samen met

HR Groep maakt zich al jaren sterk voor duurzaamheid. Duurzaam ondernemen is
op diverse manieren geïntegreerd in onze bedrijfsprocessen. Onze innovaties leiden
tot duurzame alternatieven voor de productie van borden en signfaces.
Een van onze innovatie is het Ultimate Signface wat door de geprinte productie
techniek reeds minder belastend is (scope 3), maar daarnaast willen wij het meest
duurzame verkeersbord ontwikkelen wat op de markt verkrijgbaar gaat worden.
In 2017 hebben bovenstaande bedrijven de doelstelling opgesteld om samen een
nieuw soort verkeersbord te ontwikkelen. Namelijk een verkeersbord dat 100%
bestaat uit duurzaam Bamboe.
Bamboe is duurzamer dan aluminium en CO2 neutraal over de gehele levenscyclus.
Door de snelle groei is er van ontbossing geen sprake, de toegepaste bamboe soort
voor de verkeersborden heeft als grote kenmerk dat hij CO2 absorberend is en
zuurstof producerend. De bamboe is volledig recyclebaar
De ontwikkeling van het bamboeverkeersbord moet resulteren in een gecertificeerd
verkeersbord wat het aluminiumbord volledig moet kunnen vervangen. Met alle
daarbij in ogenschouw gehouden wet en regelgeving.
De bamboeverkeersborden zullen toegepast worden met de Ultimate Sign signfaces
(scope 3).
Door het gebruik van bamboe kunnen we reduceren op ons eigen energie verbruik
en het energie verbruik voor de productie van aluminium en staal. Daarnaast zal er
minder vervoer zijn vanaf onze vestiging te Leek waar de meeste borden van ons
bedrijf worden gemaakt. Met de productie van dit bamboe product kunnen over de
gehele keten een flinke reductie behalen op de uitstoot van CO 2.
De bamboeborden zullen volledig op maat en als eindproduct worden aangeleverd
door de leverancier. Hetgeen betekend dat dit enorme handelingen binnen de eigen
organisatie gaat besparen. Hierbij zal bespaart worden op energie door afnemende
werkzaamheden waaronder, zagen, boren, zetten, forceren, lassen enzovoorts.
Activiteiten als transport en coating zullen sterk verminderen waardoor de
verwachting is dat we hiermee een reductie kunnen behalen van circa 10% op ons
totale uitstoot van de vestigingen Leek en Rijswijk.
Moso is voor ons de juiste partner in dit project aangezien ze pionier zijn binnen deze
tak en de focus hebben op duurzaamheid.
In samenwerking met Moso zal er ingezet worden op een productlijn van duurzame
objecten voor langdurige toepassingen in de openbare ruimte.

