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NIEUWSBRIEF JULI 
 

 
Als bedrijf zijn we constant op zoek naar manieren om onze CO2 uitstoot te verminderen. We willen 

dit graag met iedereen in ons bedrijf delen. In deze nieuwsbrief blikken we terug naar de periode 

2010/2017 en vertellen je hoe we een verlaging van 12 procent CO2 uitstoot hebben gerealiseerd.  

Terugblik 
De grootste verlaging van de CO2 footprint heeft plaats gevonden in 2012, 2013 en 2014. Dat kwam 

door dat er minder bedrijfsactiviteiten. Helaas is de CO2 uitstoot in 2017 weer wat verhoogd. 
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Oorzaak verhoging  
We monitoren constant onze CO2 uitstoot en hebben helaas geconstateerd dat deze in 2017 is 

verhoogd ten opzichte van 2016. Welke oorzaken zijn hiervoor aan te wijzen?  

De auto’s in ons wagenpark zorgen voor een hogere CO2 uitstoot. Dat komt omdat er meer kilometers 

zijn verreden (de uitstoot van de diesel en van de elektra hebben een groot aandeel gehad). Stijging 

van de omzet in de betoncentrale heeft tot een hogere CO2 uitstoot geleid. Er zijn daarnaast enkele 

vrachtwagens aangekocht.  

 

 

Reductiedoelstelling 
De meeste CO2  uitstoot zit in het verbruik van diesel bij de businessunit Transport en Vervoer, dat 

bedraagt zo’n 83 procent. Het is een realistisch doel om deze met 1 procent te verlagen 

Thermische reinigingsinstallatie  
Begin 2018 is de thermische reinigingsinstallatie in gebruik genomen. Het hoge gasverbruik heeft en 

negatieve invloed op onze CO2 uitstoot. We hebben daarom afgesproken met onze auditor (SGS) dat 

we het jaar 2018 als een nieuw referentiejaar te gaan beschouwen. Vanaf 1 januari 2018 wordt er per 

bedrijfsonderdeel de CO2 uitstoot per 4 weken gerapporteerd. Op deze manier zijn doelstellingen 

duidelijker te maken en te monitoren. In de volgende nieuwsbrief wordt per businessunit de CO2 

footprint gepresenteerd.  

Beton  
De activiteiten van de businessunit beton hebben een groot aandeel in de CO2 uitstoot. A. Jansen zoekt 

daarom mee naar manieren om het beton duurzamer. We noemen daarom ook deel aan een aantal 

keteninitiatieven. We proberen samen met andere productiebedrijven, aannemers,  opdrachtgevers 

en overheid hiervoor afspraken te maken.  
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Keteninitiatieven 
A. Jansen BV wordt door de heer Ing. H. Heijsters vertegenwoordigd in de volgende  

Keteninitiatieven c.q. werkgroepen : 

• MVO Nederland. 

• MVO Beton – Werkgroep Beton op Prestatie. 

• Netwerk Beton / Bouwcirculair  (Netwerk Eindhoven Helmond). 

• Netwerk Beton / Bouwcirculair (Netwerk Tilburg). 

• Netwerk Beton / Bouwcirculair (Netwerk Breda). 

• Netwerk Beton / Bouwcirculair (Netwerk Amsterdam). 

• Lid van Pantheon, Performance  Based Concrete. 

• Duurzaam Bedrijventerrein  Ekkersrijt  - Gemeente Son. 

• Lidmaatschap LMO-TAG Overleg. 

• Certificatie TRI Grondstoffen. 

Ondertekening van het Betonakkoord namens A. Jansen BV  door Ing. H. Heijsters.  

• LCA studies Betonspecie door EcoChain Amsterdam. 

• Inzet recyclingsgranulaten in de Betonspecie.. 

• Inzet van Hoogoven Cement. 

• Onderzoek naar de inzet van Geopolymeer als alternatief bindmiddel bij de  

blokkenfabricage. 

• Inzet TRI recyclingsgranulaten in de Betonspecie. 

• Ondertekening Convenant Thermische Reiniging.  

Communicatie 
Wil je meer weten over hoe A. Jansen presteert op de CO2 prestatieladder? Dan kun je op de website, 

bij ‘MVO’ (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ) alle informatie en de laatste documenten 

terugvinden.  

Met vriendelijke groet, 

Han Heijsters 

Corporate  Social Responsibility and Innovations 


