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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 is er hard gewerkt om binnen alle lagen 
van de organisatie een CO2-bewust zijn, doen en laten neer te zetten. Gezien de personele veranderingen 
binnen de organisatie (o.a. wisseling in KAM-coördinator, projectleiders, uitvoerders en uitvoerenden) geen 
makkelijke opgave. 
 
Organisatorisch hebben de volgende 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 grote terugblik op de behaalde energiereductie in 
de afgelopen periode. 

1.2 Uitgangspunten 
Het handboek CO2-Prestatieladder (versie 3.0, d.d. 10-06-2015), 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 1e helft 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 Basisjaar 
Ten opzichte van het basisjaar 2014 is de voornoemde Organizational Boundary gewijzigd. De drie 
dochtermaatschappijen zijn in 2018 samengevoegd tot J. van Esch BV. Tevens gewijzigd zijn de 
bedrijfslocaties: 

 Bedrijfslocatie Breda is per 21-12-2017 in gebruik genomen. 
 Bedrijfslocatie Nijmegen is per 29-02-2020 in gebruik genomen. 

2.3 Omvang bedrijf 
Op basis van de emissie-inventaris 2019 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. Naar 
aanleiding van de emissie-inventaris 1e helft 2020 wordt op basis van extrapolatie geconcludeerd dat er 
hierin geen verandering plaats vind. 

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 
2020 is in totaal 1.426 ton CO2 uitgestoten, waarvan 1.385 ton CO2 direct en41 ton CO2 indirect. In 
navolgende grafiek zijn de CO2-emissie per categorie opgenomen. 
 
Tabel 2: Verwijzing eisen CO2-presatieladder 

Scope 1  omvang eenheid emissiefactor ton CO2 

Aardgas gebouwen - Kantoor Cromvoirt 2.909  m3 1884 5,5  

Aardgas gebouwen - Kantoor Breda 1.290  m3 1884 2,4  

Diesel bedrijfsmiddelen 416.159 liters 3230 1.344,2  

Benzine bedrijfsmiddelen 2.309 liters 2740 6,3  

Aspen bedrijfsmiddelen 4.800 liters 2695 12,9  

Smeeroliën bedrijfsmiddelen 4.072 kg 3035 12,4  

Lasgas  550 liters 3180 1,7  

Propaangas 10 liters 1725 0,0  

   Totaal scope 1  1.385,5  
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Scope 2 omvang eenheid emissiefactor ton CO2 

Elektriciteit gebouwen - grijze stroom Achterstraat 16 934  kWh 556 0,5 

Elektriciteit gebouwen - grijze stroom Achterstraat 
werkplaats/magazijn/loods 

5.930  kWh 556 3,3 

Elektriciteit gebouwen - grijze stroom Achterstraat 29 16.679  kWh 556 9,3 

Elektriciteit gebouwen - grijze stroom Siriusstraat 35 25.841  kWh 556 14,4 

Elektriciteit gebouwen - grijze stroom Siriusstraat 15 2.562  kWh 556 1,4 

Elektriciteit gebouwen - grijze stroom Weidehek 28 5.276  kWh 556 2,9 

Elektriciteit gebouwen - grijze stroom Nijmegen 14  kWh 556 0,0 

Elektriciteit gebouwen - grijze stroom projecten 193  kWh 556 0,1 

koude middelen airco (R134a) - verlies 5,85  kg 1430000 8,4 

brandstof woon-werkverkeer 3.238  km 195 0,6 

   Totaal scope 2  40,9 
 

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 
weergegeven t/m de 1e helft van 2020. In totaal heeft de J. van Esch BV een hoeveelheid van 2.290 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. 
 
Ten aanzien van het reduceren van onze CO2-uitstoot hebben we ons ten doel gesteld om in 2020 een 
reductie van 8% te realiseren inzake de scope 1 emissies, respectievelijk 95% inzake de scope 2 emissies, 
ten opzichte van het referentiejaar 2012, relatief ten opzichte van de draaiuren. 
 
Om deze doelstellingen te realiseren hebben we in een eerder stadium de volgende maatregelen 
opgesteld: 

 vastgoed: jaarlijks 1 vastgoed investering om energie te besparen; 

 duurzame elektriciteit: groene stroom van nationale oorsprong; 

 materieel innovatie: presentatie resultaat onderzoek naar materieel draaiend op alternatieve brandstof 
als vervolg op Aquavince; 

 materieel aankoop: motor nieuw materieel voldoet aan hoogste milieuklasse 

 personenauto’s aankoop: bij nieuwe personenauto’s is duurzaamheid een keuzecriteria 

 opleiding nieuwe draaien of rijden: jaarlijks wordt gekeken of personeel opgeleid moet worden voor 
het nieuwe rijden; 

 logistieke efficiëntie: maatregel naar aanleiding van resultaten gemeten logistieke efficiëntie. 

3.2 Concreet gerealiseerde acties en maatregelen 1e helft 2020 (scope 1 en 2)) 
 Praktijkdag Het nieuwe Rijden bij Bax - 8 medewerkers; 

 Nieuwe locatie in Nijmegen in gebruik genomen; 

 Aanschaf nieuw materieel - Kubota smalspoor tractor ST401; 

 Aanschaf nieuw materieel - Mercedes GLE 300d 4MATIC; 

 Plaatsing 176 zonnepanelen - werkplaats Cromvoirt; 

 Aanbrengen ‘Olifantengras’. Een soort houtsnippers die erom bekend staan vocht vast te houden 
zodat de planten niet snel uitdrogen; 

 Aanschaf nieuw materieel - Bestelbus Vito 111 CDI; 

 Aanschaf nieuw materieel - Mecalac 9MWR; 

 Aanschaf nieuw elektrisch gereedschap: 
o Stihl HAS 94 R accu heggenschaar; 
o Stihl accu-stokzaag type HTA85; 
o Stihl MSA 160 T accu; 
o Stihl MSA 161 T accu. 

Ontwikkeling nieuw materieel – verticuteermachine 
Een langdurig project, welke al langer loopt, vanaf 2018. 
Specificaties: 

 Voorheen was alleen met droog weer te verticuteren. Nu 
ook met nat/vochtig weer; 

 Vijf meter breed in plaats van 2 meter; 

 Met name voor de sportvelden; 

 Deze verticuteermachine bespaart een werkgang;  

 Gelijk materiaal opruimen en afvoeren;  

 Doelstelling: gereed maart 2021. 
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Afgelopen half jaar zijn navolgende stappen gemaakt. Het maken van de ophangbevestiging aan de bak en 
een tuimel stuk. 
 
De armen zijn gemaakt en gemonteerd, is verder gegaan met de aanspan van de machine. Er zijn 
tekeningen gemaakt om de juiste punten te bepalen voor het opklappen. Er is een wielstel gemaakt. 
 
Verder zijn we bezig geweest met het maken van de opvoerband, 
zodat het gras in de opvangbak terecht komt. Aanpassen van de 
dissel, nadat we hebben geconstateerd dat de eerste en tweede 
constructie niet was wat we wilde. 
 
Start opbouw hydrauliek componenten, zoals de tank, de gearbox 
en de oliekoelers. De machine is voor het eerst naar buiten 
gegaan, achter de tractor. 
 
We hebben voor het eerst test gedraaid. In grote lijnen deed de 
machine wat we willen. 
 
Innovaties bestaand materieel - Vultrechter/bunker 
In eigen beheer is een vultrechter/bunker ontwikkeld, om meerdere kuub zand gedoseerd op de 
transportband te laten komen. Dit voorkomt onnodig stationair staan draaien/wachten van de loader. 
 
Hieraan gekoppeld is een innovatieve, elektrisch aangedreven, transportband van 22 meter. In 
samenwerking met Jansen Dongen ontwikkeld. Vanuit zeef, bunker of schip dienen we een vak te kunnen 
vullen, met een overbrugging van 22 meter. Er wordt een transportgang bespaard, waardoor minder 
brandstofverbruik (loader minder). 
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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 

 

 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 

 

 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 
(medewerkers met bedrijfswagens zijn niet in de reductie meegenomen, omdat de emissies van de 
bedrijfswagens al in scope 1 zijn opgenomen). 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 1e helft 2020 (scope 3) 
HV-boompaal: gebrand op levensduur 
Het betreft het toepassen van een HV-boompaal. Deze wordt in Frankrijk gewonnen in plaats van in Oost 
Europa dus minder transport naar plaats verwerking. 
 
Gebrand op levensduur: Traditionele, niet verduurzaamde boompalen hebben een levensduur van enkele 
jaren. Dit is in de praktijk vaak net te kort, want veel jonge aanplant heeft tot vijf jaar ondersteuning van een 
boompaal nodig. Verhitting kan de levensduur van boompalen verlengen. Daarom presenteert Van Swaay 
Duurzaam Hout: de HV-Boompaal. Deze paal gaat dankzij lichte plaatselijke verbranding aanzienlijk langer 
mee! 
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Klassieke methode: Van Swaay heeft met de HV-Boompaal een klassieke methode van verduurzaming 
nieuw leven ingeblazen. In vroeger tijden verhitten landbouwers hun weidepalen zodanig dat er een 
verkoolde laag om het hout kwam. De laag beschermde het hout voldoende tegen houtrot en verlengde 
zodoende de levensduur. 
 
Moderne werkwijze: Met deze klassieke verduurzaming in het achterhoofd heeft Van Swaay een moderne 
werkwijze ontwikkeld om vurenhouten boompalen te verhitten. Met een speciale rondbrand-installatie 
wordt de boompaal kortstondig sterk verhit tot oppervlakte-verkoling optreedt. Dit gebeurt uitsluitend op 
de plaats waar houtrot de meeste kans heeft: op de grens van grond en lucht. De overige delen van de 
boompaal houden hun natuurlijke uitstraling. 
 
Kwaliteitseisen en milieuvoordeel: De boompalen worden geleverd met KOMO productcertificaat op basis 
van BRL 2904. 
 
Biobased Gietrand 
Het betreft het aanbrengen van een watergeefscherm vervaardigd uit suikerriet in plaats van uit een plastic 
polymeer.  De Biobased gietrand van GreenMax combineert de kracht van de bekende AquaMax 
polyethyleen (PE) gietranden met duurzame grondstoffen. 
 
Biobased Plastic wordt geproduceerd op basis van het restafval van suikerriet en wordt ook wel groene 
polyethyleen genoemd. Door het gebruik van het restafval van suikerriet ontstaat er een nieuw en 
duurzaam alternatief voor het standaard polyethyleen. 
 
De Biobased gietranden zijn volledig recyclebaar. Groene polyethyleen is mengbaar met standaard 
polyethyleen. Hierdoor kunnen gietranden op basis van suikerriet zelfs gerecycled worden in hetzelfde 
proces als de huidige PE gietranden. Het basismateriaal kan hierdoor nog veelvuldig hergebruikt worden. 
 
De gietranden zijn, met een dikte van 2 mm, net zo sterk als de bekende gietranden van HDPE. Door de UV 
stabiliteit zijn de gietranden voor meerdere plantseizoenen herbruikbaar. 
 
De Biobased gietranden hebben het I Am Green Logo. Dit logo mag alleen worden gebruikt bij producten 
die restafval van suikerriet als basis hebben. Het gebruik van groene polyethyleen draagt daarnaast bij om 
broeikasgassen te verminderen. Hiermee hopen wij bij te dragen aan de ontwikkeling van een duurzame 
‘Biobased’ groene stad. 
 
Jute boomband 
Het betreft het leveren en aanbrengen van jute boompalen in plaats van canvas boomband. De 
boombanden van GreenMax worden gebruikt voor het eenvoudig opbinden en verankeren van bomen. 
Door het gebruik van de brede boomband worden de bomen in de juiste stand gehouden. 
 
De jute boomband is gemaakt van 100% gerecycled krachtig geweven jute. Het voordeel van jute is dat het 
niet snijdt in de bast van de boom. Door middel van (boom)spijkers kan de band aan de boompaal 
bevestigt worden. 
 
De treksterkte is nagenoeg hetzelfde als autogordel. De boomband blijft doorgaans 2 groeiseizoenen aan 
de boom. Het verteringsproces begint na drie jaar, indien men vergeet om de band te verwijderen doet de 
natuur de rest. 
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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 uitgevoerd tot 31-12-2020. 
 
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 aanvang van de uitvoering wordt normaliter de emissie-inventaris (CO2-footprint) berekend. 
Vervolgens wordt halfjaarlijks de emissie-inventaris berekend. Dit inzicht in CO2-uitstoot maakt het mogelijk 
om effectieve doelstellingen op te stellen en bij te sturen. In 2019 is er in totaal 317,7 ton CO2 uitgestoten, 
berekend aan de hand van de ingezette draaiuren. Over de 1e helft van 2020 is in totaal 180,5 ton CO2 
uitgestoten, in navolgende tabel en grafiek is de emissie-inventaris weergegeven. 
 

 
 

 

Project
Projectnummer 165000 PNB OPC 0.2 Dagelijks Onderhoud
Rapportage periode: Van 1-1-2020 tot 30-6-2020

Materieel inzet in het afgelopen kwartaal
Brandstof Verbruik liters 

per uur
Inzet Brandstof verbruik 

(l)

Werkbus Diesel 3,5 2757,51 9651,285

Vrachtwagen Diesel 15 564,25 8463,75

Tractor met arm /vangrailmaaier/klepelmaaier/rollenpersDiesel 12,5 2694 33675

Graafmachine / Wiellader e.d. Diesel 12 265 3180

Handgereedschap zoals Motorkettingzaag benzine 1,5 705,25 1057,875

Totaal verbuik diesel (l) 54970,04 CO2 uitstoot diesel (ton) 177,6

Totaal verbruik benzine (l) 1057,88 CO2 uitstoot benzine (ton) 2,9

Totaal CO2 Ton Uitstoot 180,5

Registratie CO2 verbruik Project
Provincie Noord Brabant Dagelijks Onderhoud

1

0,0 50,0 100,0 150,0 200,0

177,6

1

CO2 uitstoot benzine (ton) 2,9

CO2 uitstoot diesel (ton) 177,6

Provincie Noord Brabant 2020 Uitstoot

CO2 uitstoot benzine (ton) CO2 uitstoot diesel (ton)
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6 Voortgang en trend 

6.1 Scope 1 en 2 
Ten opzichte van het huidige referentiejaar (2012) is de CO2-emissie uitstoot (absoluut gezien) in de 1e helft 
van 2020 gedaald met 3% (uitgaande van extrapolatie naar een geheel jaar).  
 

 
 
Gerelateerd aan de bedrijfsgrootte (manuren + draaiuren) dan blijkt er ten opzichte van het referentiejaar 
een daling van 8,6%. Dit ligt in lijn met de beoogde doelstelling van 8% reductie! 
Oftewel in 2012 hadden we een uitstoot van 7,52 kg CO2/uur. Anno 2020 hebben we een uitstoot van 6,87 
kg CO2/uur. Een mooi bereikt resultaat (met de kanttekening daarbij dat de halfjaar cijfers minder 
nauwkeurig zijn dan over een geheel jaar). 
 

 
 
De reductiedoelstelling van de J. van Esch BV om een reductie van 8% te behalen in 2020 inzake de scope 
1 emissies lijkt daarmee haalbaar. De 95% reductie inzake scope 2 emissies lijkt nog ver weg. Echter de 
resultaten van de zonnepanelen, die per 1 april zijn gelegd en de nog te installeren zonnepanelen op de 
locaties Tilburg en Breda worden grote stappen gemaakt. 
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6.2 Scope 3 
Ten opzichte van vorig jaar is de CO2-emissie uitstoot (absoluut gezien) in de 1e helft van 2020 gedaald met 
13% (ten opzichte van de eerste helft van 2019, waarin 2.634 ton CO2 is uitgestoten). Deze lichte daling van 
de scope 3 emissie is te verklaren doordat in 2019 een grote hoeveelheid zand is ingekocht voor de 
projecten. 
 

 
De reductie in scope 3 emissies wordt onder andere bewerkstelligt door de uitwerking van de 
ketenanalyses. Onderstaand de voortgang hierin. 
 
Ketenanalyse Groenafval en Bokashi 
Locatie Cromvoirt: het vergunningentraject wordt een lang traject. Doordat ingezameld grasmaaisel ook als 
afval wordt gezien is Provincie Noord-Brabant het bevoegde gezag. Wordt vervolgd. 
 
De combinatie JvE/Prop is bij project 02.77.00 voor het maaien van de bermen en sloten in de Gemeente 
Breda een pilot opgestart 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. 
 
De combinatie heeft gras uit de voorjaarsronde op twee verschillende adressen aangeleverd bij AJ de 
Bruijn én tevens heeft de combinatie de materialen aangeschaft om Bokashi te maken, Loonbedrijf AJ de 
Bruijn heeft twee kuilen opgezet: één met los maai-zuiggras en één met grasrollen. De toegevoegde 
materialen liggen in lijn met de toegepaste hoeveelheden in Cromvoirt). 
 
Vooraf het maaien en ruimen van de bermen heeft gemeente Breda het zwerfvuil laten ruimen, echter de 
kuilen zullen niet 100% zwerfvuil vrij zijn. Binnenkort worden beide kuilen geopend, het gras wordt 
waarschijnlijk nog gezeefd en hierna via een lopende band handmatig het laatste zwerfvuil verwijderd. 
Richard verzorgt de afzet en verwerking op het land. Dit zal op eigen maisland zijn en hij gaat proberen te 
leveren aan een boomkwekerij. 
 
Na de verwerking plannen wij een evaluatie in om alles te evalueren. Ook zullen we de kostprijs per ton 
bepalen, zodat duidelijk wordt of dat het op grotere schaal toepassen rendabel is. 
 
Ketenanalyse Woon werkverkeer 
Medio november wordt vanuit personeelszaken een fietsregeling uitgerold. Meer hierover in de volgende 
voortgangsrapportage. Momenteel zijn wij aan het inventariseren of het interessant is om een fietsregeling 
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op te zetten voor J. van Esch BV. De fietsregeling betekent in het kort dat je tegen inlevering van brutoloon 
met een fiscaal voordeel een fiets aan kan schaffen. Het belastingvoordeel geldt tot maximaal € 749,-.  
Jouw fiets mag wel duurder zijn, maar je kunt geen belastingvoordeel meer krijgen over het resterende 
bedrag. 
 
Rekenvoorbeeld 1: Stel je hebt een bruto inkomen van €20,000 hebt waardoor je 37% belasting betaald 

over je inkomen, en je koopt een fiets van €500. Zonder gebruik te maken van het 
fietsplan betaal je eerst belasting waardoor je €12,600 hebt. Na de aanschaf van de 
fiets houd je nog €12,100 over. Als je het fietsplan gebruikt gebruik je eerst het 
brutoloon om een om de fiets te kopen, waardoor je een brutoloon van €19,500 
overhoudt. Als je nu belasting betaalt, houd je netto €12,285 over. Door gebruik te 
maken van het fietsplan bespaar je in dit geval dus €185.  

Rekenvoorbeeld 2: Stel je hebt een bruto inkomen van €50,000 waardoor je in de derde belastingschijf 
van 41% zit, en je besluit een dure elektrische fiets te kopen van €1250. Je fiets is 
€501 duurder dan de €749 waar je belastingvoordeel uit kan halen. Over de eerst 
€749 bespaar je €307 en de overgebleven €501 betaal je volledig zelf. Hierdoor kost 
je fiets van €1250 slechts €943 dankzij het fietsplan. 

 
Interesse? Wij willen graag weten wie interesse heeft hierin. Je kunt dit het beste per e-mail doorgeven 
(HR@jvesch.nl). Tot en met 30 oktober 2020 heb je de tijd om je hiervoor op te geven. Hierna zullen wij een 
besluit nemen omtrent de fietsregeling. Jullie worden hier uiteraard weer over geïnformeerd. 

6.3 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; 

 Uitvoerders-, projectleiders en/of bedrijfsbureauoverleg; 

 functioneringsgesprek; 

 interactie vanuit specifieke toolbox-meeting; 

 personeelsbijeenkomst; 

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

6.4 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: 

 Ketenanalyse Groenafval en Bokashi; 

 Ketenanalyse Woon-werkverkeer; 

 3.A.1 Emissie-inventaris - 2019; 

 5.B.2 Voortgangsrapportage - 2019. 

 3.A.1 Emissie-inventaris - 1e helft 2020; 

 CO2-managementplan; 

 5.B.2 Voortgangsrapportage - 1e helft 2020 (onderhavige rapportage). 

 
Zie ook bijlage 1 voor de losse toevoegingen. 
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7 Commitment CO₂-emissie reductieprogramma 
7.1 BouwCirculair (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. 
 
Voor elk ketenoverleg worden jaarlijks vier bijeenkomsten georganiseerd. Voor de bijeenkomsten van 
Betonketen Tilburg 2020 golden de volgende data: 
 

Dag: Dinsdag 
Tijd: 13.30 uur tot 16.00 uur 
Data 31 maart 
 16 juni 
 09 september 
 11 november 
 
Wegens corona is het overleg van 31 maart en 16 juni komen te vervallen. Hiervoor is een online 
bijeenkomst georganiseerd op woensdag 13 mei 2020. 
 
Datum:                woensdag 13 mei 2020 
Aanvang:             13.00 uur 
Onderwerpen: 

1. Nieuwe website Moederbestek doorlopen; 
2. Circulaire wegfundatie; 
3. Circulaire Fietsbruggen; 
4. Circulaire grondstabilisatie; 
5. Mededelingen; 
6. Sloopprotocol; 
7. Betonakkoord. 
 
Datum:                dinsdag 08 september 2020 
Aanvang:             13.00 uur 
Onderwerpen: 

1 Projectenmodule) Moederbestek.nl; 

2 27 punten plan reductie CO2 emissie Beton; 
3 Sloop Circulair; 
4 Projecten/ontwikkelingen gemeenten; 
5 BC-Monitor 2020, sneak preview; 
6 Oproep Proeftuinen; 
7 Webinars in oktober; 
8 Ter info: Ontwerpmodule BetonAkkoord; 
9 Afsluiting. 

 
Op 11 november 2020 is voor het laatst deelgenomen aan de reguliere bijeenkomst. Meer hierover in de 
voortgangsrapportage over 2020. 
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7.2 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. 
 
In 2020 is tot aan de zomervakantie circa 300 ton bermgras aangeleverd. Op dit moment wordt nog 
wekelijks circa 100 ton aangevoerd tot het einde van het jaar. Naar verwachting zal eind 2020 circa 1.000 
ton bermgras op deze manier verwerkt worden. 
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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. 
 
In de 1e helft van 2020 is er een bijeenkomst geweest bij De Groot & Schagen, d.d. 12-03-20. Helaas kon de 
toenmalige KAM-coördinator van J. van Esch toen in verband met persoonlijke omstandigheden niet 
deelnemen. 
 
Op 1 oktober heeft de 2e bijeenkomst van 2020 plaatsgevonden. In verband met de aangescherpte Corona-
maatregelen een remote bijeenkomst. Deelnemer vanuit J. van Esch BV is geweest Arjan Timmer. 
Behandelde onderwerpen waren: 

 Rondje Duurzaamheid, waarbij Arjan de aftrap deed ten aanzien van de ontwikkelingen bij J. van 
Esch. Onder andere de aanleg van de Zonnepanelen is besproken; 

 Ingegaan is op een aantal aandachtspunten bij de nieuwe versie 3.1 van de CO2-prestatieladder; 
 Gediscussieerd is er over de toekomst van het initiatief. Elementen zijn er verzameld voor de 

vernieuwde intentieverklaring. 

 
De volgende bijeenkomst staat gepland op donderdag 4 maart 2021. Hier meer over in het volgende 
verslag over de voortgang. 
 
 



Bijlage 1 
 
Toegevoegde publicaties website www.jvanesch.nl 

 

 


