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Uitstoot per categorie in 2022-half 
(ton CO )

In 2020 laat Woonforte zich als één van de eerste woningcorporaties certificeren op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. Hiermee commiteren we onszelf om actief aan de slag te gaan met CO2-
reductie. De eerste stap is het in kaart brengen van onze CO2-footprint. Hier horen ook de algemene ruimtes van de complexen bij. Vandaar het grote aandeel van elektraverbruik.

CO 2
Totaal: 1.661 ton
Scope 1: 6,3 ton

Scope 2: 650,9 ton
Zakelijk vervoer: 3,7 ton

Dit doen wij onder andere
aan CO  -reductie2
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Benzine

CO  reductie t.o.v. 2019-1

Gas en elektraverbruik van 
136 huishoudens voor een 
heel jaar

359 retourtjes naar New 
York 

Met de auto 86 keer om 
de aarde rijden

Een windmolen van 3 MW 
67 dagen laten draaien

33.050 bomen laten 
groeien voor een heel jaar

Onze uitstoot in 2022-half staat gelijk aan: Wat kun jij doen?
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Isoleer je radiator met 
radiatorfolie.

Doelstellingen
In 2023 wil Woonforte
ten opzichte van 2019 78,9% 
minder CO  uitstoten.

Dit is als volgt verdeeld:
in scope 1: 66,9% reductie*
in scope 2: 79,0% reductie*
*omdat de uitstoot in scope 1 en 2 niet gelijk 
is telt dit op tot een totale reductie van 78,9%.
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Diesel

Isoleer je huis met tochtstrips of 
dikke gordijnen.

2019-1
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Toelichting
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 op een fysiek andere locatie

wordt opgewekt zoals elektriciteit.
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Doelstelling 2023
Privé
auto's

650,9

Elektra

Reductie 2021-1

Reductie 2022-1

21%

69%

81%

Heb jij ideeën over hoe we onze CO2-uitstoot kunnen reduceren? Stuur dan een mail naar Nick.Dessing@woonforte.nl
 

We inventariseren de 
mogelijkheid om zonnepanelen 
op meergezinswoningen te  
installeren.
We vergroenen ons 
stroomverbruik van kantoor en 
van onze elektrische auto's door 
Garanties van Oorsprong in te 
kopen.
Wij doen onderzoek naar 
besparingsmogelijkheden met 
betrekking tot technische 
installaties, zoals liften. 

Zet de verwarming een graadje 
lager deze winter.


