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GWW Houtimport gaat voor CO2 reductie!  
 

Al sinds haar oprichting promoot en stimuleert GWW Houtimport het gebruik van aantoonbaar 

duurzaam geproduceerd hout. Maar duurzaam hout gaat verder dan alleen de productie van het hout: 

ook transporten en bewerkingen hebben een impact op het milieu. GWW Houtimport wil dan ook een 

stap verder gaan in het leveren van duurzaam hout, door de uitstoot van CO2 en het verbruik van 

schaarse middelen als gevolg van productie en levering van haar producten reduceren. Om in 

aanmerking te komen voor de beloning van opdrachtgevers kiest GWW Houtimport daarbij voor 

certificering volgens de CO2-Prestatieladder. 

 

Om dit te realiseren berekent GWW Houtimport jaarlijks haar CO2 footprint. Dit inzicht in CO2 uitstoot 

maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2014 is de CO2 footprint voor 

het eerst berekend. Deze berekening is uitgevoerd voor scope 1 (directe) en scope 2 (indirecte) conform 

richtlijnen van ISO14064-1. Deze footprint berekening dient als basisjaar en wordt onderstaand 

gepresenteerd: 

 

Om deze uitstoot te reduceren heeft GWW Houtimport de volgende CO2-reductiedoelstelling opgesteld:  

Scope 1 & 2 doelstellingen GWW Houtimport * 

GWW Houtimport  wil in 2018 ten opzichte van 2014 16% minder CO2 uitstoten. 

*Deze doelstellingen zijn gerelateerd aan FTE.  

 

Doelstellingen 

Om deze doelstelling te realiseren heeft GWW Houtimport een het volgende pakket maatregelen 

opgesteld: 

- Aanschaf van een hybride wagen ter vervanging van onzuinige auto 

- Overstappen naar groene stroom met het SMK keurmerk 

- Zuinig rijgedrag (zowel voor auto’s als materieel) stimuleren 

 

Individuele bijdrage 

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

CO2 uitstoot. Een aantal tips die hierbij kunnen helpen zijn: 

- Lees het groene boekje (tips over zuinig rijgedrag) nog eens door en let op zaken als 

bandenspanning en schakelen in lager toerental 

- Wist je dat de productie van vlees veel energie kost? Een dagje vegetarisch eten per week kan 

al heel veel schelen! 

 

Hebben jullie nog tips om onze CO2 uitstoot te verminderen, dan horen wij die graag!   


