Keten/sector initiatief
Voor het jaar 2016 heeft HR Groep gekozen om twee nieuwe projecten aan te melden als
keten/sector initiatief. Met deze projecten verwacht HR Groep CO 2 uitstoot te reduceren op
verschillende plekken in de keten. Hierbij wordt gedacht aan CO2 reductie in de aanleg van elektra
leidingen (brandstof) en het gebruik van elektra voor verlichting. Beide energiestromen zijn voor HR
Groep één van de grootste energiestromen.
Smart Ultimate Lighting
Smart Ultimate Lighting is een innovatieve
lichtoplossing binnen onze markt. We maken gebruik
van een oplichtende folie die gebruikt kan worden op
wegwijzers waar normaal gesproken een lichtbron
achter geplaatst wordt. Denk hierbij aan de
plaatsnaam wegwijzers op een rotonde. De
oplichtende folie licht alleen op in het donker,
daarnaast is de folie in staat een hoeveel energie op te
slaan vanuit zonlicht die tijdens de donkere periode
opnieuw gebruikt kan worden.
Door het gebruik van deze folie verwachten we dat het
bord autonoom kan werken, dus zonder energie van
buitenaf. De besparing die we hiermee bereiken op de
CO2 uitstoot ligt niet alleen bij het verbruik van elektra tijdens de levensduur van het bord maar ook bij
de aanleg van een elektrakabel naar de verkeersbord.
Intelligent Public Space
Dit is een project waarbij we de openbare ruimte zo comfortabel en veilig mogelijk in willen richten
voor onze klanten, maar uiteindelijk ook voor onszelf en alle Nederlanders. Denk hierbij aan een
sensor in een prullenbak die aangeeft dat deze vol is. Daarnaast zou een mogelijkheid zijn bij diefstal
of schade aan een verkeersbord er een melding komt van het desbetreffende bord. Het voorheen
statische object is ineens een slim object dat informatie levert over zijn omgeving. De besparing op
CO2 zal te vinden zijn in het rond rijden van medewerkers die controleren of alle borden nog op de
goede plek aanwezig zijn.
Beide projecten zitten in de ontwikkelingsfase, HR Groep ziet in beide projecten een mooie uitbreiding
van haar dienstverlening en een goede manier om energie te besparen voor haar belanghebbende.

