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CO2-uitstoot bij Struyk Verwo Aqua 

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van Struyk 

Verwo Aqua die volledig in het teken staat van CO2. 

Hiermee wordt u op de hoogte gebracht van de 

ontwikkelingen binnen Struyk Verwo Aqua op het 

gebied van duurzaam ondernemen in het algemeen en 

het CO2-beleid in het bijzonder. 

 

- Onze kg CO2-uitstoot wordt berekend volgens 

zogenaamde conversiefactoren welke zijn vastgelegd 

in het Greenhouse Gases (GHG) protocol.  

- Onze CO2 footprint wordt berekend over scope 1 & 

scope 2 emissies: 

o Scope 1 omvat alle directe emissies door de 

organisatie door gebruik van brandstof voor 

verwarming en processen , emissies door het 

eigen wagenpark alsmede de toepassing  van  

koudemiddelen. 

o Scope 2 omvat de indirecte emissies van de 

opwekking van de gebruikte elektriciteit, van 

gebruik van privé-auto’s voor zakelijk verkeer 

en zakelijke vliegreizen. 

 

1  CO2-FOOTPRINT 

De totale emissie over de 1e helft van 2016 vanuit 

scope 1 & 2 is gemeten en berekend tot een totaal van 

159,9 ton CO2. 
 

Ter vergelijking, de totale emissie over de 1e helft 

2015 vanuit scope 1 & 2 bedroeg  149,7 ton CO2. 
 

CO2 uitstoot in ton per FTE 

Scope 2015 1
e
 helft 

2016 
Verwachting 

2016 

1 + 2 2,99 2,86 2,95 

 

CO2 uitstoot in ton per € 100.000 omzet 

Scope 2015 1
e
 helft 

2016 
Verwachting 

2016 

1 + 2 1,8 1,8 1,7 

 

2  REDUCTIEDOELSTELLINGEN 
Lange termijn 

De CO2 uitstoot de komende 4 jaar (t/m 2020) met 

minimaal 5 % te verminderen. 

Middellange termijn 

Deze doelstelling is de CO2-uitstoot in de periode 2012-

2015 te verlagen met 5 % per medewerker. 

- Verminderen CO2-uitstoot als gevolg van 

brandstof en gasverbruik met 9% (scope 1) 

- Verminderen CO2-uitstoot als gevolg van 

electraverbruik 5 % (scope 2). 

 

Korte termijn 

De CO2 uitstoot in 2016 met 2% te reduceren. 

 

3  REDUCTIEMAATREGELEN (t/m 2020) 
- Onderzoek naar de haalbaarheid plaatsing 

zonnepanelen in combinatie met een warmwater 

boiler waar het water wordt gebruikt tbv verwarmen 

mallen met als doel 2 x per dag storten. 

- 100% vervanging van diesel door propaan tbv 

verwarming tegen het jaar 2020. 

- Onderzoek haalbaarheid warmteterugwinning 

- Reductie dieselverbruik leasewagenrijders door de 

introductie van e-Driver (lees verderop). 

- Reductie electraverbruik door: 

o Herintroductie factsheet energieverbruik 

kantoor 

o Uitvoeren lichtplan; vervanging TL 

werkverlichting door Led en plaatsen van 

bewegingssensoren. 

 

4  INITIATIEVEN 
Concreet 1.0 

Struyk Verwo Aqua (onderdeel van de CRH-holding) 

heeft zich aangesloten bij Concreet 2.0. Concreet 2.0, 

voorheen Green Deal beton genoemd, is een initiatief 

van het MVO netwerk beton en is een ambitieus 

stappenplan wat streeft naar een 100% duurzame 

betonketen in 2050.  

 

e-Driver 

Struyk Verwo Aqua zal in de 2
e
 helft van 2016 starten 

met het e-Driver programma. E-driver is een online 

mobiliteitsprogramma om alle deelnemers (in eerste 

instantie onze leasewagenrijders) bewuster, veiliger en 

duurzamer te laten deelnemen aan het verkeer.  Doel 

van dit programma is vermindering van de CO2 uitstoot  

van onze leasewagenrijders en hiermee het reduceren 

van de brandstofkosten. 
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P-line en Putklep® 

 

Met de ontwikkeling van de Putklep® en P-line® kolken 

worden diverse zaken positief beïnvloed zoals 

stankoverlast , wateroverlast maar ook vervuiling van 

achterliggende riolen en uiteindelijk openwater en de 

wereld zeeën. 

De plastic soup, zoals dit wordt genoemd, kunnen we 

wel degelijk hiermee beïnvloeden. 

 

Uiteindelijk zal een groot gedeelte van de plastic 

afvalberg worden gerecycled en als grondstof worden 

toegepast in onze P-line kolken. Tevens zal er in de 

productie van de  betonkolk gewerkt worden met 

gerecyclede grondstofgranulaten. 

 

 

 


