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Een groen Gebr. Van Esch 
Beste relatie, zoals u wellicht al weet zijn wij als Holding Gebr. Van Esch in mei 2015 

gecertificeerd voor het CO2 Prestatieladder op niveau 5. Onder de holding vallen de drie 

werkmaatschappijen:  

 J. van Esch BV,  

 Gebr. Van Esch wegenbouw BV  

 van Casteren Tilburg BV. 

 

Gebr. Van Esch is een duurzame partner voor de openbare ruimte. In deze rapportage leest u 

onze voortgang in de vergroening van ons bedrijf. 

1 Inzicht 
Deze rapportage betreft een half jaarlijkse rapportage, de cijfers van 2017 betreffen een schatting 

gebaseerd op cijfers van 1 januari tot 30 juni 2017. 

1.1 Uitstoot absoluut 
Uit de cijfers van 2017 blijkt dat er relatief meer uitstoot is geweest in 2017. Verklaringen kunnen 

zijn: 

 

 Het aantal manuren in het eerste half jaar was significant lager dan in 2016 

 De projecten zijn uitgevoerd met minder mensen 

1.2 Uitstoot gedifferentieerd 
Halverwege 2016 is een nieuwe differentiatie gemaakt van de activiteiten. Uit figuur 2 valt af te 

leiden dat activiteiten welke gebruik maken van groot materieel het meeste uitstoot veroorzaken: 
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FIGUUR 1: UITSTOOT ABSOLUUT 
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 Grond & sloop 

 Maaiwerkzaamheden en sportvelden 

 

FIGUUR 2: UITSTOOT GEDIFFERENTIEERD 

1.3 Scope 3 inzicht 
In 2017 is het inzicht verbeterd in de uitstoot gerelateerd aan upstream inkoop. Resultaten zijn 

verwerkt in het overkoepelend emissie verslag. 

 

In 2012 is de ambitie geformuleerd om in 2020 8% uitstoot te hebben bespaard. Dit betekent 1% 

per jaar. Omdat het bedrijf groeit en daarmee ook de uitstoot is de doelstelling relatief. Vanaf 

2016 is de doelstelling relatief gesteld aan de primaire maatschappelijke functie van Van Esch: 

door kwalitatief te werken en mensen een stabiele baan te verschaffen. Daarom wordt de 

doelstelling relatief gesteld aan de uitstoot per verschafte baan, oftewel uitstoot per manuur. 

Het bedrijf is heeft in 2017 minder manuren gemaakt met uitstoot hoge functies, tegelijkertijd is de 

absolute uitstoot hoger. Dit jaar komen we daarom iets boven onze doelstelling. 
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1.4 Verduurzaming vastgoed 
 

 

Vanwege de groei van het bedrijf groeit ook het vastgoed en de werkplaats mee. Daarom streeft 

Gebr. Van Esch om jaarlijks in stappen te investeren in verduurzaming van het vastgoed. In 2017 

zullen de kantoor gedeeltes in Cromvoirt en Tilburg een algehele renovatie ondergaan. De daling 

in de uitstoot door elektriciteit verbruik dit jaar is te verklaren door een verandering in de 

verplichte emissiefactoren voor elektriciteit. Gebr. Van Esch koopt momenteel groene stroom uit 

de EU in.  

 

1.5 Materieel en brandstof innovatie 
De verduurzamingsstrategie is gericht op brandstof en materieel. Doelstellingen voor brandstof 

reductie hebben een grotere kans van slagen omdat er ook een economisch voordeel te behalen 

valt. Voor activiteiten binnen scope 1 en 2  
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FIGUUR 3 UITSTOOT RELATIEF 

FIGUUR 4:UITSTOOT VASTGOED 



 

 
5 

1.5.1 Brandstof 
Enige tijd geleden is Gebr. Van Esch overgestapt op Fuelsave. Dit experiment is geslaagd omdat 

het brandstof verbruik significant is verminderd relatief aan de bedrijfsgrootte, zie figuur 1. Over 

het algemeen geldt dat aspen gebruikt wordt door gereedschap en middelen zoals bosmaaiers 

en kettingzagen. Diesel wordt gebruikt voor groot materieel en bedrijfsauto’s. De verplichte 

emissiefactoren zijn per 2016 veranderd. 

 

Momenteel zijn we begonnen aan ons volgende onderzoek. Om opdrachten binnen milieuzones 

uit te kunnen voeren zijn we op zoek gegaan naar een minder vervuilende brandstof De 

voordelen van Shell GTL Fuel: 

 GTL is kleurloos en bijna geurloos, en bevat nauwelijks 

 verontreinigingen en aromaten, die bij verbranding negatieve 

 effecten hebben op de luchtkwaliteit. 

 De GTL samenstelling geeft lagere emissies van fijnstof, 

 NOx, HC en CO. 

 Motoren lopen soepeler en stiller op GTL brandstof. 

1.5.2 Materieel innovatie 
Het recent ingekochte materieel voldoet aan de meest duurzame euro norm; de EURO V. 

Daarnaast wordt geïnvesteerd in elektrisch aangedreven materieel 

1.6 Efficiënt gebruik materieel 
In 2016 is onderzocht hoe het transport verbruik zuiniger kan. Uit het onderzoek hebben we 

geconcludeerd dat we (i.p.v. rapporteren op uitstoot per km) gaan rapporteren op uitstoot per 

effectief transporteenheid. Dit stimuleert de lokaliteit van goederen. Omdat dit te kunnen 

rapporteren dient de interne boekhouding verbeterd te worden. Dit gebeurt begin 2018 

tegelijkertijd met de automatisering van de weegbrug en begeleidingsbruggen. 

Gebr. Van Esch zorgt er voor dat chauffeurs en machinisten zijn opgeleid voor het nieuwe 

draaien of het nieuwe rijden en zal dit in 2018 weer onder de aandacht brengen middels 

toolboxen. 
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2 Scope 3 
 

2.1 Keten biomassa 
Gebr. Van Esch levert biomassa af bij duurzame afnemers welke de biomassa gebruiken voor de 

opwekking van duurzame energie door middel van vergisting of hergebruiken voor bio 

halffabricaten. Het composteren van biomassa wordt niet gerekend als duurzaam. 

 

Met name eind 2016 en begin 2017 is het leveren van maaisel aan vergistingsinstallaties 

toegenomen. Hierdoor zien wij een zeer positieve ontwikkeling in een negatieve CO2 uitstoot per 

ton maaisel. 

 

2.2 Keten beton 
Begin 2017 heeft A. van Casteren zich aangesloten bij de beton keten regio Tilburg. Het 

convenant is ondertekend door diverse partijen en staan vermeld op de website 

http://www.betonketen.nl/betonketens/tilburg . Door het ondertekenen van het convenant en 

deelname aan de keten hebben de deelnemers zich verplicht tot het zo weinig mogelijk aantasten 

van natuurlijke bronnen en streven naar duurzaam beton door het reduceren van CO2 en het 

inzetten van secundaire bouwstoffen. 
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Met name op het gebied van betonpuin recycling is begin 2017 gestart met het leveren van 

granulaat aan één van onze ketenpartners welke ook aangesloten is bij de betonketen. Op basis 

van deze leveringen zal het referentiejaar 2017 opgebouwd worden m.b.t. betonpuin recycling.  

 

In 2018 zal A. van Casteren de CO2 reductie als gevolg van het toepassen van secundaire 

bouwstoffen inzichtelijk maken. 
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3 Projecten 
Momenteel heeft Gebr. Van Esch alleen het project Aa en Maas in de portfolio met 

gunningskorting voor co2 prestatiereductie. 

3.1 Project Aa en Maas 
In samenwerking met de klant is de onderhoudsstrategie voor straatreiniging verandert. In plaats 

van de inzet van groot materieel is er voor gekozen om bosmaaiers met borstelkop in te zetten. 

Zo wordt alleen brandstof verbruikt op de momenten dat kwaliteit in het geding is. Door deze 

strategie toe te passen gaan Gebr. Van Esch en opdrachtgever  er voor zorgen dat het areaal 

voldoet aan het certificaat Duurzaam Terrein Beheer niveau Zilver 

 


