
DIT DOEN WIJ Buitenhuis Boskoop B.V. is zich al
langer bewust van haar verant-
woordelijkheid ten aanzien van ons
milieu.
Duurzaamheidsthema’s ‘klimaat’,
‘biodiversiteit’, ‘circulariteit’ en
‘mens’ spelen vanaf de oprichting
dan ook een belangrijke rol binnen
ons bedrijf.
Om de verantwoordelijk-heid ten
aanzien van het klimaat meer inhoud
te geven, gebruiken wij de CO2-
Prestatieladder als verbeter-
methodiek en zijn wij sinds 2019
gecertificeerd op niveau 5.

We schakelen deels over op HVO als
brandstof voor ons vrachtvervoer.  

We zijn overgeschakeld op 100% 
Hollandse groene stroom, waar we onze
gebouwen mee verlichten en
gereedschappen en auto’s mee opladen. 

We schaffen energiezuinig materieel aan.

We schakelen voor zover mogelijk over 
op elektrisch rijden en hebben al twee 
laadpalen in gebruik.

DOELSTELLINGEN 

De totale CO2-uitstoot in 2025 verlagen
met 2% (referentiejaar = 2021).

FOOTPRINT 2022

BEHAALDE TOTAALRESULTATEN SCOPE 1, 2 EN 3
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De resultaten zijn gerelateerd aan het basisjaar
2021. Er is nog geen duidelijke reductie
gerealiseerd in de CO2-uitstoot. HVO wordt in 
2023 uitgebreid, zodat de CO2-uitstoot
verminderd wordt, wat ten goede komt aan het 
resultaat.

De doelstellingen voor 2025 zijn niet uit beeld. 

WIJ DOEN MEE AAN DE VOLGENDE INITIATIEVEN

 Duurzaam Collectief

 CO2-overleg met opdrachtgevers

Brandstof en gas (scope 1): 323,8 ton 
Elektriciteit (scope 2): geen CO2-uitstoot

Overige emissies (scope 3): 7,2 ton 

Totaal 331,0 ton CO2

FACTSHEET 2022

Medewerkers kunnen bij ons bedrijf hun
e-bike groen opladen.

Met betrekking tot elektriciteit:

100% groene stroom handhaven.

Met betrekking tot mobiliteit auto’s:

8% op brandstofverbruik auto’s.

Met betrekking tot overige emissies:

2% woon-werkverkeer jaarlijks.

Scope 1

Scope 3

323,2 331,0

Meedoen?

Buitenhuis Boskoop wil graag samenwerken met
klanten, leveranciers en andere ketenpartners om
ideeën en initiatieven te bedenken om de CO2-
uitstoot te reduceren. Partijen die hierin
geïnteresseerd zijn worden uitgenodigd om lid te
worden van het Duurzaam Collectief:
www.duurzaamcollectief.nl.


