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IMPACT FACTSHEET

SDG-BIJDRAGE

WAT
• Steden zijn verantwoordelijk voor 75% van de wereldwijde CO2-uitstoot.
• Vervoer en gebouwen zijn de grootste veroorzakers en zijn tevens het gevoeligst

voor de gevolgen van klimaatverandering: Alleen al het beschermen van
kustgemeenschappen in de VS gaat de komende 20 jaar USD 400 miljard kosten.

• Grootschaliger inzet van schone technologieën vergroot de haalbaarheid van de
nagestreefde verbetering van infrastructuur om deze duurzamer en sterker te
maken, waarbij hulpbronnen steeds efficiënter worden toegepast en meer schone
en milieuvriendelijke technologieën worden gebruikt.

WIE
• Infrastructuur is gevoelig voor de gevolgen van klimaatverandering, waaronder de

stijging van het zeeniveau, stormvloed en extreme weersomstandigheden.
• De stijging van het zeeniveau en stormvloed zorgen, samen met intensief gebruik

van kustgebieden, nu al voor schade aan infrastructuur zoals wegen, gebouwen,
havens en energiefaciliteiten.

• De wereldbevolking bereikt in 2050 naar verwachting een omvang van bijna 10
miljard. Mede door snelle verstedelijking, druk op overheidsbudgetten en
klimaatproblematiek, vereist mobiliteit innovatieve antwoorden.

HOEVEEL
• Arcadis ontwerpt oplossingen voor het beperken van klimaatverandering én het

beschermen van klanten en burgers tegen de gevolgen van klimaatverandering.
• Arcadis ondersteunt klanten op het gebied van infrastructuur, gebouwen, milieu en

water. Gebouwen met een nuluitstoot, kustbescherming, spoorweginfrastructuur
en sanering van industrielocaties zijn kerncompetenties van de groep.

• Arcadis kan de grootste bijdrage leveren aan de beperking van de gevolgen van
klimaatverandering voor projecten die worden uitgevoerd voor klanten en heeft
daarom het bedrijfsonderdeel ‘Resilience‘ gecreëerd. Dit richt zich op projecten
die de risico’s van klimaatverandering beperken en de manier waarop energie
wordt opgewekt transformeren. In 2020 heeft Arcadis een groot aantal projecten
op dit terrein voltooid en zijn uitdagende nieuwe projecten gestart, waaronder:
– Realisatie klimaatambities Antwerpen: Arcadis heeft de stad Antwerpen

geholpen met een 4 jaar durend project dat de stad moet helpen om tegen
2050 klimaatneutraal te zijn. Arcadis leverde het programmabeheer en
technische expertise voor de ontwikkeling van een stadswarmtenet, dat de
haven van Antwerpen gaat verbinden met de stad en de restwarmte van de
grootste chemiecluster in Europa gaat benutten. In 2030 verminderen de eerste
pilot-zones de totale CO2-uitstoot van de stad al met 8,1%.

– New York City, NY, VS: Met het East Side-kustbeschermingsproject heeft
Arcadis 200.000 bewoners en 21.000 bedrijven helpen beschermen.

– In Duitsland heeft Arcadis ondersteuning geboden en leiding gegeven aan een
team van samenwerkingspartners voor de aanleg van een snelweg van 1.300
km voor wind- en zonne-energie. Hiermee werd een bijdrage werd geleverd
aan de duurzame energietransitie.

BIJDRAGE
• Hoewel Arcadis zelf in 2020 heeft bepaald dat duurzaamheid centraal moet staan

bij alles wat de onderneming doet, is de impact veel groter, doordat Arcadis
klanten blijft helpen om hun klimaatimpact te verminderen.

• Arcadis spant zich niet alleen in om de oorzaken van klimaatverandering te
verminderen, maar biedt ook steeds meer hulp aan gemeenschappen met
strategieën om de gevolgen van deze mondiale bedreiging te bestrijden.

RISICO
• Het is onwaarschijnlijk dat Arcadis niet blijft streven naar het bieden van

ondersteuning aan steden bij de verduurzaming van infrastructuur.

Arcadis
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