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GWW Houtimport reduceert CO2! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiebeleid 

Al sinds haar oprichting promoot en 

stimuleert GWW Houtimport het gebruik 

van aantoonbaar duurzaam 

geproduceerd hout. Maar duurzaam 

hout gaat verder dan alleen de productie 

van het hout: ook transporten en 

bewerkingen hebben een impact op het 

milieu. GWW Houtimport wil dan ook 

een stap verder gaan in het leveren van 

duurzaam hout, door de uitstoot van CO2 

en het verbruik van schaarse middelen 

als gevolg van productie en levering van 

haar producten reduceren.  

Om dit te realiseren berekent GWW 

Houtimport halfjaarlijks haar CO2 

footprint. In het jaar 2014 is de CO2 

footprint voor het eerst berekend. In de 

eerste helft van 2017 is de CO2-uitstoot 

lager geworden; in deze periode is 

namelijk 25,6 ton CO2 uitgestoten, wat 

iets minder is dan de uitstoot in de 

eerste helft van 2016 (29,3 ton). 

 

12%

39%

49%

Emissies 2017 S1
GWW Houtimport 

(totaal =  25,6 ton CO2)

Gasverbruik Auto's Bedrijfsmiddelen

Te zien is dat het elektraverbruik inmiddels 
geen CO2 meer produceert, vanwege de 
omschakeling naar groene stroom (zonne-, 
wind-, of waterkracht-energie uit 
Nederland).  

Begin 2017 zijn drie printers vervangen door 
één nieuwe Konica Minolta Bizhub C308. Dit 
is een printer gemaakt van gerecycled 
materiaal en is ook nog een stuk 
vriendelijker in verbruik. Verder heeft de 
verandering naar LED verlichting gezorgd 
voor een reductie in elektraverbruik (~5%). 
Daarnaast blijven we op zoek naar nieuwe 
maatregelen om onze werkzaamheden te 
verduurzamen. Zo wordt bijvoorbeeld 
gekeken naar een verduurzaming van het 
materieel. Op dit moment test GWW 
Houtimport bijvoorbeeld verschillende 
elektrische heftrucks. 

Voor het einde van dit positieve bericht 
hebben we nog meer leuk nieuws. Na 
rigoureuze controle blijkt de CO2 uitstoot 
van 2016 namelijk gunstiger dan voorheen 
gecommuniceerd en hebben we vorig jaar 
meer bespaart dan gedacht, namelijk 23% 
ten opzichte van 2014! Gerelateerd aan FTE 
en omzet is zelfs een reductie van resp. 
35% en 30% behaald. 

Er is hiermee een grote stap gezet in het 
realiseren van CO2-reductie. De CO2-
reductiedoelstelling van GWW Houtimport 
om in 2018 16% reductie te realiseren, is 
hiermee reeds behaald. Daarom is een 
nieuwe doelstelling geformuleerd: 

GWW Houtimport wil in 2020 
ten opzichte van 2014 35% 
minder CO2 uitstoten*. 
*Deze doelstelling is gerelateerd aan omzet.  

Hebben jullie nog tips om onze CO2 uitstoot 
te verminderen? Dan horen wij die graag! 


