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1 Inzicht emissie inventaris 
1.1 Inzicht in directe uitstoot (scope 1) 

In 2016 is een nieuwe inzicht analyse uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de uitstoot door Van Esch voor 

80% wordt veroorzaakt door het groot materieel.  

Volledige rapportage beschikbaar bij afdeling KAM. 

1.2 Inzicht in ingekochte energie (scope 2) 
De uitstoot binnen scope 2 wordt volledig veroorzaakt door elektriciteit. 

1.3 Inzicht in indirecte uitstoot (scope 3) 

 
Uit de scope 3 analyse blijkt dat de meest materiele emissies binnen scope 3 zijn: 

• Biomassa 

• Beton 

• Asfalt 

Hieruit zijn beton en biomassa gekozen door het managementteam voor ketensamenwerking.  
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2 Voortgang reductie 
2.1 Voortgang Scope 1 
Binnen scope 1 voldoen we aan onze doelstellingen. Dit komt door de groei van het bedrijf en 

door een reductie van brandstof gebruik. 
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2.2 Voortgang Scope 2 
Het elektriciteitsverbruik is de afgelopen jaren extreem toegenomen. Dit komt waarschijnlijk door 

het airco gebruik in de zomer en de toename aan computers. 

Naar verwachting wordt de doelstelling van 2020 wel gehaald omdat we de mogelijkheid hebben 

om over te stappen op groene stroom van nationale oorsprong. 
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2.3 Voortgang keten beton (Scope 3) 
Dit jaar is de nulmeting gedaan voor de betonketen. Om de doelstelling te halen dient dit jaar 

betonpuin afgeleverd te worden bij een betonproducent voor hergebruik. Logistieke efficiëntie zal 

ook effect hebben. 

 

 

2.4 Voortgang keten biomassa (scope 3) 
Er is in overleg met de CI een nieuwe nulmeting vastgesteld in 2016. Enerzijds omdat de nieuwe 

norm andere eisen stelt en anderzijds om dat de gegevens over 2014 en 2015 niet bleken te 

kloppen. Om de doelstelling te halen dienen er meerdere duurzame verwerkingspartners 

gevonden te worden. Composteren wordt gezien als basisoptie en zal geen reductie opleveren. 

Ook moet de kwaliteit van het geoogste biomassa omhoog.  

 

2.5 Voortgang Projecten 
We hebben 2 projecten met gunningskorting in ons portfolio. De belangrijkste belofte was het 

behalen en behouden van trede 5 en dat is dit jaar weer gelukt. 
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3 Geplande reductiemaatregels 2017 
De volgende reductiemaatregels zijn vastgesteld om voortgang te blijven behalen. In aanvulling 

hierop kan besloten worden om de verbetervoorstellen uit hoofdstuk 1 door te voeren. 

3.1 Reductieplan 
Hieronder worden de geplande maatregels voor 2017 gepresenteerd. In de interne planning zijn 

alle maatregels tot en met het verloop van het certificaat in 2019 vastgesteld. (Naast deze 

reductiemaatregels moet uiteraard worden voldaan aan de algemene norm eisen ten aanzien van 

rapportage en communicatie) 

 

 

3.2 Ondersteunende middelen 
• Het systeem om de logistieke efficiency van de trucks te meten dient verbeterd te 

worden. Dit betekent of een geografisch volgsysteem of een tankpas systeem in tilburg. 

• De weegbrug dient gekoppeld te worden aan infraworks om ladingen te traceren en de 

logistieke effectiviteit te meten. 

  

onderwerp maatregel scope

vastgoed jaarlijks 1 vastgoed investering om energie te besparen scope 2

materieel aankoop motor nieuw materieel voldoet aan hoogste milieuklasse scope 1

persoonauto's aankoop of lease bij nieuwe persoonauto's is duurzaamheid een keuzecriteria scope 1

brandstof innovatie presentatie resultaat onderzoek SHELL GTL scope 1

opleiding nieuwe draaien of rijden

jaarlijks wordt gekeken of personeel opgeleid moet worden voor het 

nieuwe rijden scope 1

logistieke efficientie

opzetten meetsysteem om logistieke efficientie te meten in eenheid kgco2 

per vervoerde ton scope 1

overleg ketenpartners biomassa

overleg met ketenpartners om te bedenken hoe van esch kan verbeteren 

zodat de ketenpartners meer reductie kunnen halen en vice versa keten biomassa

overleg ketenpartners beton

overleg met ketenpartners om te bedenken hoe van esch kan verbeteren 

zodat de ketenpartners meer reductie kunnen halen en vice versa keten beton

biomassa keten zuid (newfoss) ondertekenen convenant keten biomassa

convenant netwerk beton ondertekenen convenant keten beton

biomassa verwerkings partners

uitbreiden leveringen biomassa aan ten minste 1 nieuwe partner én 

opvragen van emissiefactor kgco2 per verwerkte ton keten biomassa

beton verwerkings partners

uitbreiden leveringen betongranulaat aan betonproducent én opvragen van 

emissiefactor kgco2 per verwerkte ton keten beton

beton emissiefactor

verbeteren betrouwbaarheid berekening emissiefactor en updaten keten 

rapportage keten beton

biomassa emissiefactor

verbeteren betrouwbaarheid berekening emissiefactor en updaten keten 

rapportage keten beton

maatregel nav ketenoverleg

uit het ketenoverleg moet een maatregel bedacht en geimplementeerd 

worden. keten biomassa

maatregel nav ketenoverleg

uit het ketenoverleg moet een maatregel bedacht en geimplementeerd 

worden. keten beton

projectoverleg

voldoen aan beloofde maatregels bij projecten met gunningskorting en 

hierover communiceren naar klant project met gunningskorting



 

 
7 

4 Conclusie 
Van Esch bereikt zijn gestelde doelen.  

Het ambitieniveau kan als ‘gemiddeld’ beschouwd worden. Enerzijds lopen we voor met materieel 

innovatie, anderzijds is er nog een verbeterslag nodig bij de ketensamenwerking. 

Het kwaliteitssysteem opgezet voor de CO2 prestatieladder is effectief. Om in de toekomst de 

effectiviteit te behouden dient de communicatie met ketenpartners betreft beton en biomassa 

opgeslagen te worden en te leiden tot nieuw inzicht en reductiemaatregels. Ook dient de 

logistieke efficiëntie gemeten te worden, hiervoor is een verbeterd meetsysteem nodig.  

 

Het reductiebeleid verloopt voortvarend en het is waarschijnlijk dat Van Esch zijn reductiedoel in 

2020 zal halen. 

 




