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Uitstoot per categorie in 2018
(ton CO )

CO 2
Totaal: 1083,4 ton
Scope 1: 151,5 ton
Scope 2: 931,9 ton

Dit doen wij onder andere
aan CO   reductie2

Zonnepanelen op appartementen
Terugdringen autogebruik
(stimuleren OV/fietsgebruik)
Elektrische auto’s bij vervanging
Mogelijk maken en stimuleren
thuiswerken  
Afspraken dichtbij met fiets, E-
bike of E-scooter  
Inzetten elektrische deelauto

2

78,0 9,41 64,1 911,85 19,19

E10

CO  reductie
t.o.v. 2018

In 2020 laat Kennemer Wonen zich als eerste woningcorporatie certificeren op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. 
De CO -prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat organisaties helpt bij het reduceren van CO  en kosten binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. 

De eerste stap van de CO -prestatieladder is het in kaart brengen van de voetafdruk ofwel ‘footprint’ (basisjaar 2018) met als doel deze gericht te verkleinen.2

100%

Gas en elektraverbruik van
218 huishoudens voor een
heel jaar

628 retourtjes naar New
York 

Met de auto 123 keer
om de aarde rijden

Een windmolen van 2.3 MW
2709 uur laten draaien

54.170 bomen laten
groeien voor een heel jaar

Onze uitstoot in 2018 staat gelijk aan: Wat kun jij doen?
1

2 Pomp eens in de 2 maanden je
banden op.

3

4 Ga zoveel mogelijk met de fiets!

Laat geen verlichting onnodig
branden en zet apparaten uit.

Doelstellingen
In 2021 wil Kennemer Wonen
ten opzichte van 2018 93%
minder CO  uitstoten
 

Dit is als volgt verdeeld:
in scope 1: 68% reductie*
in scope 2: 97% reductie*
 

*omdat de uitstoot in scope 1 en 2 niet gelijk
is telt dit op tot een totale reductie van 93%.
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Meld jouw ideeën voor CO 
reductie bij Harrie Koomen.

2018
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0,85

2

ElektraGas

Toelichting

Scope 1: directe uitstoot veroorzaakt

door eigen bronnen binnen de

organisatie zoals autobrandstof en

gas.
 

Scope 2: Indirecte uitstoot door

gebruik binnen de organisatie, maar

welke op een fysiek andere locatie

wordt opgewekt zoals elektriciteit.
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eind 2021: 7%


