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CO2-UITSTOOT 2017 

Zoals jullie weten hebben we eind vorig jaar het CO2-Prestatieladder trede 5 certificaat behaald. Dit 

certificaat past mooi bij onze doelstelling om in 2020 een CO2-neutrale bedrijfsvoering te hebben. 

Ons nieuwe kantoor gaat ons hier heel hard bij helpen! Middels deze nieuwsbrief willen we jullie op 

de hoogte stellen van de status van de CO2-reductie en acties die we hebben genomen. 

CO2-footprint 2017 

Hieronder zien jullie de CO2-footprint van heel 2017. In vergelijking tot ons basisjaar (2015) hebben 

we al een besparing van 35% kunnen laten zien. En sinds 2012 zelfs al 38% CO2 reductie! Dit zit hem 

met name in de inkoop van groene stroom in april 2017. We zijn dus al goed op weg, maar er is altijd 

ruimte voor verbetering. 

 

 

  

Scope 1 omvang eenheid conversiefactor ton CO2

Gasverbruik 27.852 m3 1.890 53

Brandstofverbruik wagenpark (diesel) 13.707 liters 3.230 44

Brandstofverbruik wagenpark (benzine) 2.776 liters 2.740 8

Totaal scope 1 105

Scope 2 omvang eenheid conversiefactor ton CO2

Elektriciteitsverbruik (grijs t/m 4 april) 42.386 kWh 649 28

Elektriciteitsverbruik (groen vanaf 4 april) 114.843 kWh 0 0

Vliegreizen < 700 22.218 km's 297 7

Vliegreizen 700 - 2500 16.502 km's 200 3
Vliegreizen > 2500 35.084 km's 147 5

Totaal scope 2 43

147Totaal scope 1 en 2
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Nieuwbouw 

Mede door de intrek in ons nieuwe gebouw, zullen we sneller onze CO2-doelstelling van 93% CO2-

reductie in 2020 behalen. Uiteraard worden hier de meeste energiezuinige toepassingen 

geïnstalleerd, zoals: 

 650 zonnepanelen 

 WKO installatie 

 LED verlichting 

 Hoogwaardige isolatie 

 Laadvoorzieningen elektrische auto’s  

Kortom een hele bak aan CO2 maatregelen, die ervoor zorgen dat onze nieuwe kantoor in ieder geval 

gasloos is en we voor een groot deel onze eigen energie kunnen opwekken. Zie hieronder een 

impressie van de nieuwbouw. 

 

 

Uiteraard zijn nieuwe en goede ideeën om CO2 te reduceren altijd welkom. Maar denk bijvoorbeeld 

ook aan het reduceren van afval en/of transportbewegingen. Alle kleine beetjes helpen! Wij dagen je 

uit om hierin met ons mee te denken. 

 

 

 

 

 

 

 

 


