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GWW Houtimport reduceert CO2! 
 

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.  

 

CO2-uitstoot over het eerste half jaar van 2018 

Om inzicht in de CO2-uitstoot en de gerealiseerde reductie te krijgen berekent GWW Houtimport 

halfjaarlijks haar CO2 footprint. In het jaar 2014 is de CO2 footprint voor het eerst berekend; dit jaar wordt 

gebruikt om te vergelijken met de jaren daarna. In dit eerste half jaar van 2018 is 31 ton CO2 uitgestoten, 

waarvan het grootste deel door brandstof voor de bedrijfsmiddelen en auto’s: 

 

2018 is er niet veel veranderd t.o.v. 2017, het verbruik is redelijk gelijk aan het half jaar van 2017. Wel 

zien we dat de vliegreizen verminderd zijn in het begin van 2018.  

 

Reductiemaatregelen 
Zo is er in 2017 een test geweest met het tijdelijk gebruik van een elektrische heftruck; dit beviel goed. 
GWW heeft dan ook besloten een elektrische heftruck aan te schaffen. Deze wordt eind 2018 in gebruik 
genomen. Daarnaast komt er op kantoor een gekoeld waterpunt die zo duurzaam mogelijk is 
ontworpen: de KRNWTR-tap. Deze is rechtstreeks aangesloten op de waterleiding waardoor geen 
onnodig verbruik en kosten aan transport en verpakking van waterflessen wordt verspild. Onze nieuwe 
koelkast is van een label A++.  Ook in teamuitjes wordt rekening gehouden met duurzaamheid en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

 

Tips zijn welkom! 

Hebben jullie nog tips om onze CO2 uitstoot te verminderen? Dan horen wij die graag!  
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https://www.krnwtr.nl/

