NIEUWSBRIEF OKTOBER 2019

Waar staan we?
Met deze nieuwsbrief geven we weer een up–date over waar we staan met onze CO2 prestatie.
Zoals bekend monitoren we de CO2 uitstoot die A. Jansen B.V. veroorzaakt jaarlijks sinds 2010.
We hebben ons het doel gesteld om ieder jaar 1% minder CO2 uit te stoten.
Tot en met 2017 is dat gelukt! Ten opzichte van 2010 verminderde we de CO2 uitstoot met 12%.
Door de in gebruik name van de Thermische Reinigings Installatie in Son, waarbij het gasverbruik veel
is gestegen, is besloten om van 2018 een nieuw referentie jaar te maken. Op 16 juni heeft SGS, een
extern advies bureau, de CO2 cijfers van 2018 nagekeken. Na wat kleine aanpassingen zijn op 9
september de cijfers goed gekeurd en is er een nieuwe Broeikasgas Verificatieverklaring af gegeven.
De doelstellingen die A. Jansen B.V. als holding gesteld heeft voor de jaren 2019, 2020 en 2021 zijn
t.o.v. de CO2 uitstoot van 2018 vastgesteld.
De doelstellingen met de daarbij behorende maatregelen zijn ook per BV: Beton, Betonwaren,
Recycling, Transport en Verhuur en Infra vastgelegd.

De Doelstellingen voor de A. Jansen Holding totaal zijn :
2018 :
2019 :
2020 :
2021 :

21.791 ton CO2
21.388 ton CO2
20.926 ton CO2
20.039 ton CO2

geverifieerd
daling t.o.v. 2018 = 1,85 %
daling t.o.v. 2018 = 3,97 %
daling t.o.v. 2018 = 8,04 %
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Resultaten 2018
Door de verificatie audit zijn enkele kleine wijzigingen in de CO2 uitstoot over het jaar 2018
aangebracht. In de volgende tabel zijn de juiste resultaten over 2018 te vinden.
Deze CO2 emissie waarden zijn de nieuwe waarden waarmee we de komende jaren gaan vergelijken.

De totale CO2 uitstoot van de A. Jansen Holding bedroeg voor 2018: 21.791 ton.
In 2017 was de totale uitstoot: 14.377 ton CO2.
De uitstoot van de diesel en van de elektra, waren in het jaar 2017 en hiervoor, de zwaarst wegende.
Met ingang van het jaar 2018 is naast diesel de uitstoot van gas verbranding de grotere veroorzaker
van de CO2 uitstoot.
De grootste stijgingen zitten in het elektriciteit- en het gasverbruik. Beide zijn terug te leiden naar
verbruiken veroorzaakt door de TRI in Son. ( De CO2 emissie uit Elektriciteit steeg van 2.211 in 2017
naar 3.734 ton, de CO2 emissie ten gevolge van de gasverbranding steeg van 44 naar 4.755 ton )
Naast de rapportage voor de Holding totaal zijn intern ook de CO2 cijfers apart per BV gepresenteerd.
Hierdoor is het vanaf 2018 mogelijk de resultaten van de CO2 uitstoot per BV inzichtelijk te maken en
de doelstellingen beter te monitoren.
Voor de verschillende BV’s: Beton, Betonwaren, Recycling, Infra, Transport en Verhuur zijn inmiddels
de doelstellingen voor 2019 vast gesteld. Deze worden in het Management Rapport CO2
Prestatieladder 2019 opgenomen.
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Keteninitiatieven
Natuurlijk kan A. Jansen BV in haar eentje de CO2 uitstoot in Nederland niet verlagen. We doen dit
met andere bedrijven, de overheid, de aannemerij en de opdrachtgevers. Een aantal initiatieven waar
we als A. Jansen B.V. aan deel nemen zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
LMO – TAG Het Landelijk Monitorings Overleg Teerasfalt

Energie Prestatie Onderzoek
Het Energie Prestatie Onderzoek dat door Unipartners, een adviesbureau
verbonden aan de T.U. Eindhoven uitgevoerd is, is afgerond. Uit het
onderzoek kwamen een aantal aanbevelingen die het energieverbruik van
onze eigen gebouwen, kantoren, werkplaatsen, etc. kunnen verbeteren.
Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal
energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter.
Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mogen we het per 1 januari
2023 niet meer als kantoor gebruiken.
De resultaten en de verbetervoorstellen zijn aan de directie
gepresenteerd. De maatregelen zijn meegenomen in de bepaling van de
doelstellingen voor het verlagen van de CO2 uitstoot van A. Jansen B.V.

Geopolymeer Beton
Jansen Beton en Jansen Beton Amsterdam gaan binnenkort Geopolymeer beton leveren. Bij dit
bijzondere beton wordt het bindmiddel: cement vervangen door Geopolymeer. De toepassing van
deze Geopolymeren zorgt ervoor dat de CO2 footprint van de beton tot wel 60% lager ligt dan beton
dat met cement is geproduceerd.
Vanuit de overheid worden er steeds vaker eisen gesteld aan de duurzaamheid van Infra projecten.
De geleverde beton moet een, aantoonbare lage M.K.I. waarde (Milieu Kosten Indicator) hebben. In
de woning en utiliteitsbouw wordt gezocht naar een lage M.P.G waarde (Milieu Prestatie van het
Gebouw).
Met “normale“ beton worden deze lage waardes in de toekomst niet meer bereikt. Met Geopolymeer
beton gaat dit wel lukken.
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De projecten die nu al geschikt zijn voor dit beton hebben nog een laag risico. In Nederland zijn
inmiddels diverse projecten zoals fietspaden, verkeers-rotondes en bedrijfsvloeren uitgevoerd.
Projecten met gewapend Geopolymeer beton gaan straks volgen.

Om de betontechnologen en de sales managers van de Betoncentrales bekend te maken met de
speciale eisen en voorwaardes die Geopolymeer beton met zich mee brengt is er op 1 oktober een
Workshop georganiseerd. Tijdens de workshop was er ruim de tijd voor vragen en opmerkingen. De
Workshop werd als zeer positief ervaren.

Met vriendelijke groet,

Han Heijsters
Corporate Social Responsibility and Innovation
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