volgen. Het lijkt een goede mogelijkheid om de chauffeurs van de firma de  
e-learning cursus te laten volgen. Daarnaast zal er voor gekozen kunnen worden om de chauffeurs die het 
meeste op de weg zitten de praktijkcursus te laten volgen. Zo kan er zoveel mogelijk resultaat geboekt 
worden m.b.t. CO2 reductie.  

Opbrengst 
Het zal een reductie op het brandstofverbruik van 10% kunnen opleveren. De investering zal invloed 
hebben op het rijgedrag van de medewerkers, en dan met name op de bestuurders van personenauto’s, 
vrachtwagens en bedrijfsbussen. Deze groep verbruikt ca. 20% van de ingekochte diesel, wat neer komt op 
175.500 ltr.. Een brandstofreductie van 10% zou daarmee neerkomen op 17.550 ltr. wat een besparing zou 
opleveren van ca. € 20.000,=. 

CO2 reductie 
Een reductie van 17.550 ltr. diesel komt neer op een verminderde uitstoot van 55 ton CO2. Dat is een 
reductie van 2%. 
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3.2.1.B: Stationair draaien van machines 

‘VAN ESCH BEDRIJVEN’ wil overbodig brandstofverbruik elimineren en streeft er daarom naar om het 

wagenpark minimaal stationair te laten draaien. Hiermee wil VAN ESCH een besparing van 2% realiseren 
in de periode 2014-2020. 

Met deze doelstelling wil VAN ESCH bereiken dat de machines alleen draaien wanneer dit benodigd is, om 
zo overbodige CO2 uitstoot te elimineren. De motor van het materieel mag warm draaien, maar dit hoeft niet 
onnodig lang plaats te vinden. Daarnaast dienen de motoren tijdens de schaft of werkoverleg uitgezet te 
worden.  

 

 

 

 

 

 

 

Investering 
Het betreft een investering in gedragsverandering. Het personeel moet de doelstelling immers waar gaan 
maken. Op welke manier dit bereikt zal worden is opgenomen in het communicatieplan.  

Opbrengst 
Geschat is dat over de gestelde periode een reductie van circa 2% van het brandstofverbruik kan worden 
behaald.  

CO2 reductie 
Daarmee wordt ook 2% van de CO2 uitstoot gereduceerd, wat neerkomt op ca. 55 ton CO2. 

 

3.2.2 Energielabel A of B 

‘VAN ESCH BEDRIJVEN’ streeft ernaar om vernieuwing van het wagenpark en groot materieel te kiezen 

voor energiezuinigere varianten. Dit betekent dat enerzijds gelet wordt op het milieu, maar anderzijds ook 

nog steeds op prestatie en investeringskosten. ‘VAN ESCH BEDRIJVEN’ streeft hiermee naar een besparing 

van 5% in de periode 2014-2020 
 

Wanneer het wagenpark van ‘VAN ESCH BEDRIJVEN’ bekeken wordt kan geconcludeerd worden dat er nog 

winst te behalen valt op het gebied van zuinigere voertuigen met een hoger energielabel. Dit heeft in 
principe betrekking op alle voertuigen binnen het wagenpark. Hiermee zal een behoorlijke bijdrage geleverd 
kunnen worden aan het milieu.  

Voor de personenauto’s van het bedrijf zal in dezelfde prijsklasse gezocht moeten gaan worden naar een 
auto met energielabel A of B label 

Voor de bestelbussen geldt dat bij vervanging gekeken zal worden naar energieprestatie, prijs, maar ook de 
prestatie van de auto blijft centraal staan. De bussen moeten nog steeds evenveel vermogen hebben om 
de huidige werkzaamheden uit te kunnen blijven voeren. Dat de bedrijfsactiviteiten ongestoord voortgezet 
kunnen worden is een vereiste. Ditzelfde geldt voor de vrachtwagens, tractoren, hoogwerkers, 
graafmachines etc. Er zal bij de nieuwe aanschaf gelet worden op meerdere aspecten, waarbij het milieu 
een steeds belangrijkere rol gaat spelen.  
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Investering 
De investering bedraagt niets meer dan de investering normaal gesproken bij vervanging betreft. Dit komt 
omdat gekozen wordt voor een voertuig met betere energieprestaties in dezelfde prijsklasse. Voor groot 
materieel geldt dat bij de investeringen de prestatie voor 100% centraal moet blijven staan, hierbij zou 
gekozen kunnen worden voor een duurdere variant met hetzelfde vermogen als voor de vervanging, maar 
met een beter energielabel.   

Opbrengst 
Voertuigen met energielabel A/B zijn ten eerste beter voor het milieu, maar hebben ook een positieve 
invloed op het brandstofverbruik. Om welke opbrengst het precies gaat is niet bekend.  

CO2 reductie 
Uit gegevens van KWS die al eerder gecertificeerd zijn voor de prestatieladders blijkt dat een reductie van 
maximaal 5% gehaald kan worden bij vervanging voor een B-label en een besparing van 9% bij een A-
label. Over de gestelde periode houden we, mede gezien de vervangingsperiode van voertuigen, een 
gemiddelde besparing aan van 2,5%. Dat houdt een CO2-besparing in van 69 ton CO2. 
 

3.2.3 Alternatieve brandstoffen inzetten. 

‘VAN ESCH BEDRIJVEN’ zet actief in op het gebruik van alternatieve brandstoffen. Aspen brandstof wordt 

reeds gebruikt op de vestiging in Cromvoirt en Tilburg. Het gebruik van Aspen benzine is beter voor het 
milieu en 1 ltr. Aspen zou een verminderde CO2-uitstoot kunnen leveren van 6,5% t.o.v. van 1 ltr. Euro 95 
(Bron: GVG Oliehandel BV). Note: Deze besparing is niet doorgerekend in de CO2-footprint van 2012.  
Fuelsave diesel wordt gebruikt voor het wagenpark van Tilburg, echter niet voor het wagenpark in 
Cromvoirt. Fuelsave diesel kan een brandstofbesparing opleveren door verminderde wrijving in de motor, 
echter hoeveel is niet bekend. 
 

Investering 
De kosten van Fuelsave diesel is gelijk aan die van gewone diesel. 

Opbrengst 
Het gebruik van Fuelsave diesel door het wagenpark van Cromvoirt zou een brandstofbesparing kunnen 
opleveren. We schatten in dat dit 1% brandstofbesparing oplevert 

CO2 reductie 
1% brandstofbesparing is gelijk aan 27,5 ton CO2. Dat komt overeen met 1% verminderde CO2-uitstoot. 
 
 

3.3 Doelstelling Scope 2: De CO2-uitstoot door elektriciteitsverbruik terugbrengen met 95%. 

3.3.1 Groene stroom inkopen 

‘VAN ESCH BEDRIJVEN’ wil het energieverbruik op het kantoor 

reduceren door in te zetten op het afnemen van groene stroom. Dit 
leidt tot een CO2 reductie van ruim 96% 

‘VAN ESCH BEDRIJVEN’ wil zich graag inzetten op de inkoop van 

groene stroom om een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan 
het milieu en daarmee aan de CO2 reductie.  
 
Investering 
De huidige energieleverancier is Essent. De kosten voor groene stroom zijn bij Essent even duur als de 
kosten voor grijze stroom. Het betreft dus geen extra investering. 

Opbrengst 
De groene stroom levert geen opbrengst op qua geld, maar wel een opbrengst voor het milieu. 

CO2 reductie 
De CO2 uitstoot wordt met het gebruik van groene stroom  t.o.v. grijze stroom met 96,7% gereduceerd. Dit 
is een reductie van 35 ton CO2.
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3.3.2 Elektriciteitsverbruik verlagen 

3.3.2.A: Schakelklok op de boiler 

 ‘VAN ESCH BEDRIJVEN’ wil de boiler niet onnodig verwarmen en zal daarom een schakelklok plaatsen op 

de boiler. Hiermee kan de hoofdvestiging in Cromvoirt een besparing van 150 Kwh op het totaalverbruik 
bereiken (Bron: Energiebespaarplan Essent). 

Een besparing op het elektriciteitsverbruik van de aanwezige elektrische boiler is te behalen door deze te 
schakelen middels een schakelklok. In het gebouw bevinden zich op de eerste verdieping in de pantry een 
close- in boilers welke continu op temperatuur worden gehouden. Deze boiler kan worden voorzien van een 
schakelklok met weekprogramma, zodat deze buiten de gebruikstijden kan worden uitgeschakeld.  
 
Investering 
De investering voor een schakelklok met weekprogramma bedraagt circa 20 euro. Deze dient geïnstalleerd 
te worden en daarvoor wordt een bedrag van ca. € 75,- gerekend. Dit komt op een totaal van € 95,- 

Opbrengst 
De opbrengst bedraagt circa 150 kWh, wat gelijk staat aan een besparing van € 20,- per jaar. De 
terugverdientijd bedraagt op deze manier bijna vijf jaar.  

CO2 reductie 
De CO2 reductie bedraagt slechts 0,07 ton CO2. Dat is minder dan 0,5% op het totale elektriciteitsverbruik. 

 

3.3.2.B: Energielabel apparatuur 

 ‘VAN ESCH BEDRIJVEN’ zal bij de aanschaf van nieuwe elektrische apparatuur 

erop letten dat het een goed energielabel bevat, zodat uiteindelijk behoorlijk 
bespaard kan worden op het energieverbruik en daarmee op de energierekening.  

Bij de aanschaf van nieuwe apparatuur voor op het kantoor zal gelet worden op 
het energielabel.  

Investering 
In de meeste gevallen is aan de aanschaf van apparatuur met een beter 
energielabel een hogere investering gekoppeld. 

Opbrengst 
Ondanks de hogere investering verdient de meerprijs zich op termijn terug door een lagere 
energierekening. De opbrengst wordt geschat op ongeveer 0,5%. De vervanging van apparaten zal echter 
geleidelijk aan plaatsvinden.  

CO2 reductie 
De CO2 reductie die hiermee bereikt kan worden is 0,2 ton CO2.  
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3.3.2.C: HF TL (Hoogfrequente TL-verlichting) 

De verlichting zal bij vervanging opgewaardeerd worden van een TL- armatuur naar een HFTL armatuur. 

Hiermee kan ‘VAN ESCH BEDRIJVEN’ een besparing bereiken van 5% op het elektriciteitsverbruik.  

Het bedrijfsgebouw in Cromvoirt bevat momenteel 36 TL armaturen waarin een verlichting van 4x18 
geïnstalleerd is. Het elektriciteitsverbruik zou echter aanzienlijk verlaagd kunnen worden door de 
opwaardering naar HF TL armaturen. De armaturen zijn economisch gezien nog niet afgeschreven en 
daarom zal gekozen worden voor het ombouwen naar een HF armatuur. Hierbij wordt nieuwe 
voorschakelapparatuur gebruikt en worden HF lampen geïnstalleerd. Deze opwaardering zal plaatsvinden 
indien de huidige TL lampen vervangen moeten worden.  
Het bedrijfsgebouw in Tilburg bevat 162 Armaturen. 
 
Investering 
De kosten van een opwaardeerset bedragen circa €78,- Voor 36 armaturen komt dit op een totale 
investering van € 2.800,-  
 

Opbrengst 
Per jaar zal het elektriciteitsverbruik met circa 2.000 kWh (5%) dalen, wat gelijk staat aan een bedrag van 
ca. € 280,-.De terugverdientijd bedraagt hiermee precies 10 jaar. De HFTL lampen hebben echter een veel 
langere levensduur dan gewone TL-lampen, waarmee de investering als zeer gunstig gezien kan worden. 
Daarnaast leveren de HFTL lampen een positieve bijdrage aan het werklicht, het licht is namelijk 
rustgevend voor de ogen.  

CO2 reductie 
De CO2 uitstoot zou hiermee met 0,91 ton gereduceerd worden. Dat is ca. 2,5% op het totale 
elektriciteitsverbruik. 

 

3.4 Projectdoelstellingen 

Er zijn geen projecten waarvoor CO2-gerelateerd gunningvoordeel is verkregen.  
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3.5 Doelstellingen Scope 3:  

De CO2-uitstoot als gevolg van woon-werkverkeer verlagen met 5% 
en 

CO2-besparing door 80% van het gemaaide bermgras te laten vergisten. 
 
3.5.1 Woon-werk-verkeer medewerkers verlagen  

Om de CO2-uitstoot als gevolg van het woon-werk-verkeer van medewerkers te verlagen, kan een 
rendement gezien worden in het type voertuig, het gebruik van fiets of openbaar vervoer en in het rijgedrag 
van de medewerkers. Hiermee kan een reductie van 5% behaald worden. 
Vervanging van een voertuig bestrijkt voor individuele medewerkers in de meeste gevallen een jarenlange 
periode. Daarmee is deze optie niet relevant. Beïnvloeding van het rijgedrag van medewerkers is reeds 
opgenomen in de reductiedoelstellingen van scope 1 (zie paragraaf 3.2.1 Het energiebewustzjn van 
medewerkers verhogen). Daarom kiezen we voor het stimuleren van het fietsgebruik aan de hand van het 
nationale fietsplan en de campagne “Fietsen Scoort”. 
Hiermee kan een reductie van 5% behaald worden. 

Investering 
Deelname aan het nationale fietsplan. (http://www.nationalefietsprojecten.nl/). Een en ander conform de 
werkkostenregeling. 
De kosten voor deelname aan de campagne “Fietsen Scoort” komen per deelnemende medewerker op ca. 
€ 15,=. 

Opbrengst 
Verwacht wordt dat medewerkers met een privé-auto, die binnen een straal van 12,5 kilometer wonen 
gebruik zullen maken van het fietsplan. Als tegenprestatie wordt verwacht dat betreffende medewerkers ca. 
40% van de tijd met de fiets naar het werk komen en hier een commitment voor tekenen. 

CO2 reductie 
De CO2 uitstoot zou hiermee met ca. 8 ton CO2 gereduceerd kunnen worden. Dat is ruim 5% van de totale 
CO2-uitstoot als gevolg van woon-werkverkeer. 

 

3.5.2 Verwerking groenafval 

3.5.2.A: Vergisten in plaats van composteren 

Bij verwerking van groenafval wordt een deel gecomposteerd worden, en een deel verwerkt door de 
industriële vergistingsinstallatie tot biogas en digestaat. Dit levert een CO2-besparing op. 

Investering 
‘VAN ESCH BEDRIJVEN’ heeft als volwaardig partner een investeringsbudget beschikbaar gesteld. 

Opbrengst 
Door bermgras te laten vergisten, wordt 3 keer zoveel CO2 vastgelegd in vergelijking met composteren.  

CO2 besparing 
Vergisting van bermgras levert een CO2-besparing van 0,14027 ton CO2 per ton maaisel op, terwijl 
composteren slechts 0,04578 ton CO2 per ton maaisel oplevert. 

 

3.5.2.B: Opladen door middel van harken 

Maaisel wordt in de meeste gevallen opgeladen door een maai-zuigcombinatie. Hierdoor wordt er ook een 
hoeveelheid aanhangend zand mee opgeladen. Maaisel wat veel zand bevat is niet bruikbaar in een 
vergistingsinstallatie.  
Door over te gaan naar opladen door middel van harken of schudden, zal veel van het aanhangend zand 
worden afgeschud. Voordeel is een verminderd tonnage groenafval, een betere kwaliteit maaisel en een 
grotere hoeveelheid maaisel wat geschikt is voor vergisting. 
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Investering 
Investering in (een) maai-harkcombinatie(s) levert een groter percentage geschikt bermgras. Eventueel 
onderzoek en samenwerking met fabrikant van materieel. 

Opbrengst 
We verwachten dat met de inzet van maai-harkcombinaties tenminste 80% (in plaats van de 66,6% zonder 
harken) van ons maaisel geschikt gemaakt wordt voor vergisting wat een extra CO2-besparing oplevert. 

CO2 besparing 
Vergisting van bermgras levert een CO2-besparing van 0,14027 ton CO2 per ton maaisel op, terwijl 
composteren slechts 0,04578 ton CO2 per ton maaisel oplevert. 
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4. Plan van aanpak 

Taken, verantwoordelijkheden & tijdsbestek 

 Acties Wat Verantwoordelijk Termijn Resultaat december 2014 

1 Ruimtetemperatuur  
verlagen 

- Afspraak maken met installateur. Afspreken 
dat een schakelklok geleverd en geïnstalleerd 
wordt op CV- ketel. Afspraak dient in 
combinatie met controle ketel en installatie 
schakelklok boiler gemaakt te worden 

Administratief 
medewerkster 

2014 Schakelklok geïnstalleerd met een dag- en 
nachtcyclus.  

2 Isoleren cv- leidingen  - Afspraak combineren met bovenstaande 
afspraak voor isoleren van 12 meter leiding 

Administratief  
medewerkster 

2014 In overleg met de installateur is deze maatregel 
niet uitgevoerd. Doordat de desbetreffende 
ruimte altijd op temperatuur is, is er ook geen 
verlies van warmte middels de buizen. Derhalve 
zijn de kosten/baten niet rendabel en kost het 
alleen maar geld.  

3 Het Nieuwe Rijden - Uitzoeken welk personeel de praktijkcursus 
dient te volgen & afspraak maken voor 
cursusmomenten 

KAM- coördinator 2014-2015 In toolboxen is aandacht besteedt aan het 
nieuwe rijden.  12 medewerkers hebben de 
cursus ‘het nieuwe rijden’ gevolgd. Voor 2015 is 
er voor 7 chauffeurs een praktijkdag ‘het 
nieuwe rijden’ gepland.  

4 Stationair draaien van   
machines 

- Opstellen brief en voorbereiding 
Toolboxmeeting 
- Maken instructiebord + plaatsen 

KAM- coördinator 
 
Terreinbeheerder 

2014 Maatregel uitgevoerd 

5 Energielabel A of B 
wagenpark 

- Beleid inzetten tot energiezuinige aankopen 
wagenpark. 

Directie 2014 Beleid is ingezet. Nieuwe aankopen van het 
wagenpark hebben allen een A- of B-
energielabel. Aangeschaft zijn o.a. 
vrachtwagens en hoogwerker met Euro 5 (2x), 
bedrijfswagen B-label en een rupskraan met 
een lage CO2-emissieuitstoot.  

6 Alternatieve brandstof - Contract brandstofleverancier veranderen in 
Fuelsave brandstof 

Directie 2014 Maatregel uitgevoerd.  

7 Groene stroom 
inkopen 

- Contract oversluiten en nagaan of groene 
stroom ook verkregen kan worden tegen een 
goed tarief 

Administratief 
medewerkster 

2014 Maatregel uitgevoerd 
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8 Schakelklok boiler - Afspraak maken met installateur. Afspreken 
dat een schakelklok geleverd en geïnstalleerd 
wordt op boiler. Afspraak dient in combinatie 
met controle boiler en installatie schakelklok 
cv- ketel gemaakt te worden 

Administratief 
medewerkster 

2014 Maatregel uitgevoerd 

9 Energielabel 
apparatuur 

- Opstellen instructieformulier 
- Afwegen prijs/ energielabel  

KAM- 
medewerkster  

2014 Maatregel uitgevoerd, eisen zijn opgenomen in 
de inkoopeisenmatrix 

10 HF-TL - Instructieformulier opstellen 
- Inkopen HFTL + opwaardeerset 

KAM- 
medewerkster  
Magazijnbeheerder  

2014 Maatregel wordt uitgevoerd bij een natuurlijk 
vervangingsmoment.  

11 Interne en externe 
communicatie CO2-
footprint 

- Toolbox 
- Aanpassing website 

KAM- coördinator 
Kristel 
Groenendaal  

2013 Middels toolboxen, emails, interne 
nieuwsbrieven en de Esschpresso zijn zowel de 
medewerkers en als andere stakeholders zoals 
opdrachtgevers en leveranciers geïnformeerd 
over de CO2-footprint van de ‘VAN ESCH 
BEDRIJVEN’ 
Actie die nog uitgevoerd moet worden is het 
communiceren van de resultaten footprint 2013 
en 2014.  

12 Weeklijst   -Digitaal versturen weeklijst ipv op papier Administratie 2015  
13 Verwerking 

groenafval. 
- 6000 ton bermmaaisel aanleveren aan 
industriële vergistingsinstallatie. 

Bedrijfsleiding 2015  

  - 10.000 ton bermmaaisel aanleveren aan 
industriële vergistingsinstallatie. 

Bedrijfsleiding 2016  

  - 12.000 ton bermmaaisel aanleveren aan 
industriële vergistingsinstallatie. 

Bedrijfsleiding 2017  

14 Woon-werkverkeer 
verlagen 

- Promoten van de Campagne “Fietsen Scoort” 
(Poster, Aanmeldinstructie, 10-smoezenbrief, 
Tips: fiets naar je werk). 

P&O Maart 
2015 

 

  - Aanmelden deelnemers. P&O April 2015  
15 Woon-werkverkeer 

verlagen 
- Fietsplan aanbieden en commitment 
medewerker vastleggen. 

P&O 2015  

 



Energiemanagementprogramma CO2-prestatieladder  Pagina 16 

 

5. Monitoren, meten en analyseren 

Monitoring en meting betreffen beheer van het energieverbruik door regelmatige vergelijking van het 
daadwerkelijke en het verwachte energieverbruik. Het significante energieverbruik wordt beoordeeld 
en geëvalueerd met een zodanige frequentie dat afname van de energie-efficiency kan worden 
opgemerkt, onderzocht en gecorrigeerd. De vergelijking tussen het daadwerkelijke en verwachte 
verbruik brengt onverwachte afwijkingen en verborgen verspilling aan het licht, zodat preventieve en 
corrigerende maatregelen getroffen kunnen worden. De frequentie van de metingen wordt periodiek 
beoordeeld en zal indien nodig bijgesteld worden. 

Meterstanden van gas, water en elektriciteit worden maandelijks bewaakt, zodat onverwachte 
afwijkingen snel opgemerkt worden. 

‘VAN ESCH BEDRIJVEN’ brengt ieder halfjaar de belangrijke energiestromen kwantitatief in kaart. Het 

jaar 2012 wordt daarbij als referentiejaar gebruikt. Het inzichtelijk maken van de energiestromen 
gebeurt volgens de ISO 14064-1 norm, waarbij energieverbruik wordt omgezet in CO2-uitstoot. 
 
Controles op het energiemanagementsysteem worden uitgevoerd binnen het vigerende KAM –
managementsysteem in de vorm van interne audits en de jaarlijkse directiebeoordeling. 

Trendanalyse: 
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De analyse van de CO2-emissie in 2014 resulteert in een absolute verhoging van 3% ten opzichte van 
het referentiejaar 2012.  
Als we de CO2-uitstoot echter relateren aan gemaakte draaiuren en kilometers, dan zien we wel 
degelijk een CO2-reductie conform onze ambitie (zie 2.3 Reductiedoelstellingen)..  
 
Een analyse van de absolute getallen resulteert in de volgende bevindingen:  
Ten opzichte van 2012 is de totale scope 1 & 2 CO2-uitstoot gestegen met 3%.  

- Het gasverbruik is gedaald met 42,4%; 
- Benzine- en dieselverbruik is gestegen met 1,2%; 
- Overige brandstoffen zijn gestegen met 382%; 
- Het elektriciteitsverbruik is gestegen met 26,3% 

 
De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door een grote toename in het verbruik van Aspen 
(brandstoffen overig). Mengsmering gemaakt op basis van benzine wordt niet meer gedaan. Hiervoor 
in de plaats wordt nu (het milieuvriendelijkere) Aspen gebruikt. 
 
Het elektriciteitsverbruik is gestegen door diverse redenen. In Cromvoirt is een grotere werkplaats en 
magazijn aangelegd met meerde verdiepingen. Daardoor meer verlichting en elektriciteitsverbruik. In 
Tilburg zijn diverse nieuwe kantoorruimten gebouwd, er is een extra slagboom op het terrein gekomen 
en de beveiliging is uitgebreid met een camerasysteem. 

 
De sterke daling van het gasverbruik is toe te wijzen aan de milde winter en een verlaging van de 
ruimtetemperatuur. 

 

6. Afwijkingen, correcties, corrigerende en preventieve maatregelen. 

Aanzienlijke afwijkingen in het energieverbruik worden gemeld volgens de meldingsprocedure van het 
KAM-managementsysteem. Op gelijke wijze worden correcties en corrigerende of preventieve 
maatregelen getroffen met als doel de efficiency van het energiemanagementsysteem te verhogen en 
een continu verbeterende organisatie te bewerkstelligen. 

 


