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CO2-Bewust certificaat, niveau 5
Type: Groot bedrijf
Kiwa heeft vastgesteld dat het managementsysteem voor het CO2-bewust handelen van

Heijmans Nederland B.V.
voldoet aan niveau 5 van het handboek CO2-Prestatieladder versie 3.1 van 22 juni 2020
voor het toepassingsgebied:

NACE: 41.20, 42.99, 43.29, 43.99,43.21, 43.22, 39.00, 71.12, 77.32, 28.99
Het ontwikkelen, ontwerpen, aannemen, uitvoeren en onderhouden van bouwkundige en infrastructurele
projecten.

20220216

Ron Scheepers
Country manager Kiwa Nederland

Raadpleeg www.kiwa.com om vast te stellen dat het certificaat nog steeds geldig is.

Kiwa Nederland B.V.
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Onderneming

Toepassingsgebied

NACE

Heijmans Nederland B.V.
Heijmans Nederland B.V.
Graafsebaan 65
5248 JT ROSMALEN

Het ontwikkelen, ontwerpen, aannemen, uitvoeren en onderhouden van bouwkundige en infrastructurele
projecten.

41.20, 42.99, 43.29, 43.99,
43.21, 43.22, 39.00, 71.12, 77.32, 28.99

Heijmans Vastgoed B.V.
Heijmans Vastgoed B.V.
Graafsebaan 65
5248 JT ROSMALEN

Verwerving van posities. Het doen van gebiedsontwikkeling. Ontwikkelen, laten realiseren en vermarkten van
vastgoed.

41.10, 71.12

Verwerving van posities. Het doen van gebiedsontwikkeling. Ontwikkelen, laten realiseren en vermarkten van
vastgoed.

41.10, 71.12

Heijmans Vastgoed B.V.
Oostmaaslaan 71
3063 AN ROTTERDAM

Verwerving van posities. Het doen van gebiedsontwikkeling. Ontwikkelen, laten realiseren en vermarkten van
vastgoed.

41.10, 71.12

Heijmans Vastgoed B.V.
Plotterweg 24
3821 BB AMERSFOORT

Verwerving van posities. Het doen van gebiedsontwikkeling. Ontwikkelen, laten realiseren en vermarkten van
vastgoed.

41.10, 71.12

Heijmans Woningbouw B.V.
Heijmans Woningbouw B.V.
Graafsebaan 65
5248 JT ROSMALEN

Projectontwikkeling, ontwerpen, leveren van uitvoeringstechnische adviezen voor en uitvoeren van bouwkundige
projecten en het uitvoeren van servicebouwwerkzaamheden.

41.20, 71.12

Projectontwikkeling, ontwerpen, leveren van uitvoeringstechnische adviezen voor en uitvoeren van bouwkundige
projecten en het uitvoeren van servicebouwwerkzaamheden.

41.20, 71.12

Heijmans Huizen B.V.
Handelsweg 2
1271 EJ HUIZEN

Projectontwikkeling, ontwerpen, leveren van uitvoeringstechnische adviezen voor en uitvoeren van bouwkundige
projecten en het uitvoeren van servicebouwwerkzaamheden.

41.20, 71.12

Heijmans Woningbouw B.V.
Oostmaaslaan 71
3063 AN ROTTERDAM

Projectontwikkeling, ontwerpen, leveren van uitvoeringstechnische adviezen voor en uitvoeren van bouwkundige
projecten en het uitvoeren van servicebouwwerkzaamheden.

41.20, 71.12

Heijmans Woningbouw B.V.
Plotterweg 24
3821 BB AMERSFOORT

Projectontwikkeling, ontwerpen, leveren van uitvoeringstechnische adviezen voor en uitvoeren van bouwkundige
projecten en het uitvoeren van servicebouwwerkzaamheden.

41.20, 71.12

Heijmans Woningbouw B.V.
Lavendelheide 9
9202 PD DRACHTEN

Projectontwikkeling, ontwerpen, leveren van uitvoeringstechnische adviezen voor en uitvoeren van bouwkundige
projecten en het uitvoeren van servicebouwwerkzaamheden.

41.20, 71.12

Heijmans Utiliteit B.V.
Heijmans Utiliteit B.V.
Graafsebaan 65
5248 JT ROSMALEN

Ontwerpen, realiseren, beheren en onderhouden van, alsmede adviseren over, bouwkundige en
installatietechnische werkzaamheden in de utiliteitsbouw en industrie.

41.20, 43.21, 43.22, 43.29, 43.39, 71.12

Locaties
Heijmans Utiliteit B.V.
Graafsebaan 65
5248 JT ROSMALEN

Ontwerpen, realiseren, beheren en onderhouden van, alsmede adviseren over, bouwkundige en
installatietechnische werkzaamheden in de utiliteitsbouw en industrie.

41.20, 43.21, 43.22, 43.29, 43.39, 71.12

Heijmans Utiliteit B.V.
Lavendelheide 9
9202 PD DRACHTEN

Ontwerpen, realiseren, beheren en onderhouden van, alsmede adviseren over, bouwkundige en
installatietechnische werkzaamheden in de utiliteitsbouw en industrie.

41.20, 43.21, 43.22, 43.29, 43.39, 71.12

NACH DBMO B.V.
Graafsebaan 65
5248 JT ROSMALEN

Ontwerpen, realiseren, beheren en onderhouden van, alsmede adviseren over, bouwkundige en
installatietechnische werkzaamheden in de utiliteitsbouw en industrie.

41.20, 43.21, 43.22, 43.29, 43.39, 71.12

Heijmans Utiliteit B.V.
Boschdijk 780
5624 CL EINDHOVEN

Ontwerpen, realiseren, beheren en onderhouden van, alsmede adviseren over, bouwkundige en
installatietechnische werkzaamheden in de utiliteitsbouw en industrie.

41.20, 43.21, 43.22, 43.29, 43.39, 71.12

Heijmans Utiliteit B.V.
Hofkamp 1
6161 DC GELEEN

Ontwerpen, realiseren, beheren en onderhouden van, alsmede adviseren over, bouwkundige en
installatietechnische werkzaamheden in de utiliteitsbouw en industrie.

41.20, 43.21, 43.22, 43.29, 43.39, 71.12

Heijmans Utiliteit B.V.
Jacob Bontiusplaats 9
1018 LL AMSTERDAM

Ontwerpen, realiseren, beheren en onderhouden van, alsmede adviseren over, bouwkundige en
installatietechnische werkzaamheden in de utiliteitsbouw en industrie.

41.20, 43.21, 43.22, 43.29, 43.39, 71.12

Heijmans Utiliteit B.V.
Laan van de Dierenriem 26
7324 AA APELDOORN

Ontwerpen, realiseren, beheren en onderhouden van, alsmede adviseren over, bouwkundige en
installatietechnische werkzaamheden in de utiliteitsbouw en industrie.

41.20, 43.21, 43.22, 43.29, 43.39, 71.12

Heijmans Utiliteit B.V.
Oostmaaslaan 71
3063 AN ROTTERDAM

Ontwerpen, realiseren, beheren en onderhouden van, alsmede adviseren over, bouwkundige en
installatietechnische werkzaamheden in de utiliteitsbouw en industrie.

41.20, 43.21, 43.22, 43.29, 43.39, 71.12

Heijmans Utiliteit B.V.
Le Pooleweg 1
2314 XT LEIDEN

Ontwerpen, realiseren, beheren en onderhouden van, alsmede adviseren over, bouwkundige en
installatietechnische werkzaamheden in de utiliteitsbouw en industrie.

41.20, 43.21, 43.22, 43.29, 43.39, 71.12

Heijmans Infra B.V.
Heijmans Infra B.V.
Hoofdvestiging Rosmalen
Graafsebaan 67
5248 JT ROSMALEN

Het aannemen en realiseren van projecten op het gebied van grond-, weg- en waterbouw, civiele
envutiliteitsbouw, spoorbouw, kabel- en leidingsystemen, gestuurde boringen en gesloten en open
frontpersingen, installatietechniek en andere aan de bouwnijverheid verwante industrieën.
Het innoveren, adviseren, ontwerpen, aannemen, realiseren, onderhouden, beheren en exploiteren
van multidisciplinaire infrastructurele projecten.
Het uitvoeren van betonreparaties.
Het produceren van asfalt en beton en de aanleg daarmee van (vloeistofdichte) verhardingen.
Het onderhouden, beheren, exploiteren en verhuren van materieel en installaties.
Het ontwerpen, inrichten en onderhouden van bouwplaatsen.
Het ontwerpen en vervaardigen van machines en installaties.
Het projectmatig uitvoeren van periodieke meterplaatsingen van (comptabele) meetinstrumenten
en de daaraan direct gerelateerde werkzaamheden.
De levering van en de nazorg op meet- en registratieapparatuur voor vloeistoffen en energie.
Het onderhouden en financieren (conform de Werkzaamheden uit de DBFM-overeenkomst) van
infrastructurele werken.

42,11,42.12, 42.13, 42.21, 42.22, 42.91, 42.99, 71.12

Het onderhouden, beheren, exploiteren en verhuren van materieel en installaties.
Het ontwerpen, inrichten en onderhouden van bouwplaatsen.
Het ontwerpen en vervaardigen van machines en installaties.

45.19, 77.32

Handelsnaam: Brinck Roll Out Services
Tweespan 14
3897 AG ZEEWOLDE

Het projectmatig uitvoeren van periodieke meterplaatsingen van (comptabele) meetinstrumenten
en de daaraan direct gerelateerde werkzaamheden.

43.21, 43.22

Handelsnaam: Brinck meettechniek
Tweespan 14
3897 AG ZEEWOLDE

De levering van en de nazorg op meet- en registratieapparatuur voor vloeistoffen en energie.

43.21, 43.22

Projectorganisatie Heijmans A12 B.V.
Graafsebaan 67
5248 JT ROSMALEN

Het onderhouden en financieren (conform de Werkzaamheden uit de DBFM-overeenkomst) van
het wegverbredingsproject A12 Veenendaal- Ede- Grijsoord.

39.00, 42.99, 42.11, 42.21, 43.21,
43.22, 43.99

Locaties
Heijmans Vastgoed B.V.
Graafsebaan 65
5248 JT ROSMALEN

Locaties
Heijmans Woningbouw B.V.
Graafsebaan 65
5248 JT ROSMALEN

Werkmaatschappijen
Heijmans Materieelbeheer B.V.
Graafsebaan 3
5248 JT ROSMALEN

Onderneming

Toepassingsgebied

NACE

Vestigingen
Heijmans Infra B.V.
Vestiging Nijkerk
Nijverheidsstraat 38
3861 RJ NIJKERK GLD

Het aannemen en realiseren van projecten op het gebied van grond-, weg- en waterbouw, civiele
en utiliteitsbouw, spoorbouw, kabel- en leidingsystemen, gestuurde boringen en gesloten en open
frontpersingen, installatietechniek en andere aan de bouwnijverheid verwante industrieën.
Het innoveren, adviseren, ontwerpen, aannemen, realiseren, onderhouden, beheren en exploiteren
van multidisciplinaire infrastructurele projecten.
Het uitvoeren van betonreparaties.
Het produceren van beton.
Het aanleggen van (vloeistofdichte) verhardingen van asfalt en beton.

39.00, 42.99, 42.11, 42.21, 43.21, 43.22, 43.99

Heijmans Infra B.V.
Vestiging Veenendaal, Regio Midden Oost
Landjuweel 35
3905 PE VEENENDAAL

Het aannemen en realiseren van projecten op het gebied van grond-, weg- en waterbouw, civiele
en utiliteitsbouw, spoorbouw, kabel- en leidingsystemen, gestuurde boringen en gesloten en open
frontpersingen, installatietechniek en andere aan de bouwnijverheid verwante industrieën.
Het innoveren, adviseren, ontwerpen, aannemen, realiseren, onderhouden, beheren en exploiteren
van multidisciplinaire infrastructurele projecten.
Het uitvoeren van betonreparaties.
Het produceren van beton.
Het aanleggen van (vloeistofdichte) verhardingen van asfalt en beton.

39.00, 42.99, 42.11, 42.21, 43.21, 43.22, 43.99

Heijmans Infra B.V.
Vestiging Hoogeveen, Regio Midden Oost
Voltastraat 2d
7903 AB HOOGEVEEN

Het aannemen en realiseren van projecten op het gebied van grond-, weg- en waterbouw, civiele
en utiliteitsbouw, spoorbouw, kabel- en leidingsystemen, gestuurde boringen en gesloten en open
frontpersingen, installatietechniek en andere aan de bouwnijverheid verwante industrieën.
Het innoveren, adviseren, ontwerpen, aannemen, realiseren, onderhouden, beheren en exploiteren
van multidisciplinaire infrastructurele projecten.
Het uitvoeren van betonreparaties.
Het produceren van beton.
Het aanleggen van (vloeistofdichte) verhardingen van asfalt en beton.

39.00, 42.99, 42.11, 42.21, 43.21, 43.22, 43.99

Heijmans Infra B.V.
Vestiging Eindhoven, Regio Zuid
Boschdijk 780
5624 CL EINDHOVEN

Het aannemen en realiseren van projecten op het gebied van grond-, weg- en waterbouw, civiele
en utiliteitsbouw, spoorbouw, kabel- en leidingsystemen, gestuurde boringen en gesloten en open
frontpersingen, installatietechniek en andere aan de bouwnijverheid verwante industrieën.
Het innoveren, adviseren, ontwerpen, aannemen, realiseren, onderhouden, beheren en exploiteren
van multidisciplinaire infrastructurele projecten.
Het uitvoeren van betonreparaties.
Het produceren van beton.
Het aanleggen van (vloeistofdichte) verhardingen van asfalt en beton.

39.00, 42.99, 42.11, 42.21, 43.21, 43.22, 43.99

Heijmans Infra B.V.
Vestiging Assendelft, Regio Noord West
Zaandammerweg 14
1566 PG ASSENDELFT

Het aannemen en realiseren van projecten op het gebied van grond-, weg- en waterbouw, civiele
en utiliteitsbouw, spoorbouw, kabel- en leidingsystemen, gestuurde boringen en gesloten en open
frontpersingen, installatietechniek en andere aan de bouwnijverheid verwante industrieën.
Het innoveren, adviseren, ontwerpen, aannemen, realiseren, onderhouden, beheren en exploiteren
van multidisciplinaire infrastructurele projecten.
Het uitvoeren van betonreparaties.
Het produceren van beton.
Het aanleggen van (vloeistofdichte) verhardingen van asfalt en beton.

39.00, 42.99, 42.11, 42.21, 43.21, 43.22, 43.99

Heijmans Infra B.V.
Vestiging Dordrecht, Regio Zuid West
Labradoriet 330
3316 KB DORDRECHT

Het aannemen en realiseren van projecten op het gebied van grond-, weg- en waterbouw, civiele
en utiliteitsbouw, spoorbouw, kabel- en leidingsystemen, gestuurde boringen en gesloten en open
frontpersingen, installatietechniek en andere aan de bouwnijverheid verwante industrieën.
Het innoveren, adviseren, ontwerpen, aannemen, realiseren, onderhouden, beheren en exploiteren
van multidisciplinaire infrastructurele projecten.
Het uitvoeren van betonreparaties.
Het produceren van beton.
Het aanleggen van (vloeistofdichte) verhardingen van asfalt en beton.

39.00, 42.99, 42.11, 42.21, 43.21, 43.22, 43.99

Het realiseren van projecten op het gebied van grond-, weg- en waterbouw, civiele en
utiliteitsbouw, spoorbouw, kabel- en leidingsystemen, gestuurde boringen en gesloten en open
frontpersingen, installatietechniek en andere aan de bouwnijverheid verwante industrieën.
Het realiseren, onderhouden, beheren en exploiteren van multidisciplinaire infrastructurele
projecten.
Het uitvoeren van betonreparaties.
Het aanleggen van (vloeistofdichte) verhardingen van asfalt en beton.

39.00, 42.99, 42.11, 42.21, 43.21, 43.22, 43.99

Heijmans Infra B.V. Uitvoeringslocatie
Breda, Regio Zuid West
Ceresstraat 13
4811 CA BREDA

Het realiseren van projecten op het gebied van grond-, weg- en waterbouw, civiele en
utiliteitsbouw, spoorbouw, kabel- en leidingsystemen, gestuurde boringen en gesloten en open
frontpersingen, installatietechniek en andere aan de bouwnijverheid verwante industrieën.
Het realiseren, onderhouden, beheren en exploiteren van multidisciplinaire infrastructurele
projecten.
Het uitvoeren van betonreparaties.
Het aanleggen van (vloeistofdichte) verhardingen van asfalt en beton.

39.00, 42.99, 42.11, 42.21, 43.21, 43.22, 43.99

Heijmans Infra B.V. Uitvoeringslocatie
Geleen, Regio Zuid
Hofkamp 1
6161 DC GELEEN

Het realiseren van projecten op het gebied van grond-, weg- en waterbouw, civiele en
utiliteitsbouw, spoorbouw, kabel- en leidingsystemen, gestuurde boringen en gesloten en open
frontpersingen, installatietechniek en andere aan de bouwnijverheid verwante industrieën.
Het realiseren, onderhouden, beheren en exploiteren van multidisciplinaire infrastructurele
projecten.
Het uitvoeren van betonreparaties.
Het aanleggen van (vloeistofdichte) verhardingen van asfalt en beton.

39.00, 42.99, 42.11, 42.21, 43.21, 43.22, 43.99

Heijmans Infra B.V. Projectlocatie
Asset Management Schiphol
Flamingoweg 29
1118 EE SCHIPHOL

Het realiseren van projecten op het gebied van grond-, weg- en waterbouw, civiele en
utiliteitsbouw, spoorbouw, kabel- en leidingsystemen, gestuurde boringen en gesloten en open
frontpersingen, installatietechniek en andere aan de bouwnijverheid verwante industrieën.
Het realiseren, onderhouden, beheren en exploiteren van multidisciplinaire infrastructurele
projecten.
Het uitvoeren van betonreparaties.
Het aanleggen van (vloeistofdichte) verhardingen van asfalt en beton.

39.00, 42.99, 42.11, 42.21, 43.21, 43.22, 43.99

Heijmans Infra B.V. Projectlocatie
Hydrovac IJmuiden
p/a Graafsebaan 67
5248 JR ROSMALEN

Het onderhouden van de infrastructuur van het bedrijventerrein van Tata Steel te IJmuiden,
bestaande uit:
- Het reinigen van wegdek waaronder ook ZOAB en waterdoorlatende bestratingen.
- Het uitvoeren van stofbestrijding d.m.v. wegdekreiniging.
- Het uitvoeren van gladheidsbestrijding.
- Het in calamiteit dienst uitvoeren voorgenoemde activiteiten.

42.11

Heijmans Infra B.V. Projectlocatie
Kabels & Leidingen Diemen
Stammerkamp 7-9
1112 VE DIEMEN

Het realiseren van projecten op het gebied van kabel- en leidingsystemen, gestuurde boringen en
gesloten en open frontpersingen.

42.21

Heijmans Energie B.V.
Graafsebaan 65
5240 AK ROSMALEN

Ontwikkeling, realisatie en exploitatie van energiesystemen.

71.12

Locaties
Heijmans Infra B.V. Uitvoeringslocatie
Hengelo, Regio Midden Oost
Binnenhavenstraat 2
7553 GJ HENGELO

