CO2 NIEUWSBERICHT

CO2 REDUCTIE VAN 10% BEHALEN IN DE PERIODE VAN 2018 T/M 2022

ENERGIETRENDS

TIPS
Welke bijdrage kan jij leveren aan CO2 reductie?










In vergelijking met de CO2 footprint 2016 is een toename
van 289 ton CO2 op jaarbasis te zien. Gelukkig kunnen
we dit verklaren en kunnen we zelfs aantonen dat we een
daling hebben gerealiseerd.

Door niet langer te douche dan 5 minuten bespaar je
90 kilo CO2 per jaar. Wat voor douchebeest ben jij?
Doe de test! https://www.milieucentraal.nl/energiebesparen/korter-douchen/douchequiz/
Voorkom onnodig stroomverbruik en zet apparaten
helemaal uit.
Benut daglicht optimaal en doe lampen uit als je een
ruimte verlaat, ook al is het maar voor korte tijd.
Laat de warmwaterkraan niet langer of harder lopen
dan nodig.
Scheid je afval. En doe je best om minder afval te
genereren.
Hergebruik. Breng oude spullen naar de kringloop (of
laat ze ophalen), koop zelf tweedehands spullen als je
iets nodig hebt, geef afval een nieuwe bestemming
(upcycling).
Gebruik een regenton om water op de vangen.`
Heb jij tips waardoor we nog meer CO2 kunnen
reduceren? Laat het ons weten!



Eind 2016 waren er 130 medewerkers
werkzaam bij BUKO Infrasupport. Eind 2017
stond dit aantal op 180 medewerkers. Een
stijging van 38%.



Waar we in 2016 nog ruim 9 ton CO2 gemiddeld
per medewerker uitstootte is dat in 2017 gedaald
naar 8,5 ton CO2.



Het rijstijlcoachingsprogramma waar in 2017
mee gestart is laat een besparing van 7,5% zien
ofwel 21.198 liter brandstofbesparing.
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