
  
 

PERSPRIMEUR Almere, 9 november 2017 

 

Hemubo voorziet met Almeerse Wind het hele bedrijf van CO2-neutrale 

energie!   

 

Hemubo heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met Almeerse Wind voor 

de afname van duurzame, lokaal opgewekte energie voor al haar bedrijfsonderdelen. 

Niet alleen het hoofdkantoor in Almere, maar ook het kantoor in Amsterdam van het 

onlangs overgenomen bouwbedrijf Hillen & Roosen stapt over op groene energie. 

Daarnaast zal Almeerse Wind ook groene stroom gaan leveren aan alle circa 150 

bouwplaatsen en -projecten door heel Nederland, waar Hemubo en Hillen & Roosen 

actief zijn. Met Almeerse Wind gaat Hemubo naar een volledige CO2-neutrale 

footprint voor haar elektraverbruik.  

 

 

Van grijs naar groen! Duurzaam bouwen én duurzaam zijn 

De overstap naar groene energie sluit aan op de visie van duurzaam bouwen, één van 

de kernwaarden van Hemubo. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het energetisch 

verduurzamen van het bestaande woningbezit van haar klanten en energetisch 

hoogwaardig bouwen van nieuwe projecten, maar ook naar circulair ontwerpen en 

bouwen. Voorbeelden zijn het zoveel mogelijk in stand houden van elementen die 

nog niet aan het einde van hun levensduur zijn en het recyclen van afval en 

materialen die binnen een project niet hergebruikt kunnen worden.  

 

Duurzaam zijn betekent voor Hemubo niet alleen vergroening van interne processen, 

middelen en milieu maar ook dat zoveel mogelijk medewerkers ook thuis groene 

energie gebruiken. Daarom zal Hemubo ook financieel participeren in Almeerse Wind 

en komt de energiecoöperatie met een speciaal aanbod waarbij de circa 350 

Hemubo-medewerkers met voordeel hun eigen huishouden voordelig kunnen 

vergroenen. 

 

Naast het volledige elektraverbruik wordt ook de CO2-emissie van het volledige 

gasverbruik conform de internationaal erkende Verified Carbon Standard, via 

Almeerse Wind gecompenseerd.  

 



  
 

 

CO2-neutraal 

Hemubo is met alle groene initiatieven en maatregelen een toonaangevend CO2-

neutraal bouwbedrijf in Nederland dat zowel qua elektra- als gasverbruik CO2-

neutraal onderneemt. 

 

 

Over Hemubo  

Hemubo is een multidisciplinaire onderneming gespecialiseerd in nieuwbouw, 

renovatie en onderhoud van vastgoed en civiele objecten. Dit gebeurt op innovatieve 

en duurzame wijze in opdracht van professionele vastgoedeigenaren en beheerders 

in midden en west Nederland. Hemubo, na toevoeging van Hillen & Roosen, behaalt 

in 2017, een omzet van circa 150 miljoen euro en is één van de meest solvabele 

bouwondernemingen in Nederland. Bij haar werkzaamheden maakt zij gebruik van 

technische en innovatieve kennis die binnen de individuele werkmaatschappijen 

wordt ontwikkeld, van nieuwbouw in binnenstedelijk gebied tot en met renovatie in 

de bewoonde staat. Bij de aanpak van projecten speelt procesinnovatie een 

belangrijke rol. Hiertoe blijft zij haar kennis ontwikkelen, investeert zij in haar 

medewerkers én in het samenwerken met opdrachtgevers en ketenpartners. Met als 

doel een continue verbetering van mensen en organisatie. 

 

Over Almeerse Wind 

Almeerse Wind is een lokale energiecoöperatie waar iedereen lid van kan worden. 

Almeerse Wind gaat lokaal energie opwekken voor haar leden omdat zij hun eigen 

stroomgebruik willen vergroenen en minder afhankelijk willen zijn van andere 

energieproducenten en -leveranciers. Almeerse Wind levert nu al de allergroenste 

stroom van Nederland tegen eerlijke, transparante tarieven. 

 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  

 

De foto’s en logo’s mogen binnen het kader van dit persbericht vrij gepubliceerd worden.  

 

Voor nadere informatie over Hemubo kunt u terecht op www.hemubo.nl of bellen met Willem van 

Tongeren via 036 549 27 00. 

Almeerse Wind kunt u terecht op www.almeersewind.nl of bellen met de voorzitter van Almeerse Wind 
John van Diepen via 06 212 612 68. 

http://www.hemubo.nl/
http://www.almeersewind.nl/

