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Hoornstra Infrabouw gaat voor CO2 reductie!  
 
Eind 2014 is Hoornstra Infrabouw gecertificeerd conform de CO2-Prestatieladder. We willen 
de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van productie en 
levering van onze producten reduceren.  
 
Om dit te realiseren berekenen we jaarlijks onze CO2 footprint. Dit inzicht in de CO2 uitstoot 
maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2013 is de CO2 
footprint voor het eerst berekend. Deze berekening is uitgevoerd voor scope 1 (directe) en 
scope 2 (indirecte) conform richtlijnen van ISO14064-1. Deze footprint berekening dient als 
basisjaar en wordt in onderstaand figuur gepresenteerd: 
 

 
Figuur 1: Emissie Hoornstra Infrabouw voor scope 1 en 2. 

 
Om deze uitstoot te reduceren heeft Hoornstra Infrabouw de volgende CO2-
reductiedoelstelling opgesteld:  
 

Scope 1 & 2 doelstellingen Hoornstra Infrabouw * 

Hoornstra Infrabouw  wil in 2020 ten opzichte van 2013 10% minder CO2 uitstoten. 

*Deze doelstellingen zijn gerelateerd aan aantal FTE.  
 
Doelstellingen 
Om deze doelstelling te realiseren heeft Hoornstra Infrabouw het volgende pakket 
maatregelen opgesteld: 

 Het onderzoeken van het  plaatsen van zonnepanelen; 
 Bij aanschaf nieuwe auto’s alleen die met A en B label; 
 Bij vervanging enkel aanschaf zuinigere machines; 
 Meer voorlichting over CO2-reductie aan personeel. 

 
We zijn inmiddels goed op weg om onze doelstellingen te behalen! We zijn inmiddels 
verhuisd naar onze nieuwe kantoor en hebben hier onder andere een elektrische laadpaal 
geplaatst waar we onze semi elektrische auto’s aan kunnen laden. Daarnaast hebben we 
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ouder materieel vervangen door zuiniger nieuw materieel, waardoor ons dieselverbruik 
aanzienlijk is afgenomen. 
 
Individuele bijdrage 
Aan de werknemers wordt gevraagd om ook een individuele bijdrage te leveren aan de 
reductie van CO2 uitstoot van ons bedrijf. Een aantal mogelijkheden om bij te dragen zijn: 
 

 Er voor zorgen dat de instructie het nieuwe rijden en het nieuwe draaien word 
toegepast; 

 Er voor zorgen dat er regelmatig onderhoud wordt gepleegd aan het materieel; 
 Probeer zoveel mogelijk te carpoolen. Neem zelf hierin initiatief en wacht niet totdat 

hierom wordt gevraagd; 
 Brandstofbesparing door maandelijks je bandenspanning te controleren; 
 Als je materieel voor korte tijd niet gebruikt zet dan de motor uit. 

 
We vragen van iedere medewerker ideeën om onze CO2-uitstoot nog verder te verlagen.  
Zo zetten we ons samen in om onze CO2 reductiedoelstelling te behalen!  
 
 
 
 


