
Routekaart tot 2025
EPD ESGRATINGS MVO CO2

2021

2022

2023

2025

Opstellen LCA M90,
M300, M400, M500 en 
M825 Combi-Wood

Verkrijgen gecertificeerde 
EPD’s van M90, M300, 
M400, M500 en M825 
Combi-Wood en al hun 
varianten

Een ranking van onze 
product footprints en
actief stimuleren van
duurzaamste producten
van de footprintlijst

Tijdelijk en semiperma-
nent hekwerk wordt
opgenomen in de scope 
van overheids aanbeste-
dingen

We zijn opgenomen 
in de Nationale Milieu 
Database

Er zijn zichtbare verbete-
ringen toegepast binnen 
onze processen

Van minimaal 50% van
ons productassortiment
is een EPD gemaakt

Project afronden voor 
bepaling ESG-beleid met 
o.a. gedegen marktana-
lyse, stakeholderanalyse, 
GAP-analyse en bepaling 
materiality index

ESG-beleid vastgesteld voor 
komende 5 jaar voor Heras 
Group

Door middel van interne
lighthouse projecten ons
overkoepelend ESG-beleid 
integreren binnen onze da-
gelijkse werkzaamheden

25% van de huurvloot binnen de 
Benelux, Denemarken en UK is
circulair gemaakt
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CO2 uitstoot met 2%
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0,75% minder CO2 uitstoot per 
kwartaal binnen het totaal aan 
extern transport t.o.v.
2019

CO2 uitstoot met 2%
compenseren t.o.v. 2020

0,75% minder CO2 uitstoot per 
kwartaal binnen het totaal aan 
extern transport t.o.v. 2019

De totale CO2 uitstoot is met 10% 
gecompenseerd t.o.v. 2020 door 
investeringen in hernieuwbare 
energie, energie efficiëntie of het 
gebruik van koolstofarme techno-
logieën.

Het totaal aan extern
transport is 15% minder
t.o.v. 2019

NEN EN ISO 14001:2015 
gehaald

EcoVadis Gold behouden

NEN EN ISO 14001:2015 
behouden

EcoVadis Gold behouden

NEN EN ISO 14001:2015 
behouden

EcoVadis Gold behouden

NEN EN ISO 14001:2015 
behouden

EcoVadis Gold behouden

Opstellen en
implementeren MVO-beleid

12,5% van het interne 
wagenpark Benelux bestaat 
uit voertuigen werkzaam op 
niet fossiele brandstof

Implementatie van
systeemintegratie bij
Hela

Er wordt samenwerking
gezocht met de gemeente 
Best voor het ontwerp en in-
bedding van nieuwe, lokale 
circulaire ketens

25% van de huurvloot binnen 
de Benelux, Denemarken en 
UK is
circulair gemaakt

100% van de huurvloot
binnen de Benelux,
Denemarken en UK is
circulair gemaakt
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