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1. Inleiding
Hegeman Bouw & Infra B.V. zet zich al sinds 2009 in voor duurzaamheid en heeft er voor gekozen om de CO2prestatieladder in te voeren. Hiermee wordt op een concrete wijze vormgegeven aan de ambities die Holdingn Bouw &
Infra B.V. heeft om haar doelstelling op het terrein van duurzaamheid en circulariteit te realiseren.
Het opstellen van de periodieke rapportage is onderdeel van de stuurcyclus binnen het energiemanagementsysteem
dat in het kader van de CO₂-prestatieladder is ingevoerd. Deze stuurcyclus staat beschreven in het
kwaliteitsmanagementplan.
Deze periodieke rapportage is opgesteld door de CO2-coördinator en de afdeling KAM en beschrijft alle zaken zoals
beschreven in §9.3.1 punt a t/m t uit de NEN-EN-ISO 14064-1:2018. De volgende aspecten uit de ISO 14064-1 zijn
tenminste beschreven in dit rapport:
Beschrijving van de organisatie (a), Verantwoordelijken (b), Rapportageperiode (c), Organisatorische grenzen (d),
Actuele berekeningsmethodiek en conversiefactoren (f, m, n, o, r, t), Opname van CO2 (g, h), Biomassa (f, g), Directe
en indirecte emissies (i, j), Referentiejaar (k, l), Wijzigingen berekeningsmethodiek (k,), Uitsluitingen (h), Herberekening
basisjaar en historische gegevens (j,k), Onzekerheden (p) en Verificatie (s).

Dhr. B. Schröder
namens de directie

Dhr. J.A. Cousin
CO2 coördinator

Holding Bouw & Infra B.V.
Driven by Challenge
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2. Basisgegevens
2.1. Beschrijving van de organisatie
Hegeman is een landelijk opererende bouwgroep, die projecten realiseert in de ruimste zin van het woord. Binnen
Hegeman worden projecten ontworpen en gebouwd in de burgerlijke bouw, utiliteitsbouw en infrabouw zoals kantoren,
NS- en metrostations, hotels, winkels, theaters, parkeergarages en diverse kunstwerken in beton (zoals bruggen,
viaducten, tunnels, onderdoorgangen en waterzuiveringen), in diverse segmenten van de markt. Hegeman kan flexibel
inspelen op de wensen van de klant. Architectuur, gebruiksgemak, duurzaamheid en techniek worden naar wens
ingevuld.
Door het brede scala aan gerealiseerde projecten en de veelzijdigheid van gebruikers van onze bouwobjecten weten wij
haarscherp de programma's van eisen om te zetten in efficiënte plannen. Tijdens het (bouw)proces kunnen
maatregelen worden genomen om het verstoren van bedrijfsprocessen en/of verkeersstromen te minimaliseren.
Hegeman heeft de afgelopen jaren een ingrijpende transformatie doorgaan, waarbij de focus is komen te liggen op onze
kernactiviteiten. Om de reeds bestaande goede synergie tussen de verschillende Hegeman bedrijven te kunnen
maximaliseren, treden we sinds begin 2018 naar buiten als 1 bedrijf; Hegeman Bouw & Infra. Hegeman is een
zelfstandig concern met een omzet van circa 40 miljoen euro en ruim 100 medewerkers (in 2020).

2.2. Verantwoordelijken
Naam

Personen

Holding Bouw & Infra B.V.

Eindverantwoordelijke:
Bart Schröder
Verantwoordelijke stuurcyclus (KAM):
Bas Blokhuis
Contactpersoon emissie-inventaris:
Jos Cousin

Beheersmaatschappij Hegeman Nijverdal B.V.

Eindverantwoordelijke:
Bart Schröder
Verantwoordelijke stuurcyclus (KAM):
Bas Blokhuis
Contactpersoon emissie-inventaris:
Bram van der Wal

BV Aannemingsmaatschappij ABM

Eindverantwoordelijke:
Bart Schröder
Verantwoordelijke stuurcyclus (KAM):
Albert den Ouden
Contactpersoon emissie-inventaris:
Niels Berkhout

Hegeman Beton- en Industriebouw B.V.

Eindverantwoordelijke:
Bart Schröder
Verantwoordelijke stuurcyclus (KAM):
Bas Blokhuis
Contactpersoon emissie-inventaris:
Jos Cousin

Projecten HBI

Eindverantwoordelijke:
Bart Schröder
Verantwoordelijke stuurcyclus (KAM):
Bas Blokhuis
Contactpersoon emissie-inventaris:
Bram van der Wal
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Naam

Personen
Spooroverbouwing Zaandam

Hegeman Bouw & Infra B.V.

Contactpersoon emissie-inventaris:
Bram van der Wal
Eindverantwoordelijke:
Bart Schröder
Verantwoordelijke stuurcyclus (KAM):
Bas Blokhuis
Contactpersoon emissie-inventaris:
Jos Cousin

Chromiumweg 101

Eindverantwoordelijke:
Bart Schröder
Contactpersoon emissie-inventaris:
Jos Cousin

Chromiumweg 99

Eindverantwoordelijke:
Bart Schröder
Verantwoordelijke stuurcyclus (KAM):
Albert den Ouden
Contactpersoon emissie-inventaris:
Jos Cousin

Ernst Machstraat 11

Eindverantwoordelijke:
Bart Schröder
Contactpersoon emissie-inventaris:
Jos Cousin

Projecten Bouw & Infra

Eindverantwoordelijke:
Bart Schröder
Verantwoordelijke stuurcyclus (KAM):
Bas Blokhuis
Contactpersoon emissie-inventaris:
Jos Cousin

Almere-Centrum diverse stationsaanpassingen

Eindverantwoordelijke:
Bart Schröder
Verantwoordelijke stuurcyclus (KAM):
Bas Blokhuis
Contactpersoon emissie-inventaris:
Jos Cousin

Holland Casino Utrecht

Eindverantwoordelijke:
Bart Schröder
Verantwoordelijke stuurcyclus (KAM):
Bas Blokhuis
Contactpersoon emissie-inventaris:
Jos Cousin
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2.3. Referentiejaar
Naam

Standaard referentiejaar

Holding Bouw & Infra B.V.

2009

Beheersmaatschappij Hegeman Nijverdal B.V.

2009

BV Aannemingsmaatschappij ABM

2009

Hegeman Beton- en Industriebouw B.V.

2009

Projecten HBI
Spooroverbouwing Zaandam
Hegeman Bouw & Infra B.V.

2009
2009
2009

Chromiumweg 101

2009

Chromiumweg 99

2009

Ernst Machstraat 11

2009

Projecten Bouw & Infra

2018

Almere-Centrum diverse stationsaanpassingen

2020

Holland Casino Utrecht

2020

2.4. Rapportageperiode
1 januari 2020 t/m 31 december 2020

2.5. Verificatie
Hegeman heeft er voor gekozen om haar CO2-voetafdruk (emissie-inventaris) over 2020 niet te laten verifiëren door
een bevoegde VI conform ISO 14064-3 (zoals benoemd in eis 3.A.2. van Handboek 3.1).
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3. Afbakening
3.1. Organisatiegrenzen
Naam

Beschrijving

Consolidatie
percentage

Holding Bouw & Infra B.V.
Rechtspersoon
KvK- of projectnummer: 06049394
Beheersmaatschappij Hegeman Nijverdal B.V.
Rechtspersoon
KvK- of projectnummer: 08175876

100%

BV Aannemingsmaatschappij ABM
Rechtspersoon
KvK- of projectnummer: 31022618

100%

Hegeman Beton- en Industriebouw B.V.
Rechtspersoon
KvK- of projectnummer: 08098884

100%

Projecten HBI
Project
Spooroverbouwing Zaandam
Project
KvK- of projectnummer: 1750360

100%
Het bouwen van een spooroverbouwing ter 100%
plaatse van het station in Zaandam.
NB. Het betreft GEEN CO2-gerelateerd
gunningsvoordeel project.

Hegeman Bouw & Infra B.V.
Rechtspersoon
Sector (SBI): 4120 (Algemene burgerlijke en
utiliteitsbouw) - 42111 (Wegenbouw) - 4291 (Natte
waterbouw)
KvK- of projectnummer: 70248311

100%

Chromiumweg 101
Vestiging

100%

Chromiumweg 99
Vestiging

100%

Ernst Machstraat 11
Vestiging

100%

Projecten Bouw & Infra
Project

100%

Almere-Centrum diverse stationsaanpassingen
Project
Sector (SBI): 4120
KvK- of projectnummer: 70248311
Holland Casino Utrecht
Project

100%

Afbouw van het casino te Utrecht.
NB. Het betreft GEEN CO2-gerelateerd

100%

gunningsvoordeel project.
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3.2. Wijziging organisatie
In februari 2020 is voor de onderneming Hegeman Beton- en Industriebouw B.V. faillissement aangevraagd. Er waren
geen medewerkers werkzaam voor deze onderneming, lopende projecten of andere assets ten behoeve van deze
onderneming. Het opheffen van deze onderneming heeft geen verdere gevolgen voor de CO2-reductie van Holding
Hegeman Bouw & Infra B.V.

3.3. CO2 gunningsprojecten
Projecten die zijn/worden uitgevoerd, waarbij er sprake is (geweest) van gunningsvoordeel met de CO2 Prestatieladder.
Deze projecten staan tevens gepubliceerd op de projectenlijst van Hegeman Bouw & Infra B.V. bij SKAO.
Volgnummer

Naam

Aanbestedende dienst

00001
00002
00003
00004
00005

Onderdoorgang Locomotiefstraat
Station Almere centrum
Onderdoorgang Rijksweg Noord te Elst
Onderdoorgang Oud Diemerlaan te Diemen
Programma liften en roltrappen

ProRail B.V.
ProRail B.V. en NS Stations
ProRail B.V.
ProRail B.V.
ProRail B.V. en NS Stations

Foto: onderdoorgang Locomotiefstraat te Utrecht (in aanbouw)
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4. Berekeningsmethodiek
4.1. Actuele berekeningsmethodiek en conversiefactoren
Deze periodieke rapportage is tot stand gekomen op basis van het reglement van de CO 2-prestatieladder conform
handboek 3.1 zoals gepubliceerd in juli 2020 door SKAO.
De emissiefactoren zijn vastgesteld op basis van de website CO2emissiefactoren.nl, waarbij de wijzigingslijst van SKAO
als leidend wordt beschouwd.

4.2. Uitsluitingen
De inventarisatie van koel- en koudemiddelen is in deze rapportage buiten beschouwing gelaten omdat deze niet
significant is voor Hegeman Bouw & Infra B.V.

4.3. Opname van CO2
Er heeft binnen de rapportageperiode geen opname van CO2 plaatsgevonden door Hegeman.

4.4. Biomassa
Er is in de gerapporteerde periode geen gebruik gemaakt van externe energiebronnen opgewekt uit biomassa door
Hegeman.

Foto: plaatsing van extra laadpalen locatie Nijverdal voor elektrisch rijden
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5. CO2 emissies
5.1. CO2 voetafdruk basisjaar
CO2e (2.732 ton)
2009
0.0%
4.8%
6.3%

Lease auto's: 1.248,71 ton
Elektriciteit: 572,62 ton
Materieel: 364,78 ton
Verwarmen: 243,53 ton
Bedrijfsauto's: 171,93 ton
Zakelijk gebruik privé auto: 130,84 ton
Vliegverkeer: 0,00 ton

8.9%

45.7%
13.3%

21.0%

5.2. CO2 voetafdruk rapportage periode
CO2e (531 ton)
2020
0.0%

0.0%

2.2%
3.9%
16.2%

Leasewagens: 412,86 ton
Materieel: 86,08 ton
Verwarmen: 20,58 ton
Privé auto's: 11,51 ton
Openbaar vervoer voor zakelijk verkeer: 0,10…
Elektriciteit: 0,00 ton

77.7%
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5.3. Trend over de jaren per categorie
CO2e
vanaf 01-01-2009 t/m 31-12-2030
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5.4. Doelstellingen
Doelstelling CO2e Rechtspersoon Holding Bouw & Infra B.V.
Voor jaar

Referentiejaar

Scope 1

Scope 2

2010

2009

-2%

-2%

2011

2009

-4%

-4%

2012

2009

-6%

-6%

2013

2009

-8%

-8%

2014

2009

-10%

-10%

2015

2009

-12%

-12%

2016

2009

-14%

-14%

2017

2009

-16%

-16%

2018

2009

-18%

-18%

2019

2009

-19%

-19%

2020

2009

-20%

-20%

2021

2009

-22%

-22%

2022

2009

-24%

-24%

2023

2009

-26%

-26%

2024

2009

-28%

-28%

2025

2009

-30%

-30%

2026

2009

-32%

-32%

2027

2009

-34%

-34%

2028

2009

-36%

-36%

2029

2009

-38%

-38%

2030

2009

-40%

-40%
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5.5. Voortgang reductiemaatregelen
Hegeman Bouw & Infra B.V. Fiets naar je werk
In het kader van het 'fiets naar je werk dag', heeft Hegeman Bouw & Infra haar medewerkers gestimuleerd om
gedurende één week zoveel mogelijk dat auto te laten staan en in plaats daarvan de fiets te gebruiken.
Door het stimuleren van het gebruik van de fiets in plaats van de auto wordt de CO2 uitstoot gereduceerd.
Daarboven op worden de gefietste kilometers (brandstofbesparing) van de deelnemers opgeteld en door HBI uitgekeerd
in bomen.
Als samenvatting uit de diverse studies kan besloten worden dat de jaarlijkse CO2-compensatie varieert tussen 21,77
kg CO2/boom tot 31,5 kg CO2/boom. Om 1 ton CO2 te compenseren zijn er vervolgens 31 tot 46 bomen nodig. In
Europa staan er per hectare 300 tot 500 bomen. Als conclusie voor de berekening voor de cijfers op de website van
Encon wordt er gerekend met 24 kg CO2/boom en gemiddeld 500 bomen per hectare. Dat betekent dat 1 hectare bos:
500 bomen x 24 kg CO2/boom = 12.000 kg CO2 compenseert oftewel 12 ton CO2/hectare.
Methodieken

Startdatum

Einddatum

CO2 Prestatieladder assessment

21-09-2020

25-09-2020

Deelname
Fiets naar je werk dag
Onderwerp
CO2 reductie / compensatie door aanplanting nieuwe bomen
Resultaten
26 bomen (24 kg CO2/boom) = ca. 0,16 ton CO2

Fotocollage: inzendingen fiets naar je werkweek 2020
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Holding Bouw & Infra B.V. Reductiemaatregelen
Reductiemaatregelen 2020
Methodieken

Startdatum

Einddatum

Algemeen

01-01-2020

31-12-2020

Resultaten
Zoals in de bovenstaande paragrafen in de grafieken visueel gepresenteerd, is duidelijk te zien dat de overallreductiedoelstelling van 20% in 2020 t.o.v. het basisjaar 2009 in absolute zin gehaald is (79,5 % reductie). Vanwege de
eerder genoemde doorgevoerde herstructurering van het concern is deze afname in lijn met de verwachting. De voor
ons relevantere, daarvan afgeleide doelstellingen per FTE en per EUR omzet zijn meer representatief. Deze doelstelling
is met respectievelijk 28,2 % en 57,2 % CO2-reductie ook ruim gehaald.
Hiermee is vastgesteld dat de doelstelling van afgelopen decennia (2009 - 2020) met het reduceren van de CO 2 uitstoot
met 20% ruim gehaald is. De ambitie van Hegeman is, om de lijn met een reductiedoelstelling van 2% CO2 reductie per
jaar door te zetten voor de periode 2020 - 2030 om uit te komen op een totale reductie van 40% (t.o.v. ons basisjaar
2009), gerelateerd aan het aantal FTE en euro's omzet. Dit is zoals eerder benoemd circa 2% per jaar en is niet geheel
in lijn met de ambities vanuit de overheid, die een reductiedoelstelling heeft vastgesteld van 49% CO2 reductie in 2030.
Echter deze doelstelling voor minder CO2-uitstoot, die voortvloeit uit de Klimaatwet is bepaald voor 2030 ten opzichte
van 1990 en is relatief gezien een reductie van 1,5 % per jaar, gemeten over een totaal van 40 jaar. Hiermee kan de
doelstelling van Hegeman met een reductie van 2 % per jaar dus als vooruitstrevender worden gezien.
Onze scope 1 emissie is voor 2020 nagenoeg gelijk ten opzichte van 2019. Dit is verklaarbaar door het feit dat het
aantal medewerkers nagenoeg gelijk is gebleven, en elektrificeren van het wagenpark gestaag doorgaat. Het
leasewagenpark van Hegeman Bouw & Infra telt het zwaarste mee voor de scope 1 emissies. Maar is als onderdeel
onmisbaar en essentieel voor de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten van Hegeman. Enerzijds hebben de uitbraak van
Corona en de genomen beheersmaatregelen er toe geleid dat er door kantoorpersoneel minder is gereisd. De inzet van
extra voertuigen voor de bouwplaatsmedewerkers, om zo besmetting te voorkomen, staat hier lijnrecht tegenover.
Waarmee een mogelijke brandstofbesparing grotendeels is uitgebleven.
Met betrekking tot de voortgang op de reductiedoelstellingen in scope 3 op het gebied van het reduceren van
autoreiskilometers kan gemeld worden dat er in 2020 minder trein- en metrokilometers voor het woon-werkverkeer
worden afgelegd dan in 2019. Dit is onder andere het gevolg van minder gebruik van het openbaar vervoer door
Corona.
In 2020 zijn er tot nu toe in totaal 17.119 treinkilometers gereden, dit is uiteindelijk toch nog goed voor ca. 1,97 ton CO2
besparing door gebruik te maken van het openbaar vervoer in plaats van de auto.
Op het gebied van CO2-reductie met betrekking tot onze afvalinzameling hebben we onze ketenanalyse in 2020
geactualiseerd. Deze analyse is professioneel ondersteund door Vroonhof Milieu Advies als ter zake bekwaam erkend
en onafhankelijk kennisinstituut en is de basis voor onze te behalen resultaten op dit gebied in voorgaande jaren. We
zetten in op het verhogen van de dichtheidsgraad van de containers in de categorieën bouw- en sloopafval (BSA), hout
en puin. In Q4 van 2020 zullen de doelstellingen t.b.v. afvalreductie worden opgenomen in het strategisch plan.
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6. Initiatieven
Hegeman Bouw & Infra B.V. Circle of Concrete
Hegeman tekent partnership voor de “Circle of Concrete”
Traditioneel, lineair beton als één van de meest vervuilende producten in de bouw, dat moet en kan anders. Kees
Takkebos, directeur commercie Hegeman Bouw & Infra bevestigde eind 2020 deelname voor een partnership met de
Rutte Groep en New Horizon Urban Mining B.V., voor deelname aan de Circle of Concrete.
Middels de toepassing van circulair beton vanuit dit partnership wordt tot wel 63% CO 2-reductie behaald ten opzichte
traditioneel beton, terwijl het aan minimaal dezelfde eisen en certificering voldoet.

Methodieken

Startdatum

CO2

14-12-2020

Einddatum

Deelname
Circle of Concrete
Onderwerp
CO2-reductie als gevolg van vermindering van uitstoot t.o.v. traditioneel beton.

Hegeman Bouw & Infra B.V. CO2-werkgroep Bouwend Nederland
Werkgroep ter bevordering kennisuitwisseling op CO2-gebied binnen de bouwsector.
Methodieken

Startdatum

CO2

01-01-2018

Einddatum

Deelname
Actief
Resultaten
In 2020 hebben we met onverminderd enthousiasme deelgenomen aan de aan de 'CO2-werkgroep', welke een initiatief
is van Bouwend Nederland Regio Oost en in 2017 is gestart. Dit initiatief heeft als doelstelling om de CO2-problematiek
breder uit te dragen in de bouwsector door middel van kennisuitwisseling binnen de bouwsector. Er zijn naast Hegeman
Bouw & Infra meerdere bouwbedrijven uit de oostelijke regio die hierin deelnemen. Bijeenkomsten vinden 3 á 4 keer per
jaar plaats en worden wisselend bij de verschillende deelnemers aan het initiatief georganiseerd met presentaties en
rondgangen, zodat er een maximale uitwisseling van kennis mogelijk is.
Zo vond er 14 februari een bijeenkomst plaats met een presentatie van Frank van der Drift, directeur Mombarg Beton.
Onderwerp van de presentatie voor de werkgroep betrof mogelijkheden en kansen voor het gebruik van de
milieukostenindicator (MKI), door het gebruik van DuboCalc waarmee de milieu-impact van producten of projecten kan
worden vergeleken door de impact op het milieu door te rekenen en uit te drukken in Euro's.

Holding Bouw & Infra B.V. Club van 49
Deelname aan een collectief waarbij het doel is om een CO2 reductie van 49% te realiseren
Methodieken

Startdatum

CO2

01-10-2020

Einddatum

Deelname
Actief
Resultaten
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Methodieken

Startdatum

Einddatum

Leden van de Club van 49 gaan substantiële stappen zetten om hun CO2-footprint met 49% te reduceren. We focussen
ons hierbij op maatregelen die vooral verspilling tegengaan. Dergelijke maatregelen zijn vaak nog onderbelicht, maar
leveren al snel flinke besparingen op.
De Club van 49 start met drie speerpunten:
Langzamer rijden (een kruissnelheid van 100 in plaats van 120 km per uur betekent circa 45% CO2-reductie).
Minder energie verspillen in gebouwen dankzij slimme automatisering.
Ons elektriciteitsnet beter in balans brengen
Deze oplossingen worden op dit moment nog sterk onderschat, maar bieden een grote kans om tegen lage kosten een
aanzienlijke CO2-reductie te realiseren.

Holding Bouw & Infra B.V. Pure Energie
Naast de beschikbaarheid van 100% windenergie op als onze vestigingen heeft Hegeman Bouw & Infra B.V. ervoor
gekozen om ook álle bouwlocaties verder te verduurzamen door ook op alle projecten voor Pure Energie als
energieleverancier te kiezen.
Methodieken

Startdatum

CO2

11-12-2020

Einddatum

Deelname
100% windenergie

Holding Bouw & Infra B.V. Werken op afstand
In 2020 heeft het werken op afstand een enorme vlucht genomen. Enerzijds is dit een gevolg van het COVID-19 virus
en de noodzaak om elders te werken, anderzijds de vrucht van een voortdurende investering en uitbreiding van de ICT
resources.
Afgelopen jaar (2020) is onomstotelijke vast komen te staan dat werken op afstand enorme voordelen met zich mee
brengt als het gaat om de vermindering van de reisafstand en -tijd en daarmee ook een reducerend effect heeft op het
brandstofverbruik.
Methodieken

Startdatum

CO2

01-07-2020

Einddatum
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