Communicatiebericht 2e semester 2021:

De business line Willemen Infra schakelt om naar
100% groene stroom van Belgische oorsprong.
Wist je dat… we begin vorige maand een belangrijke
mijlpaal hebben bereikt? Op 1 juli zijn we volledig
overgeschakeld op Belgische groene stroom voor alle
installaties en gebouwen in eigendom van Willemen Infra.
Goed voor zo’n 1.500 ton minder CO2-uitstoot per jaar!

De CO2 prestatieladder vindt het belangrijk dat de inkoop
van groene stroom ook daadwerkelijk tot productie van
groene stroom leidt. Dit heet ‘additionaliteit’ en betekent dat de inkoop van groene stroom door een
bedrijf ertoe leidt dat er méér productiecapaciteit aan groene stroom ontstaat. Dit zorgt ervoor dat de
markt voor groene stroom gestimuleerd wordt.

CO2-footprint
In onderstaande tabel kan je de CO2-footprint van Kumpen terugvinden voor het eerste semester 2021.
In het eerste semester van 2021 werd bij
Kumpen in totaal 231 ton CO2 uitgestoten.
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CO2-Reductiedoelstelling
Als Kumpen willen wij onze voetafdruk verkleinen en hierover communiceren naar onze stakeholders.
Voor de periode 2019 tot 2021 hebben wij de intentie om onze CO2-uitstoot met 10% (voor scope 1 en
2) te reduceren ten opzichte van de uitstoot in 2018.
Gezamelijke bijdrage
Wij proberen onze uitstoot zo laag mogelijk te houden door
uiteenlopende acties:
-

We schakelen om naar groene elektriciteit van Belgische
oorsprong

-

We vergroenen onze vloot door meer elektrische, hybride en
CNG-wagens aan te bieden;

-

We vervangen indien mogelijk stroomgroepen door vaste
aansluitingen

-

We breiden de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen
uit op kantoor;

-

We hebben een camera inspectiebus in gebruik genomen
met gel accu.

-

We hebben een robotfrees aangekocht die werkt met accupack en 8kVA generator

Individuele bijdrage
Willemen Groep zet sterk in op een duurzamere mobiliteit. Dat betekent niet alleen rijden met
milieuvriendelijkere voertuigen, maar in eerste instantie vooral het aantal gereden kilometers beperken.
Minder tijd in de wagen staat naast een beperking van de CO2-uitstoot, ook voor meer tijd voor het
werk of het privéleven.
We willen onze medewerkers stimuleren met een alternatief vervoersmiddel naar het werk te komen.
Met onze deelname aan de Car Free Week betrachten we hen te sensibiliseren in ons mobiliteitsbeleid.
Ook dit jaar hopen we op een record aantal deelnemende werknemers.
Collega’s kunnen ook even stilstaan bij het onderwerp “autodelen”, door samen op een veilige manier
naar dezelfde werf te rijden, of eventueel wanneer we dezelfde meeting op kantoor bijwonen. Gedeeld
autogebruik levert vaak een forse besparing op; én is goed voor het milieu.
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