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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 
Het opstellen van de halfjaarlijkse rapportage is onderdeel van het energiemanagementsysteem dat in het 
kader van de CO2-prestatieladder is ingevoerd. Afgelopen half jaar hebben er de volgende organisatorisch 
updates plaatsgevonden: 

 Organisatorische grenzen vaststellen aan de hand van de geconsolideerde inkoopomzet; 

 Vaststellen van de omvang van het bedrijf; 

 Aangepaste en nieuwe reductiemaatregelen; 

 Bewustwording binnen de organisatie toetsen en vergroten; 

 Deelname aan keten-/sectorinitiatieven herzien en vaststellen; 

 Commitment aan CO2-emissie reductieprogramma’s herzien en vaststellen; 

 Aanpassen diverse documenten in het Digitaal Management Systeem (DMS); 

 Interne audit en zelfevaluatie ten aanzien van de CO2-prestatieladder; 

 Directiebeoordeling ten aanzien van de CO2-bewust stuurcyclus. 

De onderhavige voortgangsrapportage is derhalve een terugblik op de behaalde energiereductie in de 
afgelopen periode. 

1.2 Uitgangspunten 
Het handboek CO2-Prestatieladder (versie 3.1, d.d. 22-06-2020), zoals uitgegeven door SKAO, is/wordt 
gehanteerd bij het bepalen van de beleidskeuzes en het opstellen van de doelstellingen. De basis voor de 
implementatie binnen onze organisatie wordt gevormd door ons eigen gecertificeerde 
managementsysteem. Zoveel als mogelijk wordt aangesloten bij de bestaande structuur en 
overlegvormen. Daar waar afgeweken is, wordt dat verwoord in het nieuw opgestelde CO2-
managementplan. 

1.3 Leeswijzer 
Voornoemde veranderingen worden beschreven in diverse hoofdstukken. Daarnaast is de voortgang op 
diverse onderdelen weergegeven in tabel 1. 
 
Tabel 1:  Verwijzing eisen CO2-presatieladder 

Hoofdstuk 
rapport 

Inhoud Eis in de CO2-
presatieladder 

2 Emissie-inventaris 3.A.1 en 4.A.1 

3 CO₂-reductiedoelstellingen en maatregelen scope 1 en 2 3.B.1 en 3.C.1 

4 CO₂-reductiedoelstellingen en maatregelen scope 3 5.B.2 

5 CO₂-reductiedoelstellingen en maatregelen projecten met gunningsvoordeel 3.B.1 en 3.C.1 

6 Voortgang en trend - 

7 Commitment CO₂-emissie reductieprogramma 5.C.1 en 5.C.2 

8 Deelname aan een sectorinitiatief 3.D.1 
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2 Emissie-inventaris 2020 

2.1 Organisatorische grenzen 
Op basis van de geconsolideerde omzetbalans van de Holding Gebr. van Esch BV is de AC-analyse 
uitgevoerd. Een uitgebreide verantwoording van de vastgestelde “Organizational Boundary” wordt 
verwezen naar het CO2-managementplan. Holding Gebr. van Esch BV is als hoogste top van de hiërarchie 
van bedrijven genomen, met daaronder de dochtermaatschappij J. van Esch BV. 

2.2 Referentiejaar 
Het referentiejaar is altijd 2012 geweest voor scope 1 en 2. Voor scope 3 is 2014 het referentiejaar (in 
verband met latere certificering niveau 5). Gezien de voortschrijdende verbetering in de datacollectie, de 
aangepaste emissiefactoren en het aflopen van de doelstellingen (2020) is er voor gekozen om een nieuw 
referentiejaar (2020) vast te stellen. Zie voor de verantwoording het CO2-managementplan. 
 
Ten opzichte van het referentiejaar 2020 is de voornoemde Organizational Boundary gewijzigd. De 
bedrijfslocatie Best is per 30-06-2021 in gebruik genomen. 

2.3 Omvang bedrijf 
Op basis van de emissie-inventaris 1e helft 2021 wordt voldaan aan een “Middelgroot bedrijf”. De totale CO₂-
uitstoot van de kantoren en bedrijfsruimten bedraagt maximaal (≤) 2.500 ton per jaar. Daarnaast bedraagt 
de totale CO₂-uitstoot van alle bouwplaatsen en productielocaties maximaal (≤) 10.000 ton per jaar. 

2.4 Directe en indirecte emissies 
Ieder halfjaar wordt de emissie-inventaris (CO2-footprint) berekend. Dit inzicht in CO2-uitstoot maakt het 
mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen en bij te sturen (zie hoofdstuk 3). In de eerste helft van 
2021 was in totaal 1.538 ton CO2 uitgestoten, waarvan 1.499 ton CO2 direct en 39 ton CO2 indirect. In 
navolgende tabellen zijn de CO2-emissie per categorie opgenomen. 
 
Tabel 2: Verwijzing eisen CO2-presatieladder 

Scope 1  omvang eenheid emissiefactor ton CO2 

Aardgas gebouwen  8.815  m3 1884  16,6  

Diesel bedrijfsmiddelen 413.461 liters 3473  1.436,0  

Benzine bedrijfsmiddelen 5.438 liters 2784  15,1  

Tweetaktolie bedrijfsmiddelen 4.320 liters 2258  9,8  

Smeeroliën bedrijfsmiddelen 6.536 kg 3035  19,8  

Lasgas  200 liters 3180  0,6  

Propaangas 623 liters 1725  1,1  

   Totaal scope 1   1.499,0  
 

Scope 2 omvang eenheid emissiefactor ton CO2 

Elektriciteit gebouwen - grijze stroom (incl. teruglevering) 62.686 kWh 556 34,9 

koude middelen airco (R134a) - verlies 2,15 kg 1430000 3,1 

brandstof woon-werkverkeer 4.245 km 195 0,8 

   Totaal scope 2  38,8 
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2.5 Meest materiële emissies 
Voor het bepalen van de meest materiële scope 3 emissies is uitgegaan van de inkoop volumes van de J. 
van Esch BV. Bij het vaststellen van de rangorde in scope 3 emissiebronnen zijn leveranciers van 
producten, onderaannemers, dienstenleveranciers en brandstofleveranciers meegenomen. 
 
Voor de berekeningen en onderverdeling naar activiteiten verwijzen wij naar de separate interne 
rapportage “Scope 3 berekening”. In onderstaande grafiek zijn de resultaten van de berekeningen 1e helft 
2021 weergegeven. In totaal heeft de J. van Esch BV een hoeveelheid van 11.187 ton CO2 aan scope 3 
emissies uitgestoten. 
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3 CO₂-reductiedoelstellingen en maatregelen scope 1 en 2 
3.1 Reductiedoelstellingen scope 1 en 2 
Onze emissie wordt vooral veroorzaakt door het gasolieverbruik van het rijdend materieel en 
bedrijfswagens (94% van het totaal). Het elektriciteitsgebruik en het gasverbruik hebben een marginale 
invloed op de totale emissie-inventaris. 
 
Scope 1 
Ten aanzien van het reduceren van onze CO2-uitstoot hebben we ons in 2021 ten doel gesteld om in 2025: 

 een reductie van 5% te realiseren (in het brandstofverbruik), relatief ten opzichte van de draaiuren (ten 
opzichte van referentiejaar 2020). Oftewel 1% per jaar. 

 
Scope 2  
Ten aanzien van het reduceren van onze CO2-uitstoot hebben we ons in 2021 ten doel gesteld om in 2025: 

 een reductie van 45% te realiseren (in het elektriciteitsverbruik), ten opzichte van referentiejaar 2020. 
Oftewel 9% per jaar. Deze doelstelling is relatief, door de toename in elektrisch materieel, waardoor 
een stijging in elektraverbruik, maar wordt gecompenseerd door de aanleg van zonnepanelen. 

 
Om deze doelstellingen te realiseren hebben we in een eerder stadium de volgende maatregelen 
opgesteld: 

 Een beter inzicht in het verbruik van bedrijfsmiddelen, door de voorhanden zijnde data (pompgegevens 
en GPS-systeem materieel) te optimaliseren en te analyseren; 

 Verbeteren van de logistieke efficiëntie, door het evalueren van het gebruik van GIS in Breda en deze 
verder uit te rollen binnen de organisatie; 

 Het verduurzamen van het inkoopbeleid; 

 Het verduurzamen van het afvalbeleid en bevorderen circulariteit; 

 Training aan de machinisten inzake Het Nieuwe Draaien; 

 Training aan de chauffeurs inzake Het Nieuwe Rijden; 

 Plaatsen van zonnepanelen op de bedrijfslocatie te Tilburg; 

 Plaatsen van zonnepanelen op de bedrijfslocatie te Breda. 
 

3.2 Concreet gerealiseerde acties en maatregelen 1e helft 2021 (scope 1 en 2) 
 In gebruik name 2x elektrische auto door directie (Audi etron.) 

 Aanschaf nieuw materieel - Mobiele kraan, Liebher A920 (Stage 5 motor) 

 Aanschaf nieuw materieel - 4 Fendts tractoren. 313 profi plus met GPS, 210P GPS voorbereid, 2x 718 
inclusief herder; 

 Ontwikkeling nieuw materieel – verticuteermachine. Voorheen alleen met droog weer. Nu ook met 
nat/vochtig weer. Vijf meter breed in plaats van 2 meter. Gelijk materiaal opruimen en afvoeren. 

 Flyer: Samen reduceren op CO2-uitstoot, met de HVO-brandstofblend. Om opdrachtgevers 
keuzemogelijkheid aan te bieden ten aanzien van de te gebruiken brandstof. 

 Optimalisatie werf Cromvoirt. Opbulken kleine hoeveelheden, om grotere hoeveelheden af te zetten (of 
af te voeren). 

 Aanschaf nieuw materieel: DDS vredo zaaimachine. 

 Electrische aftappunten (32 Amp.) op de werf, om de Zonnepanelen optimaal te benutten. (ten behoeve 
van elektrische machines, zoals de transportband. 

 Centralisatie organisatie door nieuwe bedrijfsvestiging Best. 

 Zonnepanelen in Tilburg. 
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4 CO₂-reductiedoelstellingen en maatregelen scope 3 
4.1 Reductiedoelstellingen scope 3 
Aan de hand van de analyse van de upstream en downstream scope 3 emissies zijn er twee ketenanalyses 
uitgevoerd: 

1. Ketenanalyse Groenafval en Bokashi; 
2. Ketenanalyse Woon-werkverkeer. 
 
Dit heeft geleid tot aanvullende reductiedoelstellingen. Op basis van de huidige omstandigheden in de 
markt, heeft J. van Esch BV ambitieuze, realistische doelstelling geformuleerd. 
 
Groenafval en Bokashi 
De ketenanalyse “Groenafval en Bokashi” is eind 2019 opgesteld. In de ketenanalyse zijn diverse reductie 
maatregelen berekend. Vanuit de ketenanalyse kan geconcludeerd worden dat reductie met name 
behaald wordt op het zelf produceren van Bokashi. Hiervoor zijn de onderstaande doelstellingen 
geformuleerd, op langere en kortere termijn. Lange termijn: 

 In 2021 ten opzichte van 2019 25% van hun bodemverbeteraar zelf produceren als Bokashi; 

 In 2022 ten opzichte van 2019 50% van hun bodemverbeteraar zelf produceren als Bokashi; 

  

 In 2024 ten opzichte van 2019 100% van hun bodemverbeteraar zelf produceren als Bokashi. 
 
Om de doelstelling op de lange termijn te realiseren zijn er voor de korte termijn doelstellingen 
geformuleerd: 

 In november 2019 de voorverkenning met betrekking tot vergunning voor grootschaligere Bokashi 
productie rond hebben; 

 In december 2019 5% (circa 500 m3) Bokashi in productie hebben; 

 In december 2020 de vergunning voor grootschaligere Bokashi productie rond hebben; 

 In april 2020 Bokashi hebben toegepast als bodemverbeteraar binnen hun werkprojecten, ter 
vervanging van reguliere bodemverbeteraar. 

 
Woon-werkverkeer 
De ketenanalyse “Woon-werkverkeer” is eveneens eind 2019 opgesteld. Deze ketenanalyse is afgesloten 
met een reductiedoelstelling. J. Van Esch wil in de periode 2019-2024 een reductie van 5% realiseren. Dit 
zal bereikt gaan worden door medewerkers met een privé-auto binnen een woon-werkafstand van 12,5 km 
te motiveren voor 50% van de tijd te fiets te nemen, meer gebruik te maken van openbaar vervoer, samen 
rijden of elektrische fiets / e-bike. J. Van Esch wil met deze doelstelling een reductie realiseren van 1,3 ton 
CO2. 

4.2 Concreet gerealiseerde acties en maatregelen 2e helft 2020 (scope 3) 
 Deelname heetwaterproject. Restwarmte uit ingezamelde bermgras wordt ingezet voor de 

onkruidbestrijding. 
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5 CO₂-reductiedoelstellingen en maatregelen projecten met gunningsvoordeel 
Project 16.50.00  - Provincie Noord Brabant 
In opdracht van de Provincie Noord-Brabant voeren we onder de naam Combinatie EschDoorn het project 
“Dagelijks onderhoud, calamiteiten en incidenten en diverse werken” uit, gelegen aan de provinciale wegen 
in Noord-Brabant. Dit project hebben wij verkregen onder inschrijving van ons CO2 niveau 5 certificaat. Het 
project is in 2018 gestart en de werkzaamheden worden verlengd uitgevoerd tot 31-12-2023. 
 
Voor dit project zijn er geen separate doelstellingen opgesteld daar het niet gegund is met 
gunningsvoordeel en geen reductiemaatregelen door opdrachtgever zijn geëist, maar onder inschrijving 
van het CO2 niveau 5 certificaat. Reductiedoelstellingen voor dit project zijn opgenomen in onze algemene 
doelstellingen, zoals verwoord in paragraaf 3.1. 
 
Voor dit project is er in 2019 in totaal 318 ton CO2 uitgestoten, berekend aan de hand van de ingezette 
draaiuren. Over 2020 is in totaal 376 ton CO2 uitgestoten en in de 1e helft van 2021 is in totaal 179 ton CO2 
uitgestoten. In navolgende tabel en grafiek is de emissie-inventaris weergegeven. 
 

 
 

 
 
De lichte stijging in de CO2-uitstoot is te verklaren door een lichte toename van de werkzaamheden, maar 
zeker ook door de verbeterde datacollectie. Eind 2019 is de Pluriform app in gebruik genomen, waarmee er 
meer en accurater de machine uren en draaiuren worden geregistreerd. Met name in het klein 

Project
Projectnummer 165000 PNB OPC 0.2 Dagelijks Onderhoud
Rapportage periode: Van 1-1-2021 tot 30-6-2021

Materieel inzet in het afgelopen kwartaal
Brandstof Verbruik liters 

per uur
Inzet Brandstof verbruik 

(l)

Werkbus Diesel 3,5 3504,25 12264,875

Vrachtwagen Diesel 15 777,25 11658,75

Tractor met arm /vangrailmaaier/klepelmaaier/rollenpersDiesel 12,5 1314,25 16428,125

Graafmachine / Wiellader e.d. Diesel 12 283,25 3399

Handgereedschap zoals Motorkettingzaag benzine 1,5 6591,25 9886,875

Totaal verbuik diesel (l) 43750,75 CO2 uitstoot diesel (ton) 151,9

Totaal verbruik benzine (l) 9886,88 CO2 uitstoot benzine (ton) 27,5

Totaal CO2 Ton Uitstoot 179,5

Registratie CO2 verbruik Project
Provincie Noord Brabant Dagelijks Onderhoud
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handgereedschap zie je daardoor een relatieve stijging in de inzet. Klein manco in de verbetering is dat 
geboekte uren niet altijd de daadwerkelijke draaiuren betreffen. 
 
Project 23.06.00 - Waterschap Brabantse Delta 
Op 12 maart 2021 is ons het werk Maaionderhoud bermen en watergangen, perceel 01 De Ham gegund. 
Het project is aangenomen met gunningsvoordeel (trede 5) op basis van de CO2-prestatieladder. 
 
Om binnen het project de energiereductie-maatregelen te beheersen is een CO2-projectplan opgesteld 
(d.d. 04-05-2021). Onderdeel hiervan was de CO2-nulsituatie van het project en deze is vastgesteld op 178 
ton CO2. Vrijwel volledig bestaande uit brandstofverbruik (scope 1). 
 
De volgende maatregelen worden in meer of mindere mate uitgevoerd. 

 Fuel save tanken op het werk waardoor er een schonere verbranding plaatsvindt; 
 Alternatieve brandstof HVO 20; 
 Efficiënt sloten maaien, inspelen op maaiverzoeken (binnen 48-uur op verzoek maaien); 
 Aankopen nieuwe machines zoals tractor met herder en tractor met maaizuigcombinatie; 
 Werkzaamheden worden geïnitieerd vanuit de bedrijfslocatie Breda; 
 Het nieuwe draaien, motoren bij stilstand uitzetten (medewerkers opleiden middels cursus); 
 Stallingslocatie materieel binnen het werkgebied; 

 
De geformuleerde doelstelling is als volgt: een CO2 reductie van 5% ten opzichte van de uitgangspunten in 
het ontwerp/bestek/in de aanbieding per jaar. 
 
Bij de start van de uitvoering is een Startwerk instructie verzorgd. Zie hiertoe ook de memo 
“Projectintroductie CO2-reductie”, Waterschap Brabantse Delta. 
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6 Voortgang en trend 

6.1 Scope 1 
Ten opzichte van het huidige referentiejaar (2020) is de CO2-emissie uitstoot (absoluut gezien) in 2021 
gedaald (uitstoot geïnterpoleerd naar een heel jaar). In 2020 was er 3.126 ton versus 2.998 ton in 2021. 
 

 
 
Gerelateerd aan de bedrijfsgrootte (manuren) dan blijkt er ten opzichte van het referentiejaar een stijging 
van 13,3%. Dit ligt niet in lijn met de te realiseren doelstelling. De verklaring ligt echter in het feit dat de 1e 
helft van het jaar relatief minder manuren worden gemaakt dan in de tweede helft. 
 

 
 

6.2 Scope 2 
Ten opzichte van het huidige referentiejaar (2020) is de CO2-emissie uitstoot (absoluut gezien) in 2021 
gedaald (uitstoot geïnterpoleerd naar een heel jaar). In 2020 was er 81 ton versus 78 ton in 2021. 
 

2.000

2.200

2.400

2.600

2.800

3.000

3.200

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Voortgang uitstoot CO2 (ton/jaar) - Scope 1

uitstoot absoluut

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Voortgang uitstoot CO2 (kg/uur) - Scope 1 

Uitstoot per manuur kg/uur doelstelling kg/uur



Voortgangsrapportage 1e helft 2021 
 

Pagina 12 van 17 

 
 
Gerelateerd aan de bedrijfsgrootte (manuren) dan blijkt er ten opzichte van het referentiejaar een stijging 
van 12,9%. Dit ligt niet in lijn met de te realiseren doelstelling. De verklaring ligt echter in het feit dat de 1e 
helft van het jaar relatief minder manuren worden gemaakt dan in de tweede helft. 
 

 
 
De 45% reductie inzake scope 2 emissies lijkt nog ver weg. Echter de resultaten van de zonnepanelen, die 
per 1 juni zijn gelegd in Tilburg en de nog te installeren zonnepanelen op de locatie Breda worden grote 
stappen gemaakt. 

6.3 Scope 3 
Ten opzichte van vorig jaar is de CO2-emissie uitstoot (absoluut gezien) in 2021 licht gestegen. 
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De reductie in scope 3 emissies wordt onder andere bewerkstelligt door de uitwerking van de 
ketenanalyses. Onderstaand de voortgang hierin. 
 
Ketenanalyse Groenafval en Bokashi 
De combinatie JvE/Prop is bij project 02.77.00 voor het maaien van de bermen en sloten in de Gemeente 
Breda een pilot geweest om vrijgekomen gras te verwerken tot Bokashi (in plaats van storten bij 
compostering). Eén van de onderaannemers die wij hebben ingeschakeld voor het maaien van de 
watergangen in Breda zorgt voor de verwerking van het gras in de kuilen. Dit is loonbedrijf AJ de Bruijn uit 
Rijsbergen. 
 
Uit de pilot is naar voren gekomen dat het Bokashi proces niet helemaal gelukt is. Dit komt doordat het 
gras te droog was. Enerzijds door het droge weer in het voorjaar en anderzijds doordat het bermmaaisel op 
zich al niet veel vocht bevat. 
 
Dit najaar wordt er een nieuw Bokashi depot (kuil) ingericht met slootmaaisel, welke dus ook meer vocht 
bevat. Het zal gaan om 400 ton maaisel, waarvoor de benodigde materialen reeds zijn ingekocht. Volgend 
voorjaar rond maart zal de kuil worden uitgereden. 
 
Binnen de Gemeente Breda is dit initiatief ook zeer interessant bevonden. Derhalve is er op 28 oktober jl. 
een bijeenkomst geweest, waarbij vanuit ons (Willy den Ouden) en Agriton (leverancier Bokashi materialen) 
een presentatie is gehouden voor een delegatie vanuit de gemeente Breda en Rijkswaterstaat. Een vervolg 
wordt hier aan gegeven in maart, bij het open en van de Bokashi-kuil. 
 
Ketenanalyse Woon werkverkeer 
Het aantal medewerkers die op de fiets naar het werk komen is afgelopen jaar stabiel gebleven. Het aantal 
elektrische auto’s is wel gestegen en de recente aankopen zullen in de 2e helft positief bijdragen. In 
navolgende grafiek is de huidig status weergegeven. 
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6.4 Medewerkers bijdrage 
Binnen J. van Esch BV is het op de volgende manier mogelijk voor medewerkers om bij te dragen aan en 
mee te denken over CO2-reductie: 

 VGM-overleg; 

 Themaoverleg afdelingen; 

 functioneringsgesprek; 

 interactie vanuit specifieke toolbox-meeting; 

 personeelsbijeenkomst; 

 Preventientje 

 intranet of via e-mail (kam@jvesch.nl). 

6.5 Publicaties website 
Via de website zijn de afgelopen periode diverse verplichte onderdelen gepubliceerd en in te zien 
geweest. De volgende publicaties zijn afgelopen periode toegevoegd: 

 5.B.2 Voortgangsrapportage 1e helft 2021 (onderhavige rapportage); 

 Nieuwsitem nieuwe Fendt 313 Profi+ GEN 4. tractor, d.d. 02-06-2021. 

 Nieuwsitem aanschaf 100% elektrische loader Giant G2200 X-TRA, d.d. 06-09-2021. 

 Nieuwsitem twee nieuwe Fendt 718 tractoren, d.d. 12-10-2021. 

 Nieuwsitem GIS, d.d. 27-10-2021. 

 
Zie ook bijlage 1 voor de losse toevoegingen. 
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7 Commitment CO₂-emissie reductieprogramma 
7.1 BouwCirculair Betonketen (deelnemer: Willy den ouden) 
BouwCirculair is de voortzetting van het Netwerk Betonketen. BouwCirculair realiseert de toepassing van 
CO2-arm en circulair beton. Het organiseert netwerkbijeenkomsten waarin leden uit alle geledingen van de 
betonketen kennis uitwisselen over duurzaam inkopen van beton. Voor het bevorderen van duurzaam 
beton zijn moederbestek.nl (aanvullende bestekseisen) en de BRL Bouwprojecten met duurzaam beton 
(voor EMVI projecten) ontwikkeld. 
 
Afgelopen periode is er vanuit J. van Esch geen actieve deelname geweest. Voor de in de bijeenkomst 
BouwCirculair Betonketen Midden-Brabant van 30 juni getoonde instrumenten:zie 
https://bouwcirculair.nl/instrumenten/. 
 
Daarnaast was er een presentatie Bouwteamsamenwerking van Henk Lankamp.  
Aan de hand van alle ketens inzake de Circulaire Spurt 2023 (https://bouwcirculair.nl/de-circulaire-spurt-
2023/ ) gaat de Betonketen Midden-Brabant zich richten op het thema: Spurt aanpak beton in contracten. 
 
De volgende bijeenkomst is gepland op: woensdag middag 24 november. 

7.2 BouwCirculair Groenketen (deelnemer: Willy den ouden) 
Na de Startbijeenkomst van de Groenketen zijn er drie bijeenkomsten geweest op 25 maart, 29 juni en 28 
september. Op laatst genoemde datum is de digitale bijeenkomst bijgewoond door Arjan Timmer. 
 
Na het voorstelrondje is er een indeling gemaakt voor het vervolg van de besteksteksten. aantal 
deelnemers heeft zich aangemeld voor deelontwerpen: 

 Circulair verwerken: definitie + minimumeis + gunningscriterium 

 Ecologisch bermbeheer: minimumeis + gunningscriterium – aansluiten bij kleurkeur? 

 Zwerfvuil: Voorstel / idee hoe dit aan te kaarten & mee om te gaan: 

 Emissievrij voor nu even parkeren, buyer group emissievrij is daarmee bezig dus even wachten op 
die resultaten. 

Daarnaast was er een presentatie van Kees van Rengs: ketenonderzoek verwaardingbermmaaisel. 

 Onderzoek was met name gericht op de keten CO2-neutraal te krijgen, en welke producten gemaakt 
van hun eigen groenstromen de provincie Zuid Holland dan ook weer in zou kunnen kopen. 

 Bodemkwaliteit is een heel belangrijk aandachtspunt, dus de compostroute is van belang om in 
stand te houden, naast eventueel andere circulaire toepassingen.  

 Bij bermen waar veel verkeer langs gaat de kwaliteit minder is. Daar zijn sedumberm eventueel ook 
interessant, omdat het minder onderhoud nodig heeft.  

 Bij de regionale contracten gegevens aan leveren welke soort grassen we hebben, zodat aannemers 
weten wat ze ermee kunnen doen. Biodiversiteit staat voorop. Zwerfvuil valt bij hun wel mee, is zijn 
indruk. Anke Sweere geeft aan dat er wel veel vuil tussen zit, bij wat zij aangevoerd krijgen uit de 
provincie Zuid Holland. 

 Hotspots definiëren voor zwerfvuil is ook een idee. Kleurkeur houdt ook in goede vegetatie 
monitoring. Bepaal de vegetatie types en koppel die aan type verwaarding.  

Circulaire spurt: Transitieagenda circulaire bouweconomie. Vanaf 1 januari 2023 in alle uitvragen circulariteit 
meenemen. Op welke wijze mag je zelf weten. Wat kunnen we nog komende jaar doen om daar invulling 
aan te geven? Allerlei projecten opgezet, 27 projecten. Groen/vanuit hier nog jaar de tijd geven om 
instrumenten te maken. Eind volgend jaar congres, kennis delen en beschikbaar stellen aan iedereen die 
hier gebruik van wil maken. 
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7.3 Duurzaamheid Wabico (deelnemer: Willy den ouden) 
J. van Esch BV is financier van het initiatief vergistingsinstallatie Wabico. Meer informatie is te vinden op 
http://www.wabico.nl/. Meer informatie over deelname is te vinden in de ketenanalyse biomassa. 
 
Op het terrein wordt groen gas geproduceerd uit groenafval. Het geproduceerde groen gas bedraagt 
3.760.000 Nm3 per jaar, goed voor de gasbehoefte van circa 2.100 huishoudens. J van Esch BV is exclusief 
toeleverancier van bermgras welke gebruikt wordt in het vergistingsproces, waarbij als residu een 
hoogwaardig digistaat overblijft, welke gebruikt wordt als meststof in de landbouw. 
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8 Deelname aan een sectorinitiatief 
8.1 CO2-reductieprogramma: “Bewust omgaan met energie” (deelnemer: Arjan Timmer) 
Het CO2-reductieprogramma ‘Bewust en verantwoord energieverbruik’ is een reductieprogramma waarbij 
de deelnemers maatregelen treffen om hun mensen bewust te maken van het energieverbruik en op deze 
manier hun CO2-uitstoot te reduceren. Initiatiefnemer is Mourik Infra B.V., in samenwerking met een NGO: 
Stichting Stimular. Inmiddels kent het initiatief circa 15 deelnemers. 
 
Zoals in de vorige voortgangsrapportage reeds besproken heeft op 7 oktober 2021 de 2e bijeenkomst van 
2021 plaatsgevonden. De bijeenkomst in Groot-Ammers stond in het teken van Waterstof: Toepassingen in 
Nederlands energiesysteem en wat dit kan betekenen voor bedrijven. De presentatie over Waterstof werd 
verzorgd door Young professional Fabian Vink, en dé waterstof expert van Nederland: Jan Piet van der 
Meer. 
 
Over het produceren van waterstof in landen met het meeste zonlicht. Groene energie van zonnepanelen 
omzetten in waterstof en transporteren naar daar waar er behoefte is. De verwachting is dat dit binnen een 
decennium goedkoper wordt dan diesel. 
 
Daarnaast stond er staat weer een rondje duurzaamheid op de agenda, waar iedereen kort heeft vertelt 
welke maatregelen in het laatste jaar uitgevoerd zijn/in uitvoering zijn en welke ervaringen daarmee zijn 
opgedaan. Zo heeft Mourik een graafmachine in gebruik genomen, die volledig op waterstof draait. 
 
 
 



Bijlage 1 
 
Toegevoegde publicaties website www.jvanesch.nl 

 


