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CO2 Footprint - jaarverslag

CRUX Holding, dus CRUX Engineering en BouwRisk, wil de uitstoot van CO2 en
het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van de productie en de
levering van haar producten verminderen. Daarom hebben wij ons laten
certificeren voor de CO2-Prestatieladder op niveau 3 in juni 2018.
Door middel van deze memo informeren we jullie over de stand van zaken op
CO2 reductie over het jaar 2018 en kijken we vooruit.
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Om de uitstoot te reduceren, is de volgende CO2-reductiedoelstelling van
CRUX Engineering en BouwRisk opgesteld:
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Crux Engineering en BouwRisk stoten in 2022
ten opzichte van 2017 30% minder CO2 uit.
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Deze doelstelling is voor scope 1 & 2 en gerelateerd aan het aantal FTE.
Opgesteld

Informatie over het energieverbruik in 2018

ir. J.K. Haasnoot

Voor het jaar 2018 is de CO2 footprint berekend. Dit inzicht in CO2-uitstoot
maakt het mogelijk om de vergelijking met referentie jaar 2017 te maken en de
effectiviteit van de doelstellingen te beoordelen. In heel 2018 is in totaal 257
ton CO2 uitgestoten, waarvan 160,9 ton in scope 1 en 96,9 ton in scope 2.

Bijlagen
Bijlage 1: CRUX KOS
presentatie 14 september
2018
Bijlage 2 : detail informatie

Scope 1
Gasverbruik
Brandstofverbruik wagenpark (diesel)
Brandstofverbruik wagenpark (benzine)

Scope 2
Elektraverbruik - grijze stroom
Stadswarmte (Afvalverbrandingsinstallatie)
Zakelijke kilometers privé auto's, brandstof
onbekendkilometers privé auto's, brandstof
Zakelijke

omvang
2.263,00
34.763,00
16.175,00

eenheid
m3
liters
liters

emissiefactor
1.890
3.230
2.740

ton CO 2
4,3
112,3
44,3

Totaal scope 1

160,9

emissiefactor

ton CO 2

omvang

eenheid

87.331,00
204,00
111.834,00

kWh
GJ
km's

649
35970
220

56,7
7,3
24,6

9.179,00

km's

107

1,0

electrisch kilomters openbaar vervoer
Zakelijke

36.574,00

km's

36

1,3

Vliegreizen < 700
Vliegreizen 700 - 2500
Vliegreizen > 2500

10.142,00
27.148,00

km's
km's
km's

297
200
147

2,0
4,0

Totaal scope 2

Totaal scope 1 en 2

96,9

257,8

CO2 Uitstoot 2018, 1e en 2e
helft 2018
Formulier
RA-12-v18.0610

2017

Scope 1
Gasverbruik

2018

%2018 2017
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4,04

4,28

106%

111,00

112,28

101%
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20,50

44,32

216%

ME18000b2

135,54

160,88

119%

53,42
7,23

56,68
7,34

106%
101%

Zakelijke km privé auto's (brandstoftype onbekend) 30,32

24,60

81%

Brandstofverbruik wagenpark (diesel)
Brandstofverbruik wagenpark (benzine)
Totaal Scope 1
Scope 2
Elektraverbruik
Stadswarmte
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Zakelijke km privé auto's (brandstoftype electrisch)
Openbaar vervoer
Vliegreizen < 700
Vliegreizen 700 - 2500
Vliegreizen > 2500
Totaal Scope 2
TOTALE TONNAGE CO2-UITSTOOT:

Kengetal FTE
Relatieve CO2 uitstoot FTE:

0,98

0%

6,32
8,07

1,32
2,03

21%

11,92

3,99

33%

117,28
252,8

96,94
257,8

83%
102%

53,00

65,00

4,77

3,97

25%

83%

In bovenstaande tabel is de vergelijking gemaakt tussen de CO2 uitstoot in
2018 ten opzichte van de uitstoot in 2017. Het is goed om te zien dat we
ondanks de groei van onze bedrijven slechts een beperkte toename in de
uitstoot van CO2 van 2% hebben gekregen. Het is echter zuiverder om de
vergelijking op basis van uitstoot per FTE te maken anders zou je als een
bedrijf groeit wel heel lastig je doelstellingen bereiken. Bij de vergelijking per
FTE hebben we al een reductie van 17% weten te behalen.
De volgende opmerkingen kunnen worden gemaakt:
- Het valt op dat het brandstof verbruik is toegenomen, hetgeen een
logisch gevolg is van de groei in personeel.
- Daarbij is een verschuiving opgetreden van diesel naar benzine dat een
goede ontwikkeling is.
- Hoewel we al wel op groene stroom leveranciers zijn overgestapt, we
het gas en elektra verbruik nog altijd als grijze stroom hebben
meegerekend. Een energieleverancier moet voor de energie een GVO
“Garantie van Oorsprong” kunnen leveren op basis waarvan kan
worden aangetoond dat de energie inderdaad “groen” is. Dat blijkt nog
niet zo makkelijk. We zijn hierover in discussie met de certificerende
partijen en
- Er zijn in 2018 minder vliegreizen gemaakt dan in 2017.
Tot slot moet nog worden opgemerkt dat in door betere informatiebronnen we
in 2018 beter in staat zijn geweest om het daadwerkelijk energie verbruik vast
te stellen. Dit kan ook een factor geweest zijn in de verschuiving van de
waarden.
In Bijlage 2 is een detailoverzicht gegeven van de CO2 uitstoot voor geheel
2018, maar ook voor de 1e en 2e helft van 2018.

Communicatie
Op de KOS bijeenkomst van CRUX is door Jacco Haasnoot een presentatie
gegeven over de CO2 prestatieladder. Deze presentatie is in Bijlage 1
bijgevoegd.
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CO2 reductie initiatieven en participatie

CRUX Engineering BV
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Een belangrijk aspect van de CO2 prestatieladder is het nemen van initiatieven
en participeren aan initiatieven op het gebied van CO 2 reductie. Hieronder zijn
een aantal initiatieven die bij CRUX Holding in 2018 actueel waren.
Stichting Nederland CO2 Neutraal
Zoals zij zelf aangeven: “Het allerleukste CO2 reductie initiatief van
Nederland” (https://nlco2neutraal.nl/).
Vier keer per jaar organiseren NLCO2Neutraal bijeenkomsten om nieuwe
kennis en inzichten met de leden te delen. CRUX Holding neemt deel aan de
werkgroep duurzaam transport.
HUIS: Heating by Underground Ice Storage
In 2018 is het CRUX onderzoeksproject Heating by Underground Ice Storage
afgerond. In dit project hebben we onderzocht of het mogelijk is om een
compacte duurzame warmte voorziening te realiseren door middel van het
opslaan van ijs in de bodem. In 2019 wordt onderzocht of we een pilot kunnen
realiseren in Eindhoven. Leuk om te vermelden is:
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Energie Kades
Op 5 december jl. heeft staatssecretaris Mona Keizer (ministerie Economische
Zaken en Klimaat) aan Jacco Haasnoot het certificaat overhandigd voor het
project Energie Damwand. Hiermee start voor CRUX het
haalbaarheidsonderzoek in het kader van SBIR Energietransitie vaarwegen in
opdracht van de Provincie Zuid-Holland en het ministerie van Economische
Zaken en Klimaat.
Het project Energie Damwand voert CRUX uit samen met TU Delft, TU
Eindhoven en Groep Duurzame Energie. Het doel is om uit te zoeken of
damwanden in de oever van de vaarwegen een bron van warmte en koeling
kunnen zijn voor nabijgelegen bebouwing. Ook wordt gekeken of de
warmteverandering van de damwand niet nadelig is voor de grondkerende
functie van de damwand. Het uiteindelijk doel is om de Energie Damwand
daadwerkelijk in een project toe te passen.

WKO ontwerp
Thomas Sweijen van CRUX is in 2018 een opleiding gaan volgen bij
Bodemenergie.nl zodat Thomas straks, tezamen met Roel Brugman,
gekwalificeerd is voor het ontwerpen van Bodemenergie systemen.
Organisatie symposium “Energy Geotechnics: Mechanics of the Energy
Transition“
Jacco Haasnoot neemt namens Nederland zitting in TC308 “Energy
geotechnics” van het ISSMGE. Op het Energy Geotechnics congres in Lausanne
is door TC308 het initiatief goedgekeurd om een symposium in Nederland te
organiseren “Energy Geotechnics: Mechanics of the Energy Transition“. Dit
symposium vindt op 3 oktober 2019 plaats in Delft en wordt georganiseerd in
samenwerking met TU Delft, TU Eindhoven en Cohere Consultants.

Hoe kan je bijdragen in 2019
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Wij vragen aan jou als medewerker ook een individuele bijdrage te leveren aan
de reductie van de CO2-uitstoot. Zoals blijkt uit de getallen levert het brandstof
gebruik de grootste bijdrage aan de CO2 uitstoot. Daar liggen dus ook de
meeste kansen.
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Enkele mogelijkheden om bij te dragen:
· Zuinig rijden een essentieel punt om brandstof te besparen. Door tijdig
te schakelen en te anticiperen op het verkeer daalt het verbruik van
brandstof.
· Denk ook eens aan het reizen met het OV. Zeker wanneer je doel dicht
bij een station ligt, kan het interessant zijn. Indien je hier vaker gebruik
van maakt, kan je ook een NS Business kaart aanvragen.
In de loop van 2019 zullen we met meer concrete voorstellen op dit gebied
komen.
Heb je zelf een idee? Laat van je horen en stuur een bericht naar Jacco
Haasnoot (haasnoot@cruxbv.nl).
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Bijlage 1: CRUX KOS presentatie 14 september 2018
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Bijlage 2 : detail informatie CO2 Uitstoot 2018, 1e en 2e helft 2018
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