
 

 
 

  

Voortgangsrapportage 
2019 



Voortgangsrapportage 2019 
 

Pagina 2 van 15 

 
  

Colofon J. van Esch BV 

Versie V01 Datum 10-06-2020 Status definitief 

Verificatie I. van Esch – van der Aa Functie Directie  Paraaf: 

Auteur Ing. A.P.M. Timmer Functie KAM-coördinator Paraaf: 



Voortgangsrapportage 2019 
 

Pagina 3 van 15 

Inhoudsopgave 

1 Inleiding .............................................................................................................................................................................................................................. 4 

1.1 Algemeen ............................................................................................................................................................................................................... 4 

1.2 Uitgangspunten ................................................................................................................................................................................................. 4 

1.3 Leeswijzer .............................................................................................................................................................................................................. 4 

2 Emissie-inventaris 2019 .......................................................................................................................................................................................... 5 

2.1 Organisatorische grenzen .......................................................................................................................................................................... 5 

2.2 Basisjaar ................................................................................................................................................................................................................... 5 

2.3 Omvang bedrijf ................................................................................................................................................................................................... 5 

2.4 Directe en indirecte emissies .................................................................................................................................................................. 5 

2.5 Meest materiële emissies........................................................................................................................................................................... 5 

3 CO₂-reductiedoelstellingen en maatregelen scope 1 en 2 .......................................................................................................... 7 

3.1 Reductiedoelstellingen scope 1 en 2 ................................................................................................................................................. 7 

3.2 Concreet gerealiseerde acties en maatregelen 2019 (scope 1 en 2)) ........................................................................ 7 

4 CO₂-reductiedoelstellingen en maatregelen scope 3..................................................................................................................... 9 

5 CO₂-reductiedoelstellingen en maatregelen projecten met gunningsvoordeel ...................................................... 10 

6 Voortgang en trend .................................................................................................................................................................................................. 11 

6.1 Scope 1 en 2 ........................................................................................................................................................................................................ 11 

6.2 Scope 3 .................................................................................................................................................................................................................. 12 

6.3 Medewerkers bijdrage ................................................................................................................................................................................ 13 

6.4 Publicaties website ....................................................................................................................................................................................... 13 

7 Commitment CO₂-emissie reductieprogramma ................................................................................................................................ 14 

7.1 BouwCirculair (deelnemer: Willy den ouden) ........................................................................................................................... 14 

7.2 Duurzaamheid Wabico (deelnemer: Willy den ouden) ...................................................................................................... 14 

8 Deelname aan een sectorinitiatief ................................................................................................................................................................ 15 

8.1 CO2-reductieprogramma: “Bewust omgaan met energie” (deelnemer: Andrea Bakkeren) .................... 15 

 
Bijlage 1 Toegevoegde publicaties website www.jvanesch.nl 
 

  



Voortgangsrapportage 2019 
 

Pagina 4 van 15 

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. 

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 2019 

2.1 Organisatorische grenzen 
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 (per 01-01-2019 geformaliseerd). 
Tevens gewijzigd zijn de bedrijfslocaties: 

 Bedrijfslocatie Breda is per 21-12-2017 in gebruik genomen. 

2.3 Omvang bedrijf 
Op basis van de emissie-inventaris van voorgaande jaren 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 2019 wordt 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 2019 is in totaal 
2818 ton CO2 uitgestoten, waarvan 2.728 ton CO2 direct en 89 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 

Gasverbruik   12.049,00  m3 1887  22,7  

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen (diesel) 814176,50 liters 3230  2.629,8  

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen (Ad Blue)  12.551,00  liters 2600  32,6  

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen (Aspen)  12.550,00  liters 2740  34,4  

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen (benzine)  3.187,00  liters 2740  8,7  

   Totaal scope 1  2.728,3  
 

Scope 2 omvang eenheid emissiefactor ton CO2 

Electra grijs  137.437,36  kWh 649  89,2  

Elektraverbruik - groene stroom  3.091,64  kWh 0  -    

   Totaal scope 2   89,2  
 

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. 
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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 van 2019. In totaal heeft de J. van Esch BV een hoeveelheid van 5.268 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 (96% 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 2019 (scope 1 en 2)) 
 aanschaf Jaltest-uitleesapparatuur waarmee de technici zelf machines kunnen uitlezen of de 

software kunnen updaten. Bij storingen hoeft dan niet langer de leverancier benaderd te worden, in 
plaats daarvan kunnen veel zaken ter plekke worden opgelost; 

 op elke vestiging een laadpaal; 

 twee nieuwe elektrische auto’s aan het wagenpark toegevoegd. 

 TORO 4010 maaier. Deze driedelige cirkelmaaier (Tier IV) voldoet aan beste emissiewaarden; 

 VOLVO FH460 met Kemph aanhanger; 

 Fendt 514 met GPS Deze trekker beschikt over ingebouwde gps, wat efficiency vergroot én enorm 
bijdraagt aan de nauwkeurigheid bij grond- of sportveldenonderhoud; 

 Fendt 718 maaizuig-combinatie: 

 5 MB Sprinter bakwagens vernieuwing van de huidige voertuigen met nieuwe, zuinigere motoren. 
Conform de Euro-6 norm, de schoonste in zijn klasse; 

 MB Atego 1227 bakwagen + hijskraan; 

 Vertidrain sportveldbluchter. 

Ontwikkeling nieuw materieel – Bermspoorwisser 
De bermspoorwisser is een hulpstuk dat aan de 
Herder Connector past en sporen uitwist die gereden 
zijn naast bijvoorbeeld N-wegen. Het hulpstuk werd 
ontwikkeld uit veiligheidsoogpunt en in het kader van 
efficiëntie. Bij het gebruik van de sporenwisser heb je 
geen mobiele kraan en tractor met kieper meer 
nodig, alleen een tractor met arm. Hiermee kun je 
beschadigde bermen snel herstellen, zonder dat er 
langdurige wegafzettingen nodig zijn. Er wordt dus 
duurzaam en veilig gewerkt. 
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Verticuteren in weer en wind 
Een andere innovatie is de compleet zelf ontwikkelde sportveld-verticuteermachine. Wij liepen tegen het 
probleem aan dat deze belangrijke handeling met de huidige machines teveel weersafhankelijk is. In natte 
omstandigheden gaat de productie, maar ook kwaliteit achteruit. Met meer dan 200 sportvelden in ons 
beheer is het voor ons bedrijf van groot belang dat deze handeling snel én makkelijk gaat. Dit werktuig is 
dan ook in ontwikkeling om het minder weersafhankelijk te maken en de kwaliteit en snelheid te vergroten.’ 
 
Bijna alle verticuteermachines die één werkgang maken, zuigen het ‘verticuteermaaisel’ op. Dit proces 
levert problemen op wanneer het gras vochtig of nat is. Verticuteren in één werkgang in weer en wind was 
dan ook de droom, een droom die dankzij de innovatieve blik van Verstijnen komend seizoen werkelijkheid 
wordt. 
 
Telescopische transportband 
Een laatste innovatie is een telescopische transportband, die gebruikt zal worden voor de grondbank in 
Tilburg. Deze transportband werkt volledig elektrisch en kan indien gewenst in twee delen opgedeeld 
worden. De band heeft een maximale reikwijdte van maar liefst 22 meter en kan op 12 meter hoogte grond 
lossen. De nieuwe transportband moet de vervoersstroom bij de grondbank verder terugdringen en draagt 
zo bij aan de verduurzaming van J. van Esch BV. 
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4 CO₂-reductiedoelstellingen en maatregelen 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. Lan  

 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 2023 ten opzichte van 2019 75% van hun bodemverbeteraar zelf pr  

 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. 
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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. In navolgende tabel en grafiek is de emissie-inventaris 
weergegeven. 

 
 

 

Project

Projectnummer 165000 PNB OPC 0.2 Dagelijks Onderhoud

Rapportage periode: Van 1-1-2019 tot 31-12-2019

Inzet

Werkbus Diesel 3,5 5191,45 18170,075

Vrachtwagen 8*4 Diesel 15 1080,25 16203,75

Tractor met arm /vangrailmaaier/klepelmaaier/rollenpers Diesel 12,5 3682,75 46034,375

HGM/WIELLADER e.d. Diesel 12 1262,5 15150

Handgereedschap zoals Motorkettingzaag benzine 1,5 2209,5 3314,25

Totaal verbuik diesel (l) 95558,20 CO2 uitstoot diesel (ton) 308,7

Totaal verbruik benzine (l) 3314,25 CO2 uitstoot benzine (ton) 9,1

Totaal CO2 ton uitstoot 317,7

Registratie CO2 verbruik Project
Provincie Noord Brabant Dagelijks Onderhoud

Materieel inzet in het afgelopen kwartaal
Brandstof Verbruik liters 

per uur

Brandstof verbruik 

(l)
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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 2019 
gedaald met 4,5%.  
 

 
 
Gerelateerd aan de bedrijfsgrootte (manuren + draaiuren) dan blijkt er ten opzichte van het referentiejaar 
een daling van 8,0%. Dit ligt in lijn met c.q. iets voorop de beoogde doelstelling van 8% reductie! 
Oftewel in 2012 hadden we een uitstoot van 7,52 kg CO2/uur. Anno 2019 hebben we een uitstoot van 6,92 
kg CO2/uur. Een mooi bereikt resultaat. 
 

 
 
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 met de 
zonnepanelen, die per 1 april 2020 gelegd gaan worden en de nog te installeren zonnepanelen op de 
locaties Tilburg en Breda worden grote stappen verwacht. 
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6.2 Scope 3 
Ketenanalyse Groenafval en Bokashi 
In 2019 is aan Achterstraat 16 te Cromvoirt een compostering inrichting (Bokashi compost) gerealiseerd. 
 
Bokashi is een methode om organisch restmateriaal terug te geven aan de bodem. Het wordt traditioneel 
gebruikt om de microbiële diversiteit in de bodem te verhogen en planten te voorzien van bioactieve 
voedingsstoffen, zoals natuurlijke antibiotica en groeihormonen, vitamines en aminozuren. 

Bokashi kan van nagenoeg elk type vers organisch materiaal en op elke schaalgrootte gemaakt worden. 
Thuis kunnen etensresten in een speciale emmer vermengd worden met een startcultuur. Hierdoor gaan 
de etensresten ook fermenteren. De Bokashi wordt na enkele weken ingegraven in de bodem. Op grote 
schaal worden organische resten goed verdeeld in laagjes waaraan kleimineralen, zeeschelpenkalk en 
micro-organismen worden toegevoegd. Bij te droog ingangsmateriaal kunnen de bacteriën zich niet goed 
verdelen. Houtachtig materiaal moet eerst worden gehakseld. De hoop wordt luchtdicht afgedekt (zoals bij 
inkuilen) en 8 tot 10 weken zuurstofarm gefermenteerd. Compost kan temperaturen halen tot 70°C, maar bij 
Bokashi blijft de temperatuur onder 40°C: de energie blijft behouden en is er nagenoeg geen CO2-uitstoot. 
Koolstof en andere voedingstoffen worden behouden. 

Na afloop kan de Bokashi worden uitgereden. De biomassa moet een droge stofgehalte hebben van 
minimaal 25% en maximaal 50%. Een C/N (koolstof/stikstof) verhouding 20:1 kan verkregen worden door 
het combineren van verschillende soorten organisch materiaal. 

Toepassingseffect: 
 Optimale voeding voor het bodemleven 
 Behoud van mineralen in het eigen bedrijf 
 Verhoogt de organische stofbalans 
 Vitale planten 
 Ziekte onderdrukkende bodem (meer weerbaar tegen ziekten) 
 Milieuvriendelijk (minder CO2 en NH3 uitstoot); 
 Besparing afvoerkosten organisch materiaal 
 
In november 2019 heeft de voorverkenning m.b.t. vergunning voor grootschaligere Bokashi productie 
plaatsgevonden waarin de stappen vastgesteld zijn voor het behalen van een vergunning. In 2020 wordt 
het vergunning traject voortgezet en wordt bekeken of gestart kan worden met de productie van Bokashi. 
 
Procesparameters bij verwerking tot Bokashi 

Ingrediënt Eenheid Hoeveelheid Cromvoirt 

Bermmaaisel  Ton 535 

Edasil kleimineralen, per big bag à 1000 kg Kg/liter 2070 

Aegir zeeschelpenkalk, per big bag à 1000 kg Kg/liter 2070 

Microferm, per vat à 200 liter Kg/liter 345 

 

Transport Groenafval Bokashi 

Gewicht Gem. Afstand 
[km] 

Ritten Totaal km Gem. 
Verbruik 

Totaal 
verbruik 

C. factor Ton CO2 

535 75 18 1337,5 3 445,833 3230 1,44 

 
Reductie van uitstoot van 0,48 ton CO2 op 535 m3. 
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Ketenanalyse Woon werkverkeer 
De situatie in 2019 met betrekking tot de totale CO2-emissie van het woon-werkverkeer van de 
medewerkers van J. van Esch is weergegeven in onderstaande tabel. 
 

Vervoermiddel Totaal km/jaar 2019 
 

Conversiefactor 
(per kilometer) 

CO2-emissie (ton) 

Auto diesel 756.473 0,000205 155,1 

Auto benzine 160.800 0,000215 34,9 

   TOTAAL: 190,0 

 

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). 
 
2019 stond in het teken van de aftrap van onze gloednieuwe opleiding. Bij Weijs Werkend Leren volg je 
onderwijs en werk je binnen een van onze bedrijven 
 
Daarnaast zijn we ambassadeur van Brabants Besten, waarbij wij in de categorie ‘Inclusief 
Werkgeverschap’ aangesloten zijn. 

6.4 Publicaties website 
Via de website zijn de afgelopen periode diverse verplichte onderdelen gepubliceerd en in te zien geweest. 
Zie ook bijlage 1 voor de 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. 

7.2 Duurzaamheid Wabico (deelnemer: Willy den ouden) 
J. van Esch BV is financier van vergistingsinstallatie Wabico. Meer informatie is te vinden op 
http://www.wabico.nl/. Meer informatie over deelname is te vinden in de ketenanalyse biomassa. 
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8 Deelname aan een sectorinitiatief 
8.1 CO2-reductieprogramma: “Bewust omgaan met energie” (deelnemer: Andrea Bakkeren) 
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 2019 is er een bijeenkomst geweest bij Aannemingsbedrijf G. Van der Ven, Van 
Heemstraweg 2 in Brakel., d.d. 04-04-19. Helaas kon vanuit J. van Esch toen niemand deelnemen. 
 
Behandelde onderwerpen waren: 

 Monitoringstool voor brandstofverbruik en rijgedrag in vrachtwagens en kranen (Koert Valkenburg, 
Tomtom Telematics) 

 Praktische ervaringen met standkachels en startstop systemen, graag voorbereiden! 

 Rondje duurzaamheid (maatregelen door allen) 

 Presentatie gastbedrijf + korte rondleiding 

 praktische ervaringen met standkachels en start-stopsystemen in vrachtwagens en mobiele 
werktuigen (type, kosten van de techniek, inbouwkosten indien achteraf, besparingen vooraf ingeschat 
en/of werkelijk. 

In de 2e helft van 2019 is er een bijeenkomst geweest bij Kwakernaak., d.d. 26-09-19. Vanuit J. van Esch 
heeft de KAM-coördinator Andrea Bakkeren deelgenomen. 
 
Behandelde onderwerpen waren: 

 ontwikkelingen omtrent CO2; 

 voortgang bij de bedrijven aan de hand van de footprints; 

 Presentatie en rondleiding Kwakernaak. 

 
De volgende bijeenkomst staat gepland op donderdag 12 maart 2020 in Sliedrecht bij De Groot & Schagen. 
Hier meer over in het volgende verslag over de voortgang. 
 



Bijlage 1 
 
Toegevoegde publicaties website www.jvanesch.nl 

 

 

 

Scope 1 uitstoot brandstof
januari t/m juni 2019 

1

2

3

4

Bron CO2 (ton)

Benzine 6,3

Diesel 1.329,0

Gas 9,8

Aspen en Ad Blue 31,0

Footprint totaal 1.376

1.376
TON CO2

Scope 2 uitstoot ingekochte energie 
januari t/m juni 2019 

1

2

Bron CO2 (ton)

Electra grijs 39,9

Electra groen 0

Footprint totaal 39,9

Scope 1 uitstoot brandstof
januari t/m december 2019 

1

2

3

4

Bron CO2 (ton)

Benzine 8,7

Diesel 2.629,8

Gas 22,7

Aspen en Ad Blue 67,0

Footprint totaal 2.728

2.728
TON CO2

Scope 2 uitstoot ingekochte energie 
januari t/m december 2019 

1

2

Bron CO2 (ton)

Electra grijs 89,2

Electra groen 0

Footprint totaal 89,2

89,2 
TON CO2

39,9 
TON CO

2
 


