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Camerabeveiliging toegangen op orde, maar hoe
is de beveiliging van uw eigen pand geregeld?
De diverse ingangen van ons bedrijventerrein zijn
het afgelopen jaar allemaal voorzien van nieuwe
beveiligingscamera’s, die in de avond, nacht en
weekenden worden bekeken door de BBD. Hiermee
kunnen we, nadat er een incident is geweest, na
laten kijken welke voertuigen ons terrein hebben
bezocht. Een groot voordeel bij de opsporing van
criminelen die het op onze bezittingen hebben
voorzien, maar zeker ook de preventieve werking die
uitgaat van dit toezicht. Helaas is echter ook
gebleken dat niet alle incidenten ook worden
vastgelegd. Dit is ook niet mogelijk gezien de strikte
regelgeving hieromtrent. Wel is het mogelijk om zelf
de (camera) beveiliging van u eigen pand en terrein
te verbeteren. Onze leverancier ProRec heeft hier
onlangs een aanbieding voor gedaan. Bent u
benieuwd naar wat ProRec u kan bieden? Neem dan
contact op met de heer Arjen Kwakernaak van
ProRec via e-mail: arjen@pro-rec.nl.

De provincie Zuid-Holland is door deze aanpak
bereid geweest om ons onderzoek ook in 2018 nog
voort te zetten. Wij houden u op de hoogte!

Save the date!
Op 15 maart aanstaande vindt er vanaf 16.00 uur
wederom een bijeenkomst plaats om u nader te
informeren over ons project “Bedrijventerrein
Schiebroek EnergiePositief”. Graag nodigen wij u uit
hierbij aanwezig te zijn en ook aan de slag te gaan
met energiebesparing en/of opwekking. Geef u op
voor
28 februari
via een e-mail aan:
parkmanagement@vbs-rotterdam.nl

Bedrijventerrein Schiebroek blijft in 2018 werken
aan een EnergiePositief bedrijventerrein
Zoals u weet loopt er sinds mei 2017 een project om
te onderzoeken hoe wij de bedrijven en gebouwen
op ons terrein energiepositief kunnen maken.
Samen met o.a. de stichting BE+ (www.bepositief.nl)
zijn er al behoorlijke stappen gezet. Zo zijn er
laadpalen geplaatst voor elektrische voertuigen, is er
een zgn. ‘Slimme Bandenpomp’ geplaatst en zijn er
ook
individuele
bedrijven
geweest
die
energiebesparende maatregelen hebben genomen
door bijvoorbeeld de verlichting te vervangen door
LED verlichting. Samen met de gemeente
Rotterdam onderzoeken we de haalbaarheid van
een zonnepark op het terrein aan de Landscheiding.
Het begin is er, nu gaan we door!

Onder de deelnemers van deze bijeenkomst worden
tevens 10 gratis energiescans ter waarde van 500
euro verloot om bij u in het pand te kijken waar bij u
geld te verdienen is. Er zijn presentaties van
bedrijven over resultaten. Wij hopen u daar te
ontmoeten!
Afstudeeropdracht Niels Langeveld
Vanaf februari is er een stagiair van Hogeschool
Inholland bij ons gestart om te
onderzoeken wat de mogelijkheden
van
een
energie-positief
Schiebroek zijn. Het doel is om te
achterhalen welke stappen gezet
kunnen worden om dit te realiseren.
Voor dit afstudeeronderzoek wordt
niet alleen naar de techniek en het
kostenplaatje gekeken, maar is ook uw inbreng van
groot belang. Hij gaat daarom het gesprek aan om
de belangen en behoeftes van ondernemers in kaart
te brengen en zo gezamenlijk een geschikte
businesscase vorm te geven.
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Afval is grondstof
PulsUp heeft op basis van gegevens zoals
verzameld door het Centraal Bureau voor de
Statistiek en de Kamer van Koophandel een
analyse gemaakt van het volume van de
materiaalstromen, de daarmee samenhangende
CO2 uitstoot en de economische waarde. Dat biedt
aanknopingspunten voor een praktisch vervolg.
Ondernemers hebben met hun inkoopbeleid de
meeste invloed op kosten en CO2 uitstoot. Koop je
lokaal (minder transport)? Maak je (deels) gebruik
van recyclede grondstoffen? Vanwege de kosten,
besteden ondernemers vaak behoorlijk wat tijd aan
de inkoop. Aan de inzameling en verwerking van
reststromen is door ondernemers letterlijk minder te
verdienen, terwijl er wel maatschappelijke baten
zijn.

Schiebroek weetjes
• 92% van de grondstoffen die Schiebroek
binnenkomen, wordt omgezet in producten.
Bij benadering 1.350 ton, gelijk aan circa
54 gevulde vrachtwagens, verlaat
Schiebroek jaarlijks als afval.
• De CO2 uitstoot van de verwerking van
deze afvalstoom komt overeen met 3% van
de CO2 uitstoot veroorzaakt door de
winning, productie en het transport van
grondstoffen die worden ingekocht.
• Het financiële verlies voor ondernemingen
van reststromen zit hem hoofdzakelijk in de
inkoopwaarde van grondstoffen en minder
in de verwerkings- en inzamelingskosten
van afval (niet voor product gebruikte
grondstoffen)
Waarmee kan PulsUp helpen?
PulsUp helpt met zoeken naar oplossingen die
leiden tot meer hergebruik en minder transport. Dat
begint bij beter sorteren aan de bron. Des te
schoner de reststromen, des te makkelijker te
recyclen, des te meer ze waard zijn, des te lager de
inzamel en verwerkingskosten voor de ondernemer.

Goed gesorteerd resthout is daarvan een
voorbeeld. Deelname is, dankzij een subsidie van
de Provincie Zuid-Holland gratis voor de
ondernemer.
Informatie
Informatie over reststromen is onontbeerlijk om
oplossingen op de maat van Schiebroek te kunnen
zoeken. Hiervoor versturen wij een korte enquête
via google forms. Maak gebruik van de mogelijkheid
PulsUp voor je aan het werk te zetten.
PulsUp gaat in gesprek met een aantal inzamelaars
actief op Schiebroek om te onderzoeken welke
oplossingen zij zien op basis van de informatie die
zij hebben.

Matchen bestaande reststromen: kleine successen
Ondertussen worden waar mogelijk rechtstreekse
matches gemaakt. Sinds kort gaan de
polyetherschuim beschermstroken waar de kisten
van Akidia mee worden beschermd naar Zaakado
als vulmateriaal voor verzending van
demomateriaal.
Copiatek uit Den Haag zamelt gebruikte computer
apparatuur in. Zij komen die gratis afhalen en
zorgen dat het zo hoogwaardig mogelijk wordt
(her)gebruikt. Relatief goede apparatuur wordt
geschonken aan sociale projecten, oud spul wordt
door gespecialiseerde verwerkers uit elkaar
gehaald, zodat de grondstoffen kunnen worden
hergebruikt. Zit er nog goed materiaal bij dan wordt
het opgeknapt, met bijvoorbeeld een nieuwe harde
schijf en voorzien van nieuwe software en daarna
verkocht.
Vragen en opmerkingen?
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact
op met de parkmanager Edwin Markus, telefoon: 06
- 53 738 703 of stuur een e-mail bericht aan:
edwin@markus.nl
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