
DE DUURZAME THUISGEVER

Doelstelling  De cĳfers in deze infographic gaan over de 
voetafdruk van Kennemer Wonen over het jaar 2020. 

Dit betreft alleen de CO2-uitstoot van de eigen 
organisatie. De impact van corona (thuiswerken en 

minder onderweg) heeft een positief effect gehad op 
het verkleinen van de voetafdruk. 
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De grafiek laat voor vier relevante jaren zien hoe het 
verloop van onze CO2-uitstoot er uit ziet. 

2020
(90 ton)

UITSTOOT PER CATEGORIE
• Van januari tot december 2020 er 878 ton 
CO2-uitstoot is bespaard!

• Onze CO2-uitstoot in het jaar 2018 gelijk stond aan 
het gas en elektraverbruik van 233 huishoudens voor 
één jaar. In heel 2020 stond dit gelijk aan 
19 huishoudens. 

• Onze CO2-uistoot in 2018 gelijk stond aan 
139 rondjes om de aarde met een 
dieselauto en in 2020 stond 
dit gelijk aan 12 rondjes om 
de aarde.

Met alle maatregelen die we genomen hebben, 
is onze CO2-uitstoot in 2020 met 92% 

gereduceerd ten opzichte van 2018 en en daar 
mogen we best trots op zijn!

GEREALISEERD IN UITVOERING

Eind 2021 willen we onze CO2- 
uitstoot met 93% reduceren ten 

opzichte van basisjaar 2018. 

Inkopen van 100% groene energie 
(voor ons kantoor maar ook voor 
ons vastgoed tot aan de voordeur 
van de huurder.)

Verhuizing kantoor naar 
energieneutraal pand Gebruik elektrische fiets 
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Elektra was de grootste aandeel, maar verdwijnt volledig 
omdat de elektra nu duurzaam wordt opgewekt.
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DIT GAAN WE DOEN 
OM ONZE 

ECOLOGISCHE VOETAFDRUK 
KLEINER TE MAKEN

Duurzame acties 
opnemen in onze 

jaarafspraken

Energiecoaches 
gaan bij bewoners 
langs om advies te 

geven over 
energiebesparing

Terugdringen autogebruik 
Uiteraard heeft de coronacrisis bij het terugdringen van ons autogebruik een grote rol gespeeld. 

Er is gekeken waar we konden besparen. Dit heeft ervoor gezorgd dat we het afgelopen jaar 
afscheid hebben genomen van 7 bedrijfsauto's.

Thuiswerken

Bijeenkomsten en/of 
presentaties houden over 

CO2 beleid

De ecologische voetafdruk wordt uitgedrukt in hectare die je als mens gebruikt. Daarmee bedoelen we een stuk land dat één persoon nodig heeft om te 
leven, te eten, energie op te wekken, afval te verwerken op vakantie te gaan etc. De grootte van je voetafdruk hangt dus af van je leefgewoonten. Een 

normale ecologische voetafdruk is 1,8 hectare. Nederlanders hebben een voetafdruk van 6,3 hectare dus 3,5 x zo groot als normaal! 
Van de 196 landen met de grootste ecologische voetafdruk per hoofd van de bevolking staat Nederland op plek 9.


