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Memo
–

CRUX Engineering en BouwRisk

t.a.v. alle medewerkers

beste collega’s

Energiebeleid

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 in juni 2018
laten certificeren voor de CO2-Prestatieladder op niveau 3.

Door middel van deze memo informeren we jullie over de stand van zaken op
CO2 reductie over het jaar 2019 en kijken we vooruit.

CO2-reductiedoelstelling

Om de uitstoot te reduceren, is de volgende CO2-reductiedoelstelling van
CRUX Engineering en BouwRisk opgesteld:

Crux Engineering en BouwRisk stoten in 2022
ten opzichte van 2017 30% minder CO2 uit.

Deze doelstelling is voor scope 1 & 2 en gerelateerd aan het aantal FTE.

Informatie over het energieverbruik in 2019

Voor het jaar 2019 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 2019 is in totaal 297
ton CO2 uitgestoten, waarvan 203 ton in scope 1 en 94 ton in scope 2.

 Scope 1 omvang eenheid emissiefactor ton CO2

Gasverbruik        4.166,75 m3                     1.890            7,9
Brandstofverbruik wagenpark (diesel)      31.175,00 liters                     3.230        100,7
Brandstofverbruik wagenpark (benzine)      34.525,00 liters                     2.740          94,6

Totaal scope 1 203,2

 Scope 2 omvang eenheid  emissiefactor ton CO2

Elektraverbruik - grijze stroom      91.245,00 kWh                        649          59,2
Stadswarmte (Afvalverbrandingsinstallatie) 175,00 GJ 35970            6,3
Zakelijke kilometers privé auto's, brandstof onbekend      91.317,60 km's                        220          20,1
Zakelijke kilometers privé auto's, brandstof electrisch        8.790,00 km's                        107            0,9
Zakelijke kilomters openbaar vervoer      56.848,00 km's                          36            2,0
Vliegreizen < 700                   - km's                        297              -
Vliegreizen 700 - 2500      12.204,00 km's                        200            2,4
Vliegreizen > 2500      21.036,00 km's                        147            3,1

Totaal scope 2 94,1

 Totaal scope 1 en 2       297,3
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In bovenstaande tabel is de vergelijking gemaakt tussen de CO2 uitstoot in
2019 ten opzichte van de uitstoot in 2017. De gegevens van 2018 zijn ter
illustratie ook nog in de tabel weergegeven. Omdat we als bedrijf gegroeid zijn,
is ook de CO2 uitstoot toegenomen. Ten opzichte van 2017 is de totale uitstoot
met 18% toegenomen. 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 een reductie van
17% weten te behalen. Dit is gelijk aan de reductie van vorig jaar. Het is dus
zaak om verdere reductie te bewerkstelligen als we de doelstelling willen
bereiken in 2022.

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.
- Nadere analyse van de getallen geeft aan dat het brandstof verbruik

per FTE stijgende is. Voor het behalen van de doelstellingen ligt hier
dus de belangrijkste opgave om deze trend te doorbreken.

- Hoewel we al wel op groene stroom leveranciers zijn overgestapt,
hebben we het gas en elektra verbruik nog altijd als grijze stroom
gerekend. 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 de energie leveranciers.

- Er zijn in 2019 minder vliegreizen gemaakt dan in 2017 en 2018.

In Bijlage 1 is een detailoverzicht gegeven van de CO2 uitstoot voor geheel
2019 en ook voor de 1e en 2e helft van 2019.

Communicatie

In de afgelopen periode heeft de communicatie op het gebied van CO2 op laag
pitje gestaan. Inmiddels is bij CRUX Engineering Patrice de Wolf als

Scope 1
2017

(referentie)
2018 %2018 -

2017
2019 %2019 -

2017

Gasverbruik 4,0 4,3 106% 7,9 195%

Brandstofverbruik wagenpark (diesel) 111,0 112,3 101% 100,7 91%

Brandstofverbruik wagenpark (benzine) 20,5 44,3 216% 94,6 462%

totaal scope 1 135,5 160,9 119% 203,2 150%
Scope 2

Elektraverbruik 53,4 56,7 106% 59,2 111%
Stadswarmte 7,2 7,3 101% 6,3 87%
Zakelijke km privé auto's (brandstoftype onbekend) 30,3 24,6 81% 20,1 66%
Zakelijke kilometers privé auto's, brandstof electrisch 1,0 0,9
Openbaar vervoer 6,3 1,3 21% 2,0 32%
Vliegreizen < 700 - - -
Vliegreizen 700 - 2500 8,1 2,0 25% 2,4 30%
Vliegreizen > 2500 11,9 4,0 33% 3,1 26%

totaal scope 2 117,3 96,9 83% 94,1 80%
TOTALE TONNAGE CO2-UITSTOOT:     252,8  257,8 102%  297,3 118%

Kengetal FTE            53,0          65,0 123%          75,0 142%
Kengetal Omzet
Relatieve CO2 uitstoot FTE:            4,77          3,97 83%          3,96 83%
Relatieve CO2 uitstoot in %: 100% 83% 83%
Relatieve CO2 uitstoot scope 1 FTE            2,56          2,48 97%          2,71 106%
Relatieve CO2 uitstootscope 2 FTE            2,21          1,49 67%          1,25 57%
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“medewerker kwaliteit” in dienst getreden. De CO2 prestatieladder behoort ook
tot haar takenpakket en zij zal na haar inwerk periode hier initiatief in nemen.
Omdat we zien dat het brandstofverbruik één van de belangrijkste
componenten is van onze footprint, willen we de communicatie op deze factor
verbeteren. We zijn aan het verkennen om een online dashboard hiervoor in te
richten.

CO2 reductie initiatieven en participatie

Een belangrijk aspect van de CO2 prestatieladder is het nemen van initiatieven
en participeren aan initiatieven op het gebied van CO2 reductie. Hieronder zijn
een aantal initiatieven die bij CRUX Holding in 2019 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
verschillende werkgroepen, waarbij CRUX en BouwRisk medewerkers de
deelname afwisselen.

NS Business Card
CRUX heeft in 2019 het goede voorbeeld van BouwRisk gevolgd en is meer
gebruik gaan maken van NS Business Cards. Voor de collega’s die regelmatig
naar een project- of CRUX kantoorlocatie reist is een persoonlijke NS Business
Card beschikbaar. Daarnaast zijn er een aantal kaarten aanwezig voor
algemeen gebruik.

Energie Damwand en Kades
In 2018 hebben we het project energie damwand gestart, waarvoor we een
Haalbaarheidsonderzoek hebben uitgevoerd 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, Groep Duurzame Energie
en Gooimeer bv. 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.

Impressie van een energie damwand berekening en het maken van de energie
damwand in de werkplaats van Gooimeer.
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Na afronding van deze haalbaarheidsstudie zijn we ook opgegaan voor het
uitvoeren van een pilot met een energie damwand. Een stuk damwand dat we
als energie damwand kunnen beproeven gaat in juni 2020 de grond in.  De
proef wordt net ten zuiden van Delft uitgevoerd in het buurtschap De Zweth.
CRUX doet de engineering en BouwRisk uiteraard de monitoring. We houden
jullie op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied !

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“.
Het symposium is georganiseerd in samenwerking met TU Delft, TU Eindhoven
en Cohere Consultants. Meer informatie is te vinden op de website van het
symposium. Het symposium heeft op 3 oktober 2019 in Delft plaatsgevonden
en is met meer dan 100 deelnemers goed bezocht.
https://www.aanmelder.nl/energygeotechnics

Impressie Energy Geotechnics symposium.



CRUX Engineering BV
cruxbv.nl

Ons kenmerk
ME18000c1

Pagina
5/10

Energie beoordeling en Analyse

In onderstaande tabel zijn de verschillende energie bronnen die binnen de
CRUX Holding worden gebruikt. Hieruit blijkt duidelijk dat vervoer voor ca. 75%
verantwoordelijk is voor onze CO2 uitstoot, waarbij het brandstof gebruik de
grootste bijdrage levert. Daar liggen dus ook de meeste kansen om de CO2

uitstoot terug te dringen!

Omdat brandstof de grootste bron van CO2 uitstoot is, is voor dit onderdeel
een nadere analyse gemaakt. Electra is weliswaar ook een aanzienlijk
percentage, maar dat is relatief eenvoudig te vergroenen, door groene
contracten af te sluiten bij de energie leverancier, waar mogelijk (in
Amsterdam is dit niet mogelijk). Hier gaan we in 2020 aan werken.

In 2019 hebben via de MultiTankcard veel informatie beschikbaar over het
brandstofverbruik in relatie tot het type auto, type brandstof en de gereden
kilometers. In bovenstaande tabel is weergegeven hoe het verbruik is ten
opzichte van de fabrieksnorm en het daadwerkelijk verbruik. Dat het verbruik
meer is dan de fabrieksnorm is geen verassing. Als daar 100% staat verbruik je
exact evenveel als de fabrieksnorm. Bij 200% verbruik je 2 keer zoveel
brandstof als de fabrieksnorm aangeeft. Er zijn een aantal collega’s die
behoorlijk dicht bij de 100% zitten. Die rijden zeer netjes !

Analyse van het brandstof verbruik leert verder:
- 80% van het wagenpark heeft label C of beter;
- benzine autos zijn in de meerderheid;
- het verbruik varieert relatief sterk, waarbij geen duidelijke

afhankelijkheid van het energie label.

CRUX Holding
CO2-footprint 2019 subtotaalTOTAAL
Vervoer 75,3%
- brandstof + zakelijke kilometers 72,8%
- zakelijk OV 0,7%
- vliegen 1,9%
Warmte 4,8%
- gas 2,6%
- stadswarmte 2,1%
Electra 19,9% 19,9%

TOTAAL 100,0% 100,0%

Aantal gemiddeld min max gemiddeld min max
A 6 179% 131% 273% 17,1 10,6 20,9

Benzine 3 163% 131% 206% 13,9 10,6 15,9
Diesel 2 156% 150% 162% 20,4 19,9 20,9
Diesel/Elektrisch 1 273% 273% 273% 20,4 20,4 20,4

B 14 144% 109% 188% 15,8 11,7 18,9
Benzine 11 138% 109% 163% 15,5 11,7 18,9
Diesel 3 167% 156% 188% 16,6 16,3 17,1

C 7 143% 102% 180% 15,8 12,0 18,2
Benzine 5 131% 102% 146% 15,2 12,0 18,2
Diesel 2 171% 162% 180% 17,3 16,4 18,2

D 3 141% 125% 159% 18,2 14,6 22,8
Benzine 1 125% 125% 125% 22,8 22,8 22,8
Diesel 2 149% 138% 159% 15,9 14,6 17,3

E 1 200% 200% 200% 8,1 8,1 8,1
Benzine 1 200% 200% 200% 8,1 8,1 8,1

F 2 124% 123% 125% 17,7 17,6 17,8
Diesel 2 124% 123% 125% 17,7 17,6 17,8

G 1 113% 113% 113% 15,8 15,8 15,8
Diesel 1 113% 113% 113% 15,8 15,8 15,8

Prestatie ten opzichte van de
fabrieksnorm

gemiddeld verbruik in aantal kilometer
op 1 liter

2019
energielabel en

brandstof



CRUX Engineering BV
cruxbv.nl

Ons kenmerk
ME18000c1

Pagina
6/10

Omdat er geen duidelijke relatie is met het energie label, de onderstaande
grafiek laat dit ook nog zien, zal er een relatie moeten zijn met het rijgedrag.
Hier ligt dus een kans !

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 en je geen apparatuur hoeft mee te nemen, kan het
interessant zijn.

· Carpool waar mogelijk met collega’s (als dat van de RIVM Covid-19
regels weer mag).

Effect Covid-19

In de afgelopen periode zijn vele van ons minder gaan reizen en hebben meer
thuisgewerkt. Het is interessant om na te gaan in welke mate dat een effect
heeft op de CO2 uitstoot van CRUX Holding.

In onderstaande grafiek is de CO2 uitstoot voor de brandstoffen van de eerste
5 maanden van 2020 vergeleken met die van 2019. Hieruit volgt duidelijk de
trend dat we van diesel naar benzine overstappen, maar ook dat het
brandstofverbruik in de eerste maanden van 2020 niet significant gedaald is.
De reductie over deze maanden is 3%.
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Vervolgens hebben we nog het onderscheid gemaakt naar CRUX Engineering
en BouwRisk. Dit is in de volgende grafiek weergegeven. In deze grafiek zie je
dat BouwRisk met name in de eerste drie maanden van 2020 een toename in
brandstofverbruik laat zien ten opzichte van 2019. Door RIVM richtlijnen is
carpoolen niet toegestaan. Dit heeft geleid tot minder carpool- en meer
individuele kilometers bij BouwRisk. In de maand mei is voor BouwRisk het
brandstofverbruik van 2020 lager dan dat van 2019. Ook in de Corona tijd
blijkt BouwRisk volop in beweging om op de bouwplaatsen te monitoren!

Voor CRUX Engineering spreekt het Covid-19 duidelijk uit de getallen. Vanaf
maart is het brandstof verbruik ongeveer gehalveerd. De aard van het werk van
CRUX is natuurlijk ook dat het meer vanaf huis kan worden uitgevoerd.
We moeten de waarden nog afhankelijk maken van het aantal FTE, zodat we
een goede vergelijking kunnen maken hoe we presteren als bedrijf in 2020 in
relatie tot de CO2 doelstellingen, maar enig inzicht in de effecten wordt al
duidelijk uit deze informatie.

Wij vragen aan jou als medewerker ook een individuele bijdrage te leveren aan
de reductie van de CO2-uitstoot. 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 : detail informatie CO2 Uitstoot 2019, 1e en 2e helft 2019
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