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             Voor onze hoeveelheid CO2-uitstoot moet een windmolen 2.684 uur draaien 

             Er zijn 53.680 bomen nodig die een jaar groeien om onze uitstoot te compenseren 

 

Onze CO2-voetafdruk 

                                                        in de eerste helft van 2020 

 

 

 

 

1.073,6 ton CO2 
 

Scope 1 | 1.057,7 ton 
Scope 2 |      15,9 ton 
 
                 

Onze gehele uitstoot staat gelijk aan: 
 

339.257 liter 
diesel 

6,2 miljoen 
gereden 

kilometers 

7.515 vluchten 
naar Parijs 

1.470 jaren 
ademhalen 

268.400  
Big Mac’s 

536.800 
brandblussers 

1.074  
gevulde 

luchtballonnen 

134 miljoen liter 
cola 

Doelstellingen 

Onze organisatie groeit, maar 
reduceert tegelijkertijd CO2-uitstoot 

Ons dieselverbruik 

is verantwoordelijk  

voor 79% van onze 

uitstoot 

144 
huishoudens 

140 rondjes  
rond de aarde 

48%

75%

48%

89%

48%

86%

Medewerkers

Kilometers

2018 2019 2020

 

Dit doen wij aan CO2-reductie: 
 
• Bijna al onze locaties zijn voorzien van slimme 

meters. 

• Op 7 van onze locaties maken wij gebruik van groene 
stroom. 

• In alle panden die eigendom zijn van BUKO 
Infrasupport wordt gebruik gemaakt van LED-
verlichting.  

• Wij maken gebruik van zomer- en winterbanden. 

• De vakmannen bij BUKO Infrasupport worden 
gecoacht op hun rijstijl. 

• Rijden onze vakmannen niet harder dan 110 km/u.  

• Materieel met een verbrandingsmotor worden 
voorzien van accu’s en zonnepanelen. 

scope 1 
 
 

scope 2 
 
 

scope 3 
 
 

100% 

CO2-

reductie 

10% 

CO2-

reductie 

10% 

CO2-

reductie 

Samen onderweg naar een duurzamere toekomst door een CO2-reductie te behalen van 
10% in de periode van 2018 t/m 2022. 
 

BUKO 
Infrasupport 
wil in 2023 ten 
opzichte van 
2020 in de 
uitstoot van 
transport van 
ketenpartners 
een reductie 
van 10% 
realiseren. 

Wat kun jij doen? 
 

• Voorkom stationair draaien van de auto. 

• Elke maand de bandenspanning van jouw 
voertuig controleren en op pompen. 

• Afval in de juiste afvalbak gooien. 

• Schakel aan het einde van de werkdag alle 
apparatuur uit. 

• Niet onnodig documenten afdrukken. 
 

Nieuwsgierig naar jouw persoonlijke CO2-
voetafdruk? 
 

Bereken deze dan eens op: https://advies-op-
maat.milieucentraal.nl/aom/CO2-voetafdruk  

https://advies-op-maat.milieucentraal.nl/aom/CO2-voetafdruk
https://advies-op-maat.milieucentraal.nl/aom/CO2-voetafdruk

