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Na vele klachten over lekkages en stankoverlast door dode dieren in de vijver in het Ypelaerpark, besloot Gemeente Tilburg in 2014 in actie te komen. 
Wij kregen de opdracht de oude vijver te dempen. De bewoners rondom het park wilden echter graag een nieuwe vijver. Een succesvolle handtekeningen-
actie heeft de gemeente doen besluiten om een plan te laten maken voor een complete herinrichting van het park. 

Aan het bestek dat hieruit voortvloeide, werd een zoge-
naamd plafond-bedrag gekoppeld en kon er gescoord 
worden op een plan van aanpak. Door een kritische 
benadering tijdens de calculatie, een scherpe inschrijving 
en een plan waaraan een maximale score werd toege-
kend, werd het werk aan ons gegund. Medio januari 2017 
konden we starten met de werkzaamheden.
 Het project was een integrale opdracht (UAV-GC), 
waarbinnen we op zowel cultuur- als civieltechnisch vlak 
konden laten zien waartoe ons bedrijf in staat is. 

Het ontwerp van het park werd echter niet door ons ver-
zorgd. BLT en Gemeente Tilburg hadden zich hier eerder 
al gezamenlijk over gebogen, waardoor niet mocht worden 
afgeweken van de contouren. De combinatie van deze 
aanpak en contractvorm heeft als nadeel dat we als aan-
nemer niet vrij werden gelaten om mee te denken over het 
ontwerp, wat tot de nodige overleggen heeft geleid. Zoals 
Gemeente Tilburg echter van ons gewend is, hebben we 
alles in het werk gesteld om de opdracht naar tevreden-
heid op te leveren. 

Dit UAV-GC contract vroeg eveneens om aanpassingen 
binnen onze organisatie. Er ontstaat namelijk een uitge-
breide administratie waarin je aangeeft welke stappen er 
genomen worden, deze acties worden vervolgens uitge-
voerd waarna je aantoont dit daadwerkelijk te hebben 
gedaan. Deze vorm van registratie vroeg echter om extra 
aandacht van onze medewerkers.  
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Om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren was er bij dit project bijna continu 
een European Tree Technician (ETT-er) betrokken. Zijn kennis bleek nodig te zijn. 
Soms waren er tegenstrijdigheden in het contract. Eén van de eisen was bijvoor-
beeld om niet te werken onder de kroonprojectie van de bomen, daarnaast moest er 
gegraven worden langs de bestaande bomen. De kennis van een ETT-er is op zo’n 
moment waardevol. Hij kon bepalen of het verantwoord was om te werken, of dat er 
gekeken moest worden naar alternatieven om de boomwortels te sparen. 

IN HET NIEUWE PARK ZIJN UITEINDELIJK DE VOLGENDE ONDERDELEN
GEREALISEERD:
• Er zijn nieuwe zitbanken geplaatst en oude bruikbare banken teruggeplaatst.
• Er is een nieuwe vijver uitgegraven.
• Er is een betonnen duiker aangebracht.
• Er is een nieuw riool aangelegd met een uitstroombak.
• De huidige Jeu de Boules banen zijn hersteld.
• Een drietal speeltoestellen zijn verplaatst.
• Huidige wandelpaden zijn vervangen of op een andere locatie aangelegd.
• Er zijn sierheesters en nieuwe bomen geplant.
• Het terrein is in zijn geheel weer opnieuw ingezaaid.
•  Als functionele decoratie zijn op verschillende plaatsen schanskorven geplaatst 

met een natuurlijke steenvulling (Grauwacke). Zelfs de nieuwe zitbankjes zijn 
gemaakt van schanskorven en afgewerkt met een duurzame houten zitting.

Er waren tijdens de uitvoering wat zaken die voor vertraging zorgden. De oor-
spronkelijke oplevering stond gepland voor uiterlijk 31 maart, deze kon met goede 
argumenten worden verplaatst naar het voorjaar van 2017. Na oplevering is 
J. van Esch BV nog 1 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud, waarna het wordt 
overgedragen aan de gemeente.

FASES BINNEN DIT PROJECT:
•  Ontgraven bovengrond van vijver en deze afvoeren naar A. van Casteren 

Tilburg BV. 
• Ontgraven zand uit de vijver en afvoeren naar het gemeentedepot.
•  Uitrollen waterdicht doek (bentoniet-mat) en aanvullen met 30 cm vrij-

komende leem/klei.
• Op hoogte brengen van de vijverbodem en bijbehorende taluds.
•  Aanbrengen riool met een diameter van 1250 mm (de putten die hierbij horen, 

wegen 6,4 ton).
• Aanbrengen van een betonnen duiker t.b.v. een natuurlijke brug.
• Aanbrengen van een betonnen fundering t.b.v. schanskorven.
• Aanbrengen van schanskorven.
• Aanbrengen van waterplanten.
• Aanbrengen van diverse sierbeplanting.
• Aanbrengen van diverse bomen.
• Egaliseren maaiveld en inzaaien gras.   

VERVOLG PAGINA 1:

VERNIEUWING YPELAERPARK TILBURG

CIVIEL- EN GROENBESTEK
TERREIN DE BOSWACHTERIJ

Bij het eerste bestek gaat het om de aanplant van groen. We plaatsen in het gebied 
diverse meerstammige bomen zoals eiken, berken en pinussen. Het toepassen van 
dergelijke boomsoorten sluit perfect aan op het naastgelegen natuurgebied, gezien 
hun grillig uiterlijk wat een natuurlijk en sfeervol karakter geeft. Daarnaast worden 
er verschillende vaste planten en solitaire heesters geplaatst. Dat draagt bij aan het 
parkachtige beeld van de wijk.

Voor het civielbestek realiseert Gebr. van Esch Wegenbouw BV de aanleg van as-
faltwegen, parkeervakken, voetpaden, terreinverlichting en bebordingen. Het asfalt 
wordt in verschillende lagen aangebracht. De derde, laatste laag wordt pas verzorgd 
tegen het einde van het project, wanneer er geringe kans is op schade aan het opper-
vlak door zwaar vrachtverkeer.

Het werk verloopt in fases, aangezien de bouwaannemer soms eerst een onderdeel 
af moet ronden voordat wij verder kunnen. De werkzaamheden voor het groen vinden 
daarbij voornamelijk plaats tussen oktober en maart, in de plantperiode. Buiten die 
periode liggen de aanplantwerkzaamheden stil. De verwachting is dat alle werkzaam-
heden eind 2017 zijn afgerond.

Ook de komende jaren blijven we nog betrokken. In het groenbestek is een inboet- 
en onderhoudsverplichting van 5 jaar opgenomen. De inboetverplichting vraagt om 
vervanging van bomen en planten wanneer deze binnen de gestelde periode uitvallen. 
Dezelfde verplichting geldt ook voor het asfalt, echter voor een periode van 10 jaar.

In 2015 heeft A. van Casteren Tilburg BV in opdracht van BPD Dorst 
het terrein van het nieuwbouwproject De Boswachterij in Dorst 
bouwrijp gemaakt. We hebben destijds rioleringen en huisaan sluitin-
gen geplaatst, saneringswerkzaamheden en grondwerkzaamheden 
uitgevoerd en de (bouw)wegen aangelegd. Het groen- en civielbestek 
wordt nu eveneens door ons uitgevoerd. Deze opdrachten zijn 
nagenoeg gelijktijdig aangenomen in het voorjaar van 2016.
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AUDIT ISO
Eens in het jaar wordt de holding Gebr. van Esch BV geaudit door de certificeringsinstelling KIWA. Daarnaast vindt er eens in de drie jaar een 
intensieve audit (herevaluatie) plaats om te bepalen of we opnieuw het recht krijgen om de certificaten te dragen. Afgelopen januari was het weer 
tijd voor de herevaluatie. Ditmaal was deze extra kritisch omdat de nieuwe normen van ISO 9001, BRL Groenvoorziening en BRL Boomverzorging 
behaald moesten worden. Alles was prima in orde, zo ook de VCA en ISO 14001.

ISO 14001:  De internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem binnen organisaties.  
Het systeem wordt gebruikt om een passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen.

VCA:   Staat voor een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun 
VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu).

ISO 9001:  Staat voor kwaliteitsborging. De auditor controleert of onze projecten voldoen aan de eisen van de klant en of we onze werkzaamheden en inkoop monitoren om de 
klanttevredenheid te garanderen. Doordat een onafhankelijke partij controleert en ons het certificaat toekent, kan de klant ervan uitgaan dat onze holding staat voor 
klanttevredenheid. De BRL Groenvoorziening en BRL Boomverzorging zijn uitbreidingen op ISO 9001 waarmee wordt aangetoond dat J. van Esch BV uitblinkt in deze 
specialismen. Deze normen zijn enkel te halen als werkzaamheden uit worden gevoerd door erkende en gediplomeerde groenverzorgers. J. van Esch BV kan met trots 
deze specialisten tot de familie rekenen.

CONVENANT DUURZAAM BETON GETEKEND
BETON MOET GROENER WORDEN IN DE TOEKOMST

Netwerk Betonketen Tilburg is een netwerk voor alle organisaties 
die te maken hebben met beton. Dit zijn o.a. Gemeente Tilburg, 
Provincie Noord-Brabant, betonfabrieken, aannemers, verwer-
kingsinrichtingen betonpuin en woningbouwverenigingen. Ook A. 
van Casteren Tilburg BV is onderdeel van het netwerk. 

Binnen het netwerk hebben de verschillende partijen in een convenant afgestemd 
dat zij op zoek gaan naar oplossingen om beton op een milieuvriendelijkere manier 
te produceren en verwerken. En dat is nodig, want door de winning van grondstof-
fen en de uitstoot van CO2 heeft de huidige productie van beton een behoorlijke 
impact op het milieu. Van beton wordt nu ook nog maar weinig hergebruikt in nieuw 
beton (3%).

Doel van het convenant is om de CO2-uitstoot en het gebruik van primaire grond-
stoffen terug te dringen om zo de betonindustrie groener te maken. Dat kan door 
oplossingen te zoeken om beton circulair te maken. Op dit moment wordt oud be-
ton dat is vrijgekomen regelmatig hergebruikt als fundatiemateriaal. Wanneer het 
oude beton zou kunnen worden gebruikt als basismateriaal voor nieuw beton is de 
hergebruikswaarde hoogwaardiger en wordt actief ingezet op de groene doelstel-
lingen die binnen het convenant zijn afgestemd. 

Het convenant is 24 maart jl. ondertekend door alle betrokken organisaties. Dit is 
de eerste stap, hiermee bevestigen de ondertekenaars dat zij zich in de periode 
2017 tot 2020 actief inzetten voor de uitvoering van deze duurzame maatregelen. 
Nu kunnen pilot projecten worden opgestart, waarin de exacte werkwijze nader 
kan worden onderzocht en processen bij organisaties daarop kunnen worden 
afgestemd. De Gemeente en de Provincie spelen hierbij een grote rol, omdat zij 
de hele keten in hun portefeuille hebben en dus opdrachten kunnen uitgeven die 
aansluiten op de gemaakte afspraken in het convenant. 

Bij de ondertekening van het convenant op 24 maart 2017 was Jos van Esch namens A. van Casteren Tilburg BV aanwezig. 
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Al ruim vijftig jaar is J. van Esch BV actief op het gebied sportvel-
den. We zijn een vertrouwd adres voor de aanleg, het onderhoud 
en de renovatie van zowel velden van kunstgras als natuurgras. 
We hebben het onderhoud van maar liefst 200 sportvelden in 
onze orderportefeuille. Ook voor golfbanen kan men vertrouwen 
op onze ervaren medewerkers, hun uitgebreide kennis en ons 
gespecialiseerde machinepark. 

SPORTVELDEN
IN GOEDE CONDITIE

Binnen J. van Esch BV hebben wij met grote regelmaat te maken met 
het begrip Social Return binnen projecten voor de overheid. Dit prin-
cipe is in het leven geroepen om zoveel mogelijk mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt via het aanbestedingsbeleid duurzaam 
aan het werk te helpen. Het kan hierbij gaan om arbeids-, stage-, of 
leerwerkplekken. Werkgevers kunnen op deze wijze bijdragen aan de 
werkgelegenheid.

Hoe werkt het?
Een groot aantal gemeentes verlangt dat er een minimumpercentage van 5% van de 
aanneemsom aan Social Return wordt besteed. Iedere gemeente heeft hiervoor eigen 
spelregels opgesteld, waardoor er een grote diversiteit aan voorwaarden is ontstaan. 
Op het moment van inschrijving voor een aanbesteding is al wel duidelijk op welke 
wijze er aan Social Return moet worden voldaan. 
Het percentage van de aanneemsom wordt in het bestek aangegeven. Aan iedere 
SROI*-inspanning, wordt een waardering gekoppeld. Deze waardering is eveneens per 
gemeente verschillend. Ook kan het zijn dat de waardering voor iemand die bijvoor-
beeld een WAO-uitkering heeft, groter of kleiner is dan de waardering van een scholier.

De aannemer is verantwoordelijk voor de te leveren inspanning. De begeleiding 
binnen de projecten voeren zij daarom grotendeels zelf uit. Regelmatig vindt er een 
vorm van controle plaats door de opdrachtgever, zodat bepaald kan worden in hoe-
verre men tegemoetkomt aan de totale inspanning. 

Binnen onze organisatie houdt één medewerker zich actief bezig met Social Return. 
De projectleiders geven aan voor welke projecten er een SROI-inspanning geleverd 
moet worden en zij geven aan welke medewerkers geschikt zijn om op deze projec-

ten te werk te worden gesteld. Dit kunnen bijvoorbeeld BBL-leerlingen zijn. Als bedrijf 
hechten wij veel waarde aan een goede opleiding en bieden daarom BBL-leerlingen 
de mogelijkheid een diversiteit aan werkervaring bij ons op te doen. Daarnaast ko-
men we hiermee dus ook tegemoet aan onze SROI-inspanning.
Het kan echter ook zijn dat een gemeente zelf kandidaten aandraagt die op een 
SROI-project ingezet kunnen worden. Gemeente Tilburg, een opdrachtgever van 
ons die Social Return vaak inzet bij aanbestedingen, doet dit bijvoorbeeld met enige 
regelmaat.

De benodigde gegevens worden vervolgens bij de opdrachtgever aangeleverd. Deze 
bestaan o.a. uit een eventuele doelgroepenverklaring of een verklaring betreffende 
een BBL-opleiding. De opdrachtgever controleert en accordeert de aangeleverde 
gegevens.
Er zijn consequenties verbonden aan het niet serieus nemen van deze maatregel. 
Mochten er onvoldoende inspanningen zijn gedaan door de aannemer dan wordt er 
een flinke boete opgelegd.

Een kans voor mensen die het verdienen
Wij hechten erg veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en 
dankzij Social Return worden er kansen geboden aan mensen die dit echt verdienen. 
We ervaren het voldoen aan deze maatregel dan ook absoluut niet als ballast, maar 
zien het als onze plicht en dragen graag ons steentje bij.

*SROI staat voor Social Return On Investment: het maken van afspraken door een opdrachtgever met een 
opdrachtnemer, over het leveren van een maatschappelijke bijdrage als onderdeel van de opdracht, bij 
de aanbesteding van werken, zoals het inzetten van personen uit (potentieel) kwetsbare groepen bij het 
vervullen van de opdracht.

SOCIAL RETURN

Opdrachtgevers zijn o.a.: 
Gemeente Haaren
Gemeente Heusden
Gemeente Leudal
Gemeente Maasdriel
Gemeente Zundert
Gemeente Meierijstad (gefuseerde gemeente Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel)
Voetbalvereniging B.M.C uit Berlicum
Voetbalvereniging N.I.V.O.-Sparta uit Zaltbommel
Voetbalvereniging O.S.C.’45 uit Orthen / ‘s-Hertogenbosch
Voetbalvereniging RKVV uit St. Michielsgestel
Voetbalvereniging SCI uit St. Michielsgestel
Defensie, dienstkring Oirschot en Breda

Meer weten over onze werkzaamheden voor deze klanten en ontdekken wat we  
voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.  
We informeren u graag.
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Combinatie van specialiteiten
We zijn hier verantwoordelijk voor het grondwerk en het aanplanten en het 
onderhouden van het groen. Alle drie de organisaties van de holding zijn hierbij betrokken.
A. van Casteren Tilburg BV voor de grondleveringen, J. van Esch BV voor de aanleg en het 
verzorgen van het groen en Gebr. van Esch Wegenbouw BV voor de aanleg van de bestrating. 

Twee fases 
Het Burgemeester Stekelenburgplein betreft het nieuwe toegangsgebied aan de achterzijde 
van het Centraal Station in Tilburg. Een locatie waar, ook bij de realisatie, rekening moet wor-
den gehouden met veel publiek. Het project is ingedeeld in 2 fasen. Voor een deelgebied moet 
eerst de grond gesaneerd worden, dus daar kunnen onze werkzaamheden pas later starten. 
De werkzaamheden van de 2 fases zijn verder gelijk. 

Aanleg groen
Voor dit project maaien en frezen we eerst de, door de aannemer aangebrachte, groenbemes-
ter, zodat planten, siergrassen, bodembedekkers, haagbeplanting en bolgewassen kunnen 
worden geplant op vruchtbare bodem. We verzorgen daarnaast het grondwerk en groeiplaats-
verbetering voor het plaatsen van nieuwe solitaire heesters en bomen. 

Verharding 
Zoals vermeld, behoort ook de verharding tot onze opdracht. Voor het aan te leggen pad 
ontgraven we de cunetten, verzorgen we een gestabiliseerde ondergrond en leggen we de 
natuurstenen Flagstones. 

Nazorg 
Ook na de oplevering van het project blijven we betrokken. We blijven nog geruime tijd verant-
woordelijk voor o.a. onkruidbeheersing in de plantvakken, het beheersen van zwerfafval tussen 
groen en op de verharding, bladruimen, hagen knippen en het maaien van de aangebrachte 
siergrassen. 

Het project is offi cieel van start gegaan na het bezoek van Koning Willem-Alexander aan 
Tilburg op Koningsdag.

BURGEMEESTER STEKELENBURGPLEIN
TILBURG  
Het station in Tilburg is volop in verbouwing. Daar hoort ook de 
herinrichting van de buitenruimte bij. Via een meervoudig onder-
handse procedure heeft J. van Esch BV de opdracht gekregen 
om het Burgemeester Stekelenburgplein bij het station mee in te 
richten. 

De werktekening op basis waarvan we aan de slag gaan.

SUBSIDIE  
VERWIJDERING ASBESTDAKEN

Vanaf 1 januari 2024 zijn asbestdaken verboden. In de buitenlucht verweren deze waardoor 
asbestvezels kunnen vrijkomen die ongezond zijn voor de leefomgeving.

Eigenaren van gebouwen met een asbestdak moeten dat voor 2024 laten verwijderen. Veel (landbouw)bedrijven, 
organisaties, overheden en particulieren vinden in A. van Casteren Tilburg BV de partij om deze klus op een verant-
woorde wijze te klaren. Wij beschikken namelijk over het certificaat BRL SC-530 voor Asbestverwijdering. Dit certifi-

caat geeft aan dat we voldoen aan de strenge eisen op het gebied van asbestverwijdering met betrekking tot arbeids-
veiligheid en het voorkomen van de verspreiding van asbest naar mens en milieu.

Om een asbestdak te laten verwijderen kan men tot 31 december 2019 17.00 uur een subsidie aanvragen bij Rijks-
dienst voor ondernemend Nederland. De subsidie bedraagt € 4,50 per vierkante meter asbest dak met een maximum 

per adres van € 25.000,-. Om in aanmerking te komen, moet het oppervlakte van het dak minimaal 35 vierkante meter 
bedragen. Het dakbeschot valt buiten de regeling. 
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NIEUWE MACHINES

GINAF

MERK : 10X4 X6 5249 CE

AEBI
 
MERK : TT 218

MERCEDES
 
MERK : 312 CDI & 314 CDI

312 CDI:
In deze bussen reizen onze medewerkers naar de pro-

jecten en ze worden ingezet voor het vervoer van lichte 

machines. 

314 CDI:
Deze bus heeft extra PK’s, want deze wordt ingezet om 

zware machines (van ongeveer 2 ton) te vervoeren op een 

aanhangwagen. De Mercedes is dan ook voorzien van een 

zwaarder type trekhaak. 

6X 

1X 

Met deze laagzwaartepunt tractor worden steile trajecten 

veilig en goed gemaaid, zonder de ondergrond te bescha-

digen. Daardoor is de Aebi TT 218 met stage IV motor bij 

uitstek geschikt voor maaiwerkzaamheden op dijken en 

taluds. De machine kan ook goed worden ingezet voor het 

egaliseren van plantvakken en het inzaaien van bermen en 

sportvelden. Wij zijn de eerste organisatie in Nederland die 

deze machine in gebruik heeft genomen.

1X 

Deze zandauto kondigden we al aan in de vorige Eschpresso. Inmiddels is de zandauto met Euro-6 motor, 12 versnellingen 

en een overdruk systeem geleverd en kunnen onze tevreden chauffeurs er maar liefst 24 m3 zand of grond mee vervoeren. 

1X 

DOORZAAIMACHINE MET DDS
 
MERK : VREDO

Een doorzaaimachine met Dual Depth/Dosage System. 

Dit zaaisysteem biedt de mogelijkheid om graszaad in

één werkgang op verschillende dieptes door / in te zaaien.

Zo kunnen grassoorten op de optimale diepte gezaaid 

worden en een gelijke kans krijgen om te groeien. 

De werkbreedte van de nieuwe machine is 2,17 m en de 

zaaiafstand is 3,5 cm. De machine is uitgevoerd met 

Led verlichting en hectareteller. 

1X 

KUNSTSTOF RIJPLATEN
Kunststof rijplaten zijn minder zwaar en worden 

vaak ingezet bij kleinere werkzaamheden waar 

mini-gravers en mini-loaders worden ingezet. 
40X 

MERCEDES CITAN
 
MERK : 108 CDI

In deze wagen reizen onze medewerkers van en naar de 

mooie projecten die we verzorgen. 

1X 
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4X 

3 lichtere trilplaten en 1 zwaardere Weber CCD 2.0 trilplaat 

met centrifugaal kracht van 65 kg. Op de machine zit ook 

een verdichtingscontrole die aangeeft wanneer de grond 

goed verdicht is. De elektrostart, in hoogte verstelbare 

stuurboom en een motorbewaking maken het een fijne 

machine om mee te werken. Deze trilplaat is in gebruik 

genomen bij project Ruckertbaan in Tilburg.
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NIEUWE VERSIE CO2 
PRESTATIELADDER

SUCCESVOL 
GEÏMPLEMENTEERD
Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij de holding Gebr. van Esch BV.  
Dat we goed op weg zijn met het minimaliseren van de CO2-impact blijkt o.a.  
uit het feit dat we het hoogste niveau (niveau 5) van de CO2-prestatieladder heb-
ben gehaald en weten te behouden. Daarmee behoren we tot een selecte groep 
bedrijven in Noord-Brabant die in het bezit is van dit certificaat. 

De CO2-prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Sinds 2016 
is versie 3 van de richtlijn uitgebracht. We hebben in januari 2017 de nieuwe norm succesvol geïm-
plementeerd en ook daarvoor het hoogste niveau, trede 5, gehaald.

Vanaf trede 3 speelt samenwerking tussen ketenpartners een belangrijke rol. Dat betekent dat we 
niet alleen kijken naar wat er binnen de organisatie te bereiken valt maar dat we actief met onze 
leveranciers de CO2-uitstoot over de gehele keten reduceren. Voorbeelden hiervan zijn:

•  Keten biomassa 
Bij groenonderhoud komt veel snoeiafval vrij. Deze biomassa kan gebruikt worden voor het 
opwekken van hernieuwbare energie of worden gebruikt als duurzame grondstof. We zijn de 
uitdaging aangegaan en oogsten biomassa van hoge kwaliteit die geschikt is om duurzaam in 
te zetten. 

•  Keten betongranulaat 
De totale CO2-uitstoot veroorzaakt door de productie van beton is nog groter dan de uitstoot 
van alle auto’s. We zijn daarom de samenwerking aangegaan met o.a. Gemeente Tilburg om 
ervoor te zorgen dat betongranulaat wordt hergebruikt in nieuw beton. Lees hierover meer 
elders in deze nieuwsbrief. 

Waarom is de score op de CO2-prestatieladder zo waardevol? Uiteraard staat de waarde voor het 
milieu voorop! Met onze inspanningen en het certificaat zorgen we ervoor dat onze klanten er zeker 
van kunnen zijn dat ze zakendoen met een milieubewuste organisatie. Daarom wordt de CO2-pres-
tatieladder ook regelmatig ingezet bij aanbestedingsprocessen. Onze hoge score op de ladder 
wordt daarin beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een 
-fictieve- korting op onze inschrijfprijs. Bovendien zorgen de inspanningen voor lagere energiekos-
ten, materiaalbesparing en innovatiewinst. Waardevol in alle opzichten dus! 

Bent u geïnteresseerd naar de reductievoortgang of wilt u het nieuwste energierapport in zien?  
Kijkt u dan op www.jvaneschbv.nl/duurzaamheid

p7       

TINY VERHOEVEN 
In januari 2017 maar liefst 40 jaar in dienst bij  

J. van Esch BV als Cultuurtechnisch medewerker.

PATRICK VAN ANTWERPEN  
In januari 2017 al weer 12,5 jaar in dienst bij  

J. van Esch BV als Kwekerij medewerker.

STEFAN DOOMEN   
In februari 2017 ook 12,5 jaar in dienst bij  

J. van Esch BV als Cultuurtechnisch medewerker.

Wij zijn er trots op dat deze medewerkers al zo lang bij ons in dienst zijn.

JUBILARISSEN
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Bij golfbaan The Duke in Nistelrode zijn we in het voorjaar druk bezig geweest met het aanpassen van de baanbeplanting en 
het aanleggen van asfaltpaden. Bij deze opdracht zijn alle organisaties van de holding betrokken. De groenwerkzaamheden 
zijn uitgevoerd door J. van Esch BV en de infrawerkzaamheden door Gebr. van Esch Wegenbouw BV i.s.m. AVC Asfalt BV. 
A. van Casteren Tilburg BV zorgde voor het transport en de levering van de benodigde materialen en inname van de vrijgekomen 
materialen. Een opdracht waarbij de kracht van onze combinatie dus weer naar voren kwam. 

AAN DE SLAG 
MET GROEN EN INFRA
VAN GOLFBAAN THE DUKE  
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Voor de aanpak van de golfbaan is samengewerkt met landschapsarchitect Bert 
Huls. In overleg met hem werd de vormgeving bepaald, evenals de soorten en 
locatie van de beplanting. 
Voor de groenwerkzaamheden betrof het de aanplant van ongeveer 2 00 bomen 
en 20.000 heesters. Voordat deze een plek konden krijgen, is eerst het nodige 
zaagwerk uitgevoerd om ruimte te creëren. 
De nieuwe gele asfaltpaden hebben de oude halfverhardingspaden vervangen en 
op sommige punten gezorgd voor een nieuwe routing om knelpunten op te lossen. 
De werkzaamheden hiervoor bestonden uit het profileren van de onderbaan, of 
waar nodig het aanbrengen van nieuwe cunetten, aanbrengen van de onderlaag 
en vervolgens de deklaag van geel asfalt. De nieuwe paden werden tenslotte 
aangewerkt met teelaarde en ingezaaid. In totaal hebben we 8 kilometer asfaltpad 
aangebracht.  

Met het oog op de beperkte ruimte en om schade aan de golfbaan te allen tijden 
te voorkomen, hebben we gewerkt met kleine machines met gazonbanden en 
rupsbanden. Ook is waar nodig gebruik gemaakt van kunststof rijplaten. Door een 
intensieve samenwerking met de greenkeepers hebben we onze werkzaamheden 
op een efficiënte manier kunnen uitvoeren, is de baan in goede conditie gebleven 
en konden golfers gebruik blijven maken van de baan. 

Op 1 april werd de Van Eerd Cub georganiseerd. Een groot golfevent van de ei-
genaar van The Duke. We hebben ervoor gezorgd dat de meeste werkzaamheden 
voor deze datum gereed waren en alleen de fijne afwerking nadien nog nodig was. 
Door de prettige samenwerking zijn we ook nog gevraagd voor het aanbrengen 
van Targets op de Driving Range. Deze nieuwe opdracht bestaat uit het ontgraven 
van cunetten, het aanbrengen van menggranulaat en het afwerken met lava, zodat 
er vervolgens door derden kunstgras geplaatst kan worden. 
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Over de verantwoordelijkheid voor afvalstoffen die vrijkomen bij 
een opdracht bestaat nog wel eens verwarring. Ligt deze verant-
woordelijkheid bij de opdrachtgever? Of is het onderdeel van de 
opdracht en hoort deze bij de opdrachtnemer thuis? 

“Het antwoord op die vraag is eenduidig”, licht René Meesters, toezichthouder bij 
de omgevingsdienst West- en Midden-Brabant toe. “In Nederland is wettelijk be-
paald  dat de ontdoener van het afval (doorgaans de opdrachtgever), verantwoor-
delijk is voor afvalstoffen tot het moment dat deze weer nuttig toegepast kunnen 
worden of veilig afgevoerd zijn. Concreet betekent dat dat de ontdoener moet 
kunnen aantonen dat de afvalstoffen zijn afgevoerd naar een erkende verwerker.” 

Wanneer bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen niet juist worden verwerkt, kan dat 
nadelige gevolgen hebben voor mens en milieu. De omgevingsdienst houdt dan 
ook toezicht op de juiste verwerking van afvalstoffen. René Meesters: “Al het af 
te voeren afval, krijgt een afvalstroomnummer. Via een registratie in het landelijk 
administratiesysteem Amice kan de omgevingsdienst erop toezien dat dit op een 
juiste manier afgevoerd en verwerkt wordt.” 

“Opdrachtgevers hebben echter ook de mogelijkheid om de verantwoordelijkheid 
over te dragen”, vult Willy den Ouden van A. van Casteren Tilburg BV aan. “Zij 
kunnen daarvoor erkende bedrijven, zoals het onze, inschakelen om de afvalstof-
fen in te nemen. De erkende innemende organisatie wordt vervolgens verantwoor-
delijk voor het juist afvoeren of hergebruiken van de afvalstoffen.”

Het goederenvervoer in Nederland neemt steeds meer toe. 
Om aan alle vraag te kunnen voldoen moeten alle vervoers-
wijzen optimaal benut worden. Vervoer over water is van 
oudsher een belangrijke vervoerswijze. Dat beseft ook de 
Provincie Noord-Brabant. Er is dan ook een speciaal plan 
opgesteld om dit vervoer verder te verbeteren en voor de 
toekomst te waarborgen. 

Een van de onderdelen van het plan is dat het Wilhelminakanaal wordt 
verbreed en verdiept. De uitvoering hiervan is flink vertraagd, omdat het 
originele plan van de gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant 
veel gevaren met zich meebracht voor de fundering van de nabijgelegen 
bedrijven en wijken. Op dit moment wordt daarom opnieuw onderzocht hoe 
de verbreding en verdieping moet worden gerealiseerd.
Medio juli 2017 maakt Rijkswaterstaat de definitieve keuze voor het plan 
van aanpak. Daarna kan de aanbestedingsprocedure voor de uitvoering 
worden gestart.
A. van Casteren Tilburg BV vervoert al veel zand, asfalt, grond en bouw-
stoffen over water. Met twee eigen laad- en loskades zijn zij ook optimaal 
ingericht voor deze vervoerswijze en zien zij ook veel voordelen van de 
toekomstige groei ervan. “Wanneer de kanalen worden verbreed en ver-
diept, kan worden gevaren met schepen met meer laadvermogen (klasse 
IV)”, licht Willy den Ouden, vestigingsmanager A. van Casteren Tilburg BV 
toe. Hij benadrukt de voordelen daarvan: “Het drukt enerzijds de prijzen 
voor onze afnemers, doordat we grotere hoeveelheden in een keer kunnen 
vervoeren. Dat maakt onze prijzen nog concurrerender. Anderzijds om-
zeilen we de toenemende filedruk en ontlasten het wegennet met vervoer 
over water. Eén klasse IV-schip haalt zo’n 50 vrachtwagens van de weg. 
Bovendien, en zeker niet onbelangrijk, is transport over water een groene-
re wijze van vervoeren.”

TRANSPORT OVER WATER 
HEEFT VEEL VOORDELEN  

WIE RUIMT OP?
VERANTWOORDELIJKHEID VOOR AFVALSTOFFEN
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PROJECT SIRIUSSTRAAT ONDER DE LOEP

In de Siriusstraat in Tilburg realiseerden we afgelopen jaar 
gescheiden fietspaden in beide richtingen. Deze opdracht is 
op verschillende manieren geëvalueerd. 

De opdrachtgever heeft deze opdracht geëvalueerd aan de hand van vragenlijsten 
van de gemeente Tilburg. Hierbij werd de opdracht door zowel de opdrachtgever 
als –nemer onder de loep genomen. Binnen de evaluatie was ook ruimte voor 
complimenten (TOP’s) en suggesties (TIP’s) van beide kanten. Belangrijkste con-
clusies waren dat de opdracht naar alle tevredenheid is uitgevoerd, de samenwer-
king prettig werd bevonden, aan de kant van de opdrachtnemer flexibiliteit wordt 
gewaardeerd binnen de planning wanneer sprake is van onvoorziene werkzaam-
heden, aan de kant van de opdrachtgever een pro-actieve houding wordt gewaar-
deerd bij problemen binnen de uitvoering van de opdracht.   
In de toekomst is het doel dat dergelijke gegevens worden verwerkt in een plat-

form waarop opdrachtgevers kunnen inloggen. Op deze manier krijgen opdracht-
gevers een indruk van ‘past performance’ van een organisatie. Bij een aanbeste-
ding op naam kunnen opdrachtgevers zo een goede en doordachte selectie maken 
van opdrachtgevers die zij hiervoor uitnodigen. 

 Daarnaast hebben we zelf een stakeholders-enquête gehouden. Onze missie bij 
deze opdracht was om de bedrijven aan de Siriusstraat zoveel mogelijk te ontzien. 
We wilden de overlast als gevolg van de werkzaamheden in de Siriusstraat tot het 
minimum beperken. Planning en noodzakelijke omleidingen werden daar optimaal 
op afgestemd. De ingevulde enquêtes tonen dat maar een conclusie mogelijk is: 
we hebben de opdracht naar volle tevredenheid gerealiseerd. Er werd gesteld 
dat we het niet beter hadden kunnen doen. Zelf kijken we ook met een tevreden 
gevoel terug op het project.

Ron van Diesen is hoofd bedrijfsbureau en mede verantwoordelijk voor de EMVI-
inshrijvingen. “Juiste inleving is belangrijk. Dat is nodig voor een passend plan van 
aanpak. Alleen als je de opdracht, de klant en de doelstellingen goed voor ogen 
hebt, kun je een passend voorstel maken”, vertelt hij. “Onze organisatie heeft daar-
naast als groot voordeel dat we veel kennis en uiteenlopende disciplines in huis 
hebben, die we optimaal kunnen combineren in de diversiteit van EMVI-uitvragen 
van al onze opdrachtgevers.” 

Afhankelijk van de aard en omvang van de opdracht schrijft één persoon het plan 
en wordt dit door verschillende mensen ‘tegen gelezen’ of houdt men eerst een 
brainstormsessie en worden taken verdeeld binnen het team. “Het voordeel als 
je alles in één hand houdt, zowel de calculatie als het plan van aanpak, is dat je 
de opdracht door en door kent en dus goed kunt meedenken over hoe je invulling 
geeft aan de meerwaarde voor de klant”, ervaart Ron.

Veel mooie opdrachten worden mede verkregen dankzij een goede score in onze 
EMVI-inschrijvingen. Als recente voorbeelden noemt Ron het onderhoud van de 
sportvelden van gemeente Meierijstad en gemeente Haaren, het boomreconstruc-
tie project Groene Sporen in Tilburg, diverse Maaibestekken aanbesteed door 
Waterschap Brabantse Delta en de reconstructie plus aanleg van fietspaden in 
onze eigen Siriusstraat in Tilburg. We zijn er trots op dat we deze mogen vervullen 
doordat we enerzijds marktconforme prijzen aanbieden en anderzijds met ons be-
drijf keer op keer de juiste meerwaarde kunnen bieden en we in staat zijn dit aan 
te tonen in onze EMVI-beloften. 

SCHERP EN WAARDEVOL
RON VAN DIESEN, HOOFD BEDRIJFSBUREAU, AAN HET WOORD
OVER EMVI-INSCHRIJVINGEN
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Bij aanbestedingen van overheidsopdrachten geldt dat de op-
dracht wordt gegun d aan de inschrijver die de Economisch Meest 
Voordelige Inschrijving (EMVI) uitbrengt. Dit betekent dat er meer 
factoren meewegen dan enkel de prijs. Bij EMVI gaat het om de 
combinatie van een passende inschrijfprijs en het bieden van, 
specifiek door de opdrachtgever gewenste, meerwaarde. Vaak 
wordt de aannemer de gelegenheid geboden om dit in de vorm 
van een plan van aanpak te tonen. De meerwaarde wordt vaak uit-
gedrukt in een fictieve korting. De beste aanbieding hoeft zodoen-
de niet per se de laagste prijs te bevatten. 
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De opdracht is in het voorjaar van 2017 afgerond. In totaal zijn 353 bomen om-
gezaagd, 378 stronken uitgefreesd en 607 bomen terug geplant*. In de opdracht 
van de gemeente was op basis van eerdere inventarisaties aangegeven welke 
bomen zogezegd ‘slecht’ waren en moesten worden gerooid. Voor sommige bo-
men moest nog advies gegeven worden of deze behouden konden blijven op hun 
standplaats. In het advies van J. van Esch BV was daarnaast opgenomen welke 
bomen opnieuw geplaatst zouden worden. Veelal waren dat bomen van dezelfde 
soort, deels was het advies om juist een andere boomsoort te plaatsen, omdat dit 
passender was. 

Bij het plaatsen van nieuwe bomen is een goede groeiplaats van groot belang. 
Alleen dan is de nieuw geplante boom klaar voor de toekomst. Dat sluit ook aan 
bij de opdracht die de gemeente Tilburg heeft gegeven: de nieuwe bomen moeten 
minimaal 30 jaar blijven staan. De grootte van de groeiplaats is afhankelijk van de 
grootte van de boom. Hierbij wordt in de beplanting of het gazon de grond door-

gespit met schimmeldominante humuscompost om het bodemleven te activeren. 
Onder verhardingen wordt gebruik gemaakt van bomenzand of bomengranulaat. 
De keuze hiertussen hangt samen met het gebruik van de directe omgeving van 
de boom. Bij zwaardere belasting is bomengranulaat een betere optie. Waar nodig 
is ook beluchting in de groeiplaats aangebracht. 

Van de geplaatste bomen kwam een gedeelte uit de eigen kwekerij in Cromvoirt. 
Het grote voordeel hiervan is dat we snel kunnen schakelen en ervoor zorgen dat 
bomen niet langer boven de grond staan dan nodig is. Voor de gemeente Tilburg 
en andere klanten kunnen we het gehele proces van een dergelijke opdracht in 
eigen beheer verzorgen: van het rooien tot aan het leveren en aanplanten van de 
bomen, inclusief de benodigde nazorg.   

*  De aantallen verschillen onderling, omdat binnen deze opdracht bomen zijn geplant die in 2015 al 
gerooid waren.

KAP- EN HERPLANTOPDRACHT GROENE SPOREN
Dankzij een goed plan van aanpak in combinatie met een scherpe prijs heeft de Gemeente Tilburg J. van Esch BV in 2016 de opdracht 
gegeven voor de kap en herplant van bomen in Tilburg en de kernen Udenhout en Berkel-Enschot. 
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AFRONDING PROJECT 
JAN SLUIJTERS 
COMPLEX DEN BOSCH 
In een eerdere uitgave van de Eschpresso beschreven we onze werkzaamhe-
den voor het bouwrijp maken van de oude trainingsvelden van FC Den Bosch 
voor de nieuwbouwwijk die daar zal komen. We verwijderden de oude inrich-
ting, verzorgden de werkzaamheden voor de aanleg van het nieuwe riool en in 
de laatste fase legden we de bouwwegen aan met betonklinkers. Het project is 
in maart 2017 opgeleverd.

DE BESTRATING GAAT MET DE TIGERSTONE GROTENDEELS MACHINAAL
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COLOFON

Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande toestemming van de 
Holding Gebr. van Esch BV.

J. van Esch BV
Achterstraat 29 | Cromvoirt
T (0411) 64 70 20
www.jvaneschbv.nl

Gebr. van Esch Wegenbouw BV
Siriusstraat 35 | Tilburg
T (013) 54 24 236
www.eschwegenbouw.nl

A. van Casteren Tilburg BV
Siriusstraat 35 | Tilburg
T (013) 54 24 236
www.casterentilburg.nl

WERKZAAMHEDEN VOOR DE BRABANTSE DELTA
Geografisch gezien vinden de werkzaamheden plaats binnen de gemeentes Drimmelen, Moerdijk, Etten-Leur, Rucphen, Zundert, 
Breda, Alphen-Chaam en Gilze Rijen. Per gebied hebben de gemeentes met betrekking tot de aanbesteding nauw samengewerkt 
met het waterschap. De werkzaamheden zijn in december 2016 aan ons gegund op basis van het Plan van Aanpak (PvA) en de prijs. 
Belangrijke speerpunten binnen het PvA zijn de gebiedskennis, de reductie van CO2-uitstoot en de aanpak van de uit te voeren 
werkzaamheden. 

Het werk bestaat uit het onderhoud van de watergangen en het maaien en ruimen van bermen. Tevens is het bijkomende handwerk 
opgenomen in het bestek. Dat bestaat uit het maaien van stuwen en gemalen, en het maaien van handsloten. De maaiwerkzaamheden 
vinden jaarlijks in het voorjaar plaats, tweemaal in de zomer en nog eens in het najaar. De manier van maaien en de periode zijn van 
belang voor het op de juiste manier onderhouden van de oevers. Een van de belangrijkste uitgangspunten is het voorkomen van water-
overlast en verslibbing (en daarmee blauwalg, stank en vissterfte). Daarnaast dient vanuit het oogpunt op het behoud en het versterken 
van de flora en fauna in en rondom het water, de meest optimale werkwijze  gehanteerd te worden.

Het materieel dat we inzetten zijn onder andere kranen met een maaikorf, trekkers met herderarm met maaikorf en klepelmaaier (eco-
maaier), maaiboten en trekkers met diverse werktuigen voor het maaien van de bermen. Het bestek voor de Brabantse Delta heeft een 
looptijd van twee jaar met een optie tot verlenging van nog eens twee jaar.

-  Je komt terecht in een familie-organisatie die sinds 1962 stevig is geworteld en wijd is vertakt. 
-  Door de verschillende organisaties die onder de holding vallen, bieden we een breed dienstenpakket en dus ook veel 

uiteenlopende mogelijkheden. 
-  Er zijn binnen de holding veel opleidingsmogelijkheden en krijgt de kans om door te groeien. 
-  Met een up-to-date machinepark mag je werken aan de mooie (veelal regionale) projecten die we realiseren. 
-  De werksfeer is persoonlijk en alleen formeel waar nodig. 

Op  www.jvaneschbv.nl/vacatures en op www.avcasfalt.nl vind je het actuele vacature-overzicht. 

Spreken onze projecten je aan? Wellicht is een van de vacatures bij J. van Esch BV, Gebr. van Esch BV, A. van Casteren Tilburg BV of
AVC Asfalt BV je op het lijf geschreven. Werken bij onze organisatie is om meerdere redenen interessant:

WERKEN BIJ?

BIG-BAGS VOOR UW PROJECT! 

Wist u dat de grond en bouwstoffen van A. van Casteren Tilburg BV ook kunnen worden geleverd in 
big-bags? Desgewenst leveren wij zand, grondsoorten en menggranulaat in grote zakken van 1 kuub bij u af. 

Dankzij deze ontwikkeling wordt ons productaanbod toegankelijk voor een nog bredere groep. We kunnen nu ook leveren aan 
klanten die kleinere hoeveelheden wensen of op locaties die minder goed bereikbaar zijn, omdat niet meer rechtstreeks vanaf de 

vrachtwagen wordt gestort. Om de big-bags snel te kunnen vullen met de gewenste materialen hebben we vorig jaar ook
een eigen vultrechter ontwikkeld die 2 zakken tegelijkertijd kan vullen.  

-  Er zijn binnen de holding veel opleidingsmogelijkheden en krijgt de kans om door te groeien. 
-  Met een up-to-date machinepark mag je werken aan de mooie (veelal regionale) projecten die we realiseren. 

 vind je het actuele vacature-overzicht. 
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