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‘Ons einddoel is klimaatneutraal bouwen’ 
 

Opdrachtgevers van bouwprojecten stellen terecht steeds vaker eisen met betrekking tot 
duurzaamheid. Het in kaart brengen van de CO2-voetafdruk is daar één van. “Als één van 
de grootste familiale bouwgroepen in België vinden we het onze plicht om bij te dragen 
aan een duurzame wereld. Daarom berekenen we jaarlijks onze CO2-footprint om er 
vervolgens doelstellingen aan te koppelen”. 

Willemen Groep leverde de voorbije jaren samen met zijn 2.200 medewerkers tal van 
inspanningen om de impact van zijn activiteiten op het milieu te verbeteren. De groep was in 
2017 één van de eerste Belgische bedrijven om het SDG-charter van de Verenigde Naties te 
ondertekenen. Drie jaar later, in 2020, werden alle geleverde inspanningen beloond met het 
UNITAR-certificaat ‘SDG Pioneer’. “Een erkenning waar we trots op zijn, maar onze ambities 
reiken verder. Daarom zijn we vorig jaar in het SDG Champion-traject gestapt. Dat gaat nog 
een stap verder dan SDG Pioneer”. 

SDG Champion 

“De SDG Champion streeft naar echte transitie en draagt met zijn duurzaamheidsbeleid bij 
aan de systeemverandering die nodig is om de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling te 
vervullen”, gaat hij verder. “De voltooiing van deze SDG Champion-fase duurt meestal 2 tot 3 
jaar. Wij hebben voor het scenario ‘Verduurzaming van het businessmodel aan de hand van 
de SDG’s’ gekozen.” 

Het einddoel van Willemen Groep is klimaatneutraal bouwen zonder negatieve gevolgen 
voor ecosystemen. “Daarom zetten we fors in op een optimaal gebruik en beheer van 
grondstoffen, materialen, financiële middelen en bouwtalent. Uit respect voor het milieu 
willen we de milieurisico’s die verbonden zijn aan onze activiteiten analyseren, evalueren en 
beheersen.” 

Europese Green Deal 

Zo brengt Willemen Groep sinds enkele jaren zijn CO2-uitstoot nauwkeurig in kaart om er 
vervolgens doelstellingen aan te koppelen, die in lijn liggen met de Europese Green Deal.    

CO2-footprint  

In volgende tabel vinden jullie de CO2-footprint voor Franki Construct nv, samen met deze van 
Tools nv, Willemen Groep nv en Willemen Finance nv. In het eerste semester van 2022 werd 
er in totaal 906 ton CO2 uitgestoten. 
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CO2e (ton) 2019 2020 2021 

2022 

(S1) 

Bedrijfswagens 1.115 864 872 460 

Elektriciteit 184 126 133 15 

Materieel 613 839 1.271 335 

Verwarmen 247 144 189 96 

Vliegreizen 36 11 6 0 

Totaal 2.196 1.984 2.470 906 

 

CO2-Reductiedoelstelling 

Als Franki Construct willen wij onze voetafdruk verkleinen en hierover communiceren naar 
onze stakeholders. Voor de periode 2022 tot en met 2024 hebben wij de intentie om onze CO2-
uitstoot met 20% (voor scope 1 en 2) te reduceren ten opzichte van de uitstoot in 2019. 
 

 Ton CO2e 
Franki 

Construct 
office 

Franki 
Construct 

yards 

Service 
centers 

Total 

 
Reductie- 

doelstelling 
2024 tov 

2019 

Scope 1 362 329 200 891 15% 

Scope 2 0 15 0 15 100% 

Scope 3 (business travel) 0 0 0 0 75% 

Total 362 344 200 906 20% 

 

 
 

Ketendoelstellingen 
In de keten heeft Franki Construct zichzelf de volgende doelen gesteld:  
 
Ketenanalyse hybride aggregaat: hierbij wordt de praktische toepasbaarheid van een hybride 
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generators onderzocht waarbij bij de opstart van een werf een energiemonitoringsysteem 
gebruikt zal worden om het type verbruik te kwantificeren. Daarnaast zal, om de positieve 
impact van hybride systemen in de sector te stimuleren, de kennis over het gebruik van deze 
systemen actief gedeeld worden in brancheverenigingen. 
 
Ketenanalyse staal en beton : Franki Construct zal in de projecten waarin zij invloed heeft (in 
DBFM-projecten), de mogelijkheid tot toepassing van alternatieve duurzame betonsoorten 
onderzoeken en aandragen aan de opdrachtgever. 
Franki Construct focust zich ook op de emissiestroom waar zij de meeste invloed op heeft, 
namelijk het transport van de leverancier naar het project. Daarbij wil zij bij leveranciers zo 
dicht mogelijk bij de projectlocatie afnemen. Hiervoor wordt per project onderzocht wat de 
dichtstbijzijnde leverancier is. Voor monitoring van de voortgang wordt een inventarisatie 
bijgehouden van de uitgevoerde projecten en afstanden vanaf leverancier.   
Uit deze scope 3 analyse bekomen we een gemiddelde transportafstand voor staal en voor 
beton.  Daarnaast wil Franki Construct ook zoeken naar duurzame vormen van vervoer, waarbij 
de voorkeur uitgaat naar vervoer over water. 
 
De voortgang van onze doelstellingen wordt op onze website gepubliceerd: 
https://www.willemen.be/nl/franki-construct/erkenningen-en-attesten 

 

Gezamelijke bijdrage 

 Wij proberen onze uitstoot zo laag mogelijk te houden:  

- We schakelden vanaf 01/01/2022 om naar groene elektriciteit van Belgische oorsprong; 

- We vergroenen onze vloot verder door meer elektrische, hybride aan te bieden;   

- We vervangen indien mogelijk stroomgroepen door vaste aansluitingen of combineren 
dit met een hybride generator. 

- We breiden de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen op kantoor uit; 

- We plaatsen mobiele laadpalen voor het laden van hybride en elektrische voertuigen 
op onze werven         

                  

Individuele bijdrage  

We willen onze medewerkers stimuleren met een alternatief 
vervoersmiddel naar het werk te komen.  Met onze deelname 
aan de Week van de Mobiliteit (16-22/09/22) betrachten we 
hen te sensibiliseren in ons mobiliteitsbeleid. Het is een 
incentive om gedurende een week onze wagen zoveel mogelijk 
aan de kant te laten staan. 
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