
Gebroeders Blokland wil in 2025 
ten opzichte van 2019 50% 
minder CO2 uitstoten op de 

footprint.
 

Subdoelstellingen:
Scope 1: 30% reductie
Scope 2: 90% reductie 

Business travel: 35% reductie

Footprint 2021 (ton CO2) Installeren van een
warmtepomp
Inkopen groene stroom
Onderzoeken om biodiesel toe
te passen
Stimuleren zuinig rijden
Planning benodigde inzet
Aanschaffen van meer LED
Aanbieden van EV in lease
Per kwartaal verbruik op
projecten monitoren

CO
Scope 1: 236 ton
Scope 2: 15 ton

Business travel: 45 

Dit doen wij aan CO2-reductie

Gas en elektraverbruik van 63 
 huishoudens voor een heel 
jaar

171 retourtjes naar New York 
 

Met de auto 38 keer om de 
aarde rijden

Een windmolen 30 dagen laten 
draaien

14.780 bomen laten groeien 
voor een heel jaar

Onze uitstoot staat gelijk aan: Wat kun jij doen? Doelstellingen

24-5-2022

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 elders

wordt opgewekt zoals elektriciteit.
 

Business travel: zakelijk reizen
 

Toelichting scopes

2

Initiatieven

Stichting Nederland CO2
Neutraal
Blauwzaam

Gebroeders Blokland maakt
onderdeel uit van initiatieven als: 

Ook in 2021 en 2022 is Gebroeders Blokland actief geweest om de footprint in kaart te brengen met als doel om dit te reduceren. Deze reductie wordt gerealiseerd door middel van het reductiesysteem conform CO2- 
Prestatieladder 3.1. Hierin komen de onderdelen inzicht, reductie, communicatie en deelname aan initiatieven naar voren.

Verwachting doelstelling

Relatieve voortgang omzet
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Hoe reis jij naar je werk? Is dit met
een brandstofauto? Denk na over

mogelijkheden om jouw CO2-
uitstoot hiervan te beperken! Ga
bijvoorbeeld eens met het OV,

carpool met een collega of investeer
in een elektrische auto! Ook jij kan je
steentje bijdragen aan het reduceren

van onze uitstoot! 

Heb jij nog ideeën om CO2 te
reduceren? Geef het door
aan Martin Nederveen!


