CO2 -footprint 2021:
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380,2 ton CO 2

Mei 2022

Einddoel 2024: -8%
[t.o.v. 2020 en gerelateerd aan omzet]

Scope 1: 289,5 ton
Scope 2: 88,3 ton
Business travel: 2,4 ton
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Aandacht voor CO2 binnen ons
nieuwe wagenpark
Bewuste insteek bij bouw nieuwe
locatie;
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Actieve feedback op en publicatie
van rijgedrag door chauffeurs
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In 2021 heeft een correctie
plaatsgevonden over het
elektraverbruik (Arnhem) van
voorgaande perioden. Vandaar
een significante stijging in
bijbehorende CO2 -emissies.

Hegeman Bouw Partners heeft ook voor 2021 haar CO2 -footprint in kaart gebracht. Dit met als doel om de uitstoot in de komende jaren te reduceren. Deze reductie wordt gerealiseerd
d.m.v. het reductiesysteem conform de CO 2 -Prestatieladder 3.1. Hierin komen de onderdelen inzicht, reductie, communicatie en participatie naar voren.

Doelstellingen
In 2024 wil Hegeman Bouw
Partners ten opzichte van
2020 8% minder CO2
uitstoten in scope 1 en 2.
Scope 1: brandstofverbruik,
gasverbruik, AdBlue
Scope 2: elektriciteitsverbruik,
laden elektrische auto's
Business Travel (BT): zakelijk
gedeclareerde kilometers

Totale uitstoot per
miljoen € [ton CO2 ]

Onze gezamenlijke uitstoot staat gelijk aan:
380 luchtballonvaarten
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Met de auto 49 keer om
de aarde rijden

Onderzoek naar uitbreiding van
het aantal laadpunten voor
elektrische voertuigen
Onderzoek naar toepassing van HVO

Initiatief
Deelname aan keteninitiatief
Bouwend Nederland;
We steken actief tijd en kennis in de
ontwikkeling van StroBox.

Wat kun jij doen?
Voorkom stationair draaien

Een windmolen van 2.3 kWh
951 uren laten draaien

Schakel je motor uit bij stilstand
van langer dan één minuut.
Noteer je kilometerstand bij het
tanken!

220 retourtjes New York
2021

Dit doen wij voor
CO2 -reductie

19.011 bomen laten
groeien voor een heel jaar

Parkeer achteruit in, zo kun je beter
wegrijden en het bespaart CO2

