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Scope 1: 134,4 ton
Scope 2 en business travel: 4,3 ton

Gas en elektraverbruik
van 30 huishoudens
voor een heel jaar

18 keer om de aarde
rijden met een
personenauto 

6.930 bomen laten
groeien voor een heel jaar

Onze uitstoot staat gelijk aan

80 retourtjes New York

 
Wij vragen van iedere medewerker

mee te denken om onze CO2-uitstoot
nog verder te verlagen. Zo zetten we
ons samen in om onze nieuwe CO2-

reductiedoelstelling te behalen. Heb je
zelf een idee? Laat graag van je horen!

 

Wat kun jij doen? Doelstellingen
Scope 1 en 2: Huybens Haarlem wil in

2024 ten opzichte van 2018 35%
minder CO2 uitstoten.

In 2021 is Huybens Haarlem actief geweest om de footprint in kaart te brengen met als doel om dit te reduceren. Deze reductie wordt gerealiseerd door middel van het
reductiesysteem conform CO2-Prestatieladder 3.1. Hierin komen de onderdelen inzicht, reductie, communicatie en deelname aan initiatieven naar voren.

Dit doen wij aan CO
reductie

2

Zonnepanelen geplaatst 

Onderzoek doen naar elektrische  

stampers en trilplaten 

Verduurzaming van het

wagenpark stimuleren door te

kiezen voor elektrische wagens

en zuinigere motoren. 

Aanschaffen zuinigere machines

bij vervanging

Efficiëntie door

werkvoorbereiding

Kranen laten draaien op HVO

100 i.p.v. diesel

Scope 3: In 2023 wil Huybens Haarlem
9% CO2-reductie gerealiseerd hebben
in de keten van een soortgelijk project
als Project Openbare Ruimte Hotel RAI

Gedeclareerde
kilometers

4,3

Uitstoot gerelateerd aan
omzet per miljoen (ton CO2)

2020-1
2021-1

23,8

31,2

Uitstoot gerelateerd aan FTE
(ton CO2)

2020-1
2021-1

3,6

6,0

Voortgang scope 3
Op verschillende projecten nemen wij

maatregelen om de uitstoot te verlagen.
Denk aan het inzetten van kranen op

blauwe diesel en het verbeteren van de
logistieke planning. Onze geschatte

voortgang op een gemiddeld project is
18,25%, hoger dan de doelstelling. In 2023

rekenen wij uit of dit daadwerkelijk is
behaald! 

 


