
   

Hoornstra Infrabouw B.V. gaat voor CO2 reductie!  
 

Zoals een paar weken eerder ook is gemeld, is Hoornstra Infrabouw begonnen met het actief 

verminderen van haar CO2 uitstoot. Op deze manier hopen wij onze impact op het milieu te verkleinen 

en mee te werken aan een duurzamere wereld. 

 

Om inzicht te krijgen in haar CO2 uitstoot berekent Hoornstra Infrabouw jaarlijks haar CO2 footprint. 

In het jaar 2013 is de CO2 footprint voor het eerst berekend. De berekening is uitgevoerd voor scope 1 

(directe) en scope 2 (indirecte) conform richtlijnen van ISO14064-1. Deze footprint van 2013 dient 

daarbij als basisjaar. Onderstaand wordt de CO2 footprint van het eerste half jaar van 2014 

gepresenteerd: 

 

In 2013 had Hoornstra Infrabouw een CO2 uitstoot van 975,7 ton CO2. Dat is vrijwel gelijk aan 

bovenstaande CO2 uitstoot van het eerste half jaar van 2014. Hoornstra Infrabouw is zeer recent 

begonnen met CO2 reductie en heeft in 2014 nog weinig van haar doelstellingen uit kunnen voeren. 

Hierdoor ligt het niet in de verwachting dat in 2014 al CO2 gereduceerd is. Daarnaast is (variatie in) 

het energieverbruik van Hoornstra Infrabouw gerelateerd aan haar projecten, waardoor in de ene 

periode meer CO2 wordt uitgestoten dan in andere periode. Voorlopig worden de resultaten van het 

volledige jaar 2014 afgewacht om een gedegen uitspraak te kunnen doen over de trend in CO2 uitstoot. 

 

Om haar uitstoot te reduceren heeft Hoornstra Infrabouw de volgende CO2-reductiedoelstelling 

opgesteld*:  

 

 

*conform scope 1 en 2   **de doelstelling wordt gerelateerd aan omzet. 

 

Doelstellingen 

Om deze doelstelling te realiseren heeft Hoornstra Infrabouw het volgende pakket maatregelen 

opgesteld: 

- Er zullen instructies over Het Nieuwe Draaien worden gegeven aan medewerkers 

- Bij aanschaf van materieel wordt gekeken welke modellen het zuinigst in verbruik zijn 

 

Individuele bijdrage 

Aan de werknemers wordt gevraagd ook ieder een individuele bijdrage te leveren aan de reductie van 

CO2 uitstoot. Een aantal mogelijkheden om bij te dragen: 

- Laat auto’s en machines niet onnodig draaien 

- Print geen stapels papier maar werk zoveel mogelijk digitaal 

 

We vragen van jullie als medewerkers meer ideeën om onze CO2 uitstoot nog verder te verlagen. Zo 

zetten we ons samen in om onze CO2 reductiedoelstelling te behalen.   

Hoornstra Infrabouw B.V. stoot in 2020 10% minder CO2 uit ten opzichte van 2013** 
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