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Scope 1: 276,1 ton
Scope 2: 19,1 ton
Business travel: 5,2 ton

CO 2 -footprint 2020:

300,4 ton CO2

Einddoel 2020: -11%
[ten opzichte van 2017]
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Groener rijgedrag;
Aanpassen inkoopbeleid van het
leasewagenpark op CO 2 -reductie;
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Dit doen wij voor
CO 2 -reductie

*: Hoger in 2020 door schommeling in
omzet!

Registraties en kilometerstanden
bijhouden, aanscherpen en feedback

Initiatief
Deelname aan keteninitiatief
Bouwend Nederland;
We maken huurders bewust met het
wasmachine op zonne-energiepakket.

Hegeman Bouw Partners heeft ook in 2020 haar CO 2-footprint in kaart gebracht. Dit met als doel om de uitstoot in de komende jaren te reduceren. Deze reductie wordt gerealiseerd door
middel van het reductiesysteem conform CO 2 -prestatieladder 3.1. Hierin komen de onderdelen inzicht, reductie, communicatie en participatie naar voren.
Daarnaast hebben we de doelstellng voor de periode 2017-2020 afgesloten met een behaalde reductie van 41%. We relateren onze doelstellingen aan onze omzet.
Ons doel was een reductie van 11%. Dit hebben wij dus ruimschoots behaald.

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: zakelijk
gedeclareerde kilometers

Totale uitstoot per
miljoen € [ton CO2 ]
2020

Onze gezamenlijke uitstoot staat gelijk aan:
300 luchtballonvaarten
(200 m 3 per stuk)

17,83

Douche korter en kouder: hiermee
bespaar je water én CO2;
Een windmolen van 2.3 kWh
751 uren laten draaien

174 retourtjes New York
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*: Hoger door schommeling in omzet!

Met de auto 39 keer om
de aarde rijden

Wat kun jij doen?

15.020 bomen laten
groeien voor een heel jaar

Laat je auto uitrollen in plaats van
(hard en) plotseling remmen;
Beweeg: neem fiets, loop of pak
het OV. Scheelt CO2!
Schakel bij het juiste toerental
2000-2500 toeren). Niet te
vroeg, niet te laat.

