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

In 2024 wil Rouwmaat Groep 
ten opzichte van 2019 10% 
minder CO   uitstoten in 
scope 1 en 2 (incl. business 
travel).

Doelstellingen

Werkplaatsverlichting vervangen 
door LED.

Monitoren draaiuren en verbruik 
van materieel;

Monitoren rijgedrag en brandstof;
Aanpassen inkoopbeleid van het
wagenpark op CO  -reductie;

Onderzoek naar hybride/elektrisch
materieel;6.114,04

Dit doen wij voor
CO  -reductie2

CO  -footprint 2021 (januari t/m december) 2

117,78

41,4

Wat kun jij doen?

Rijd minder hard; hou je aan de
maximum snelheid van 84 km/h;

Pomp eens in de 2 maanden je
banden op;

Voorkom stationair draaien
zoveel mogelijk.

Anticipeer op het verkeer, rijd
met een laag toerental;

82,76

7.450,96 ton CO

[ton CO   /FTE]2 Elektraverbruik van 4.317 
huishoudens voor een 
heel jaar

4.044 retourtjes naar 
New York 

Met de auto 965 keer 
om de aarde rijden

Een windmolen van 3 MW 
18.060 uren laten draaien

372.548 bomen laten 
groeien voor een heel jaar

Onze gezamenlijke uitstoot staat gelijk aan:

2 Scope 1:  6.314,58 ton 
Scope 2:  1.134,22 ton

Business travel * : 2,15 ton

September
2022 **

2

2

Deelname aan keteninitiatief 
Stichting Nederland CO   Neutraal2

2

1.134,22 2,15

* Sinds Handboek 3.1 behoren organisaties te rapporteren over Business 
Travel (BT) oftewel werk-werk kilometers in de footprint. 

** Verklaring vertraging communicatiebericht over 2021: Rouwmaat heeft 
diepgaand inzicht verkregen in de gas- en elektraverbruiken per locatie.

37,9

39,0


