Ons energiebeleid
Ook in 2019 is Hegeman Bouw Partners actief om de footprint in kaart te brengen als
doel dit te reduceren. Deze reductie wordt gerealiseerd door middel van het
reductiesysteem conform CO2-footprint prestatieladder 3.0. Hierin komen de onderdelen
inzicht, reductie, communicatie en deelname aan initiatieven naar voren.
Succesvolle audit
Op 12 november zijn er twee auditoren bij ons langs geweest om onze voortgang binnen
ons CO2-managementsysteem te beoordelen. De audit is goed verlopen en we hebben
veelal positieve feedback gekregen. We hebben het afgelopen jaar hard gewerkt en
zullen ons ook het komende jaar weer inzetten voor het CO2-Prestatieladder certificaat.
Energieverbruik 2019-1
Ieder jaar worden de emissies in kaart gebracht om zicht te krijgen op de CO2-footprint.
Doordat de uitstoot overzichtelijk wordt, kunnen er doelstellingen worden opgesteld om
vastgestelde reductie hoeveelheden te behalen. Zo is in het jaar 2019-1 (januari t/m
juni) in totaal voor 190,1 ton aan CO2 uitgestoten waarvan 177,1 ton in scope 1 en 13,0
ton in scope 2.

Scope 1 en 2 doelstellingen Hegeman
Hegeman wil in 2020 ten opzichte van 2017 11% minder CO2 uitstoten.
•

Deze doelstelling is gerelateerd aan de behaalde omzet.

Maatregelen
Het komende jaar ligt de focus bij Hegeman op de volgende maatregelen:
•

•
•
•

Per 1 januari 2020 starten wij met signaleringslijst persoon/kenteken kilometersbrandstofverbruik werkelijk versus fabrieksopgave en totaal ranking op
gemiddelde brandstof verbruik per kenteken/persoon per jaar. Dit geldt ook voor
de signaleringslijst onderhoud-schades-verkeersovertredingen;
We kijken naar de overstap op groene stroom voor alle vestigingen;
Verduurzamen wagenpark door instellen plafond voor CO2-uitstoot in leasebeleid
bij het afsluiten van nieuwe wagens;
Het plaatsen van een tweede laadpunt in Arnhem en een laadpunt in
Nijmegen.
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Het Groene Boekje
Hegeman stelt het groene boekje digitaal beschikbaar voor alle medewerkers. In dit
groene boekje staan handige bespaartips voor in en rondom het huis. Op deze manier
stimuleren we ook onze medewerkers om actief aan de slag te gaan met CO2-reductie en
duurzaamheid. Heb jij deze al gelezen?
Projectdossier niveau 5: ProRail
Zoals in het vorige bericht beschreven werkt Hegeman dit jaar aan een project voor
ProRail. Het project bestaat uit het conserveren van seinwezenobjecten. We zijn op het
moment nog steeds druk bezig met het verzamelen van alle gegevens voor het
projectdossier. Het project is ondergebracht bij een onderaannemer.
Tips voor zuinig rijden
Zoals in onze footprint te zien blijft ons brandstofverbruik verreweg de grootste
emissiestroom. Onderstaand geven we een aantal tips om zuiniger te kunnen rijden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schakel zo snel mogelijk naar een hogere versnelling;
Schakel niet terug als je remt;
Trek langzaam op (zonder dat het hindert);
Sta je langer dan een minuut stil? Zet je motor af;
Rijd liever 100 dan 130. Bij 100 km per uur verbruik je zo’n 25% minder
brandstof dan wanneer je 130 km per uur rijdt;
Rijd zo veel mogelijk op cruise control;
Anticipeer op het verkeer;
Houd je banden op spanning, pomp de banden iedere 2 maanden op;
Parkeer in de rijrichting waarin je vertrekt.

Eigen impact berekenen
Benieuwd naar jouw eigen impact op het milieu? Er zijn verschillende tools om je
footprint op het milieu te berekenen. Je ziet aan de hand van de ingevulde gegevens op
welke onderdelen jij het beste kunt besparen. http://impact.babetteporcelijn.com.
Wij vragen van iedere medewerker mee te denken om onze CO2-uitstoot nog verder te
verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze nieuwe CO2-reductiedoelstelling te
behalen. Heb je zelf een idee? Laat graag van je horen! Neem hiervoor contact op met
Laura Wielheesen.
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