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Dit doen wij aan
CO   reductie2CO   footprint 2018 (ton)2

HHNK laat zich eind 2019 certificeren op niveau 3 van de CO -Prestatieladder. Dit systeem helpt ons verdere inzicht te verkrijgen in de CO -uitstoot van de 
 organisatie en vraagt om concrete korte-termijn maatregelen en doelstellingen op te stellen om de CO -uitstoot te verminderen. 

Gas en elektraverbruik van
12.899 huishoudens voor
een heel jaar

37.211 retourtjes naar
New York 

Met de auto 7.295 keer
om de aarde rijden

Een windmolen van 2,3 kWh
6.687 dagen laten draaien

3.209.810 bomen laten
groeien voor een heel jaar

Onze uitstoot staat gelijk aan: Wat kun jij doen?

1

2

Zorg dat verlichting en apparaten
zijn uitgeschakeld indien ongebruikt

Pomp eens in de 2 maanden je
banden op

3

4 Ideeën zijn altijd welkom

Anticipeer op het verkeer, rijdt
met een laag toerental

Doelstellingen

In 2022 wil HHNK 20% CO  reductie
behalen ten opzichte van 2018
 
Scope 1: 6% reductie in 2022 ten
opzichte van 2018
Scope 2: 14% reductie in 2022 ten
opzichte van 2018
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Plaatsen van zonnepanelen
werflocaties en RWZI terreinen
Poldergemalen isoleren
Onderzoek naar energiebesparing
door dubbelpomps opstelling
Puntbeluchters vervangen door
energiezuinige variant
Baggeren van beluchtingstanks
Onderzoek naar verbetering
efficiency elektromotoren
Introduceren fietsregeling
Overstappen naar blauwe diesel
(HVO50) voor materieel
Agenderen bij
afdeling/clusteroverleg

CO  uitstoot2

Scope 1: 28.315,3ton
Scope 2: 35.880,9 ton

E5   

Participatie

20.801,2 6.161,2 1.292,0 51,3 9,6 35.671,6 0 152,9 25,7 30,7

STOWA
MJA3
Community of Practice CO  -
Prestatieladder

In de sector en keteninitiatieven van
HHNK worden nieuwe ideeën en
ontwikkelingen gedeeld uit de sector
Voorbeelden hiervan zijn:
 
1.
2.
3. 2
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Totale ton CO  uitstoot
per:

Inwoner

Per km   beheergebied

Per km   openwater
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