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Van Zoelen heeft ook voor heel 2019 haar CO  -footprint in kaart gebracht. Dit met als doel om de uitstoot in de komende jaren te reduceren. Deze reductie wordt gerealiseerd door middel van
het reductiesysteem conform CO  -prestatieladder 3.0. Hierin komen de onderdelen inzicht, reductie, communicatie en deelname aan initiatieven naar voren.

CO2
Scope 1: 222,7 ton

Scope 2: 18,4 ton

Dit doen wij aan
CO  -reductie2

We zijn in 2019 overgestapt op
Nederlandse groene stroom
We hebben een CO  -plafond voor
ons wagenpark van 120gr. CO  /km
We zijn een gecertificeerd
fietsvriendelijk bedrijf.
Voor onze projecten op de Uithof
gebruiken we een elektrische
bakfiets voor vervoer van materiaal
We controleren per kwartaal de
bandenspanning van onze  

We nemen sinds december
                bedrijfswagens.

                  2019 tweemaal per jaar
                  deel aan Nederland CO 
                  Neutraal.

CO  -footprint (ton CO )2Totale uitstoot per
miljoen € (ton CO )

2018

2

10,94

Gas en elektra verbruik
van 52 huishoudens voor
een heel jaar

139 retourtjes naar New
York 

Met de auto 31 keer om
de aarde rijden

Een windmolen van 2.3
kWh 603 uur laten draaien

12.052 bomen laten
groeien voor een heel jaar

Onze uitstoot staat gelijk aan Wat kun jij doen?

Heb je zelf een idee om onze
CO  uitstoot te verminderen?

Laat het ons weten!

Doelstellingen

Die mindering is verdeeld in:
scope 1 3,7% en scope 2 16,3% reductie.
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Totale uitstoot
per FTE (ton CO )

2018

20,4 100,6 10,1 6,7
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In totaal wil Van Zoelen in 2022 ten
opzichte van 2018 20% van hun
CO  -uitstoot reduceren.2

2

120Dankzij het overstappen op Nederlandse
groene stroom is de  uitstoot boven
verwachting afgenomen (-7%). 
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Ga aan de slag met je
persoonlijke reductie

doelstelling(en)!


