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Duurzaamheid en CO2 reductie gaat bij Unipro verder dan alleen de eigen bedrijfsactiviteiten. Ook in de keten
maakt Unipro zich sterk voor verduurzaming en CO2 reductie. Onderstaand is een overzicht gegeven van enkele
van de keten initiatieven waarbij Unipro in 2016 betrokken is.

MVO ambassadeur
Maurice Beijk is specialist duurzaam bouwen en daarmee verantwoordelijk voor het uitdragen van Unipro’s visie
op milieu en duurzaamheid. Kennisdeling is hierbij erg belangrijk. Dit gebeurt voornamelijk door het geven van
presentaties en lezingen, zowel intern (in de groene fabriek), als extern. De lezingen worden gehouden voor een
verscheidenheid aan mensen en organisaties zoals Universiteiten, Bedrijven (waaronder klanten en leveranciers,
maar ook anderen) en Overheden. In onderstaande tabel staat aangegeven hoe veel presentaties Maurice Beijk in
de afgelopen jaren heeft gegeven met betrekking tot duurzaamheid:
Presentaties extern

Presentaties intern (+rondleiding)

Aantal 2014

52

104

Aantal 2015

52+

104+

Duurzaam gebouwd:
Naast het geven van lezingen participeert Unipro ook in het platform ‘Duurzaam gebouwd’. Dit platform is
opgericht om kennis te delen op gebied van duurzaam bouwen. Veel aan bouw gerelateerde bedrijven zijn lid van
het platform en kunnen gebruik maken van de kennis uit het ‘expertpanel’. Unipro brengt haar lidmaatschap ten
uiting door de volgende activiteiten:
Maurice Beijk is ‘expert’. Leden van duurzaam gebouwd kunnen hem benaderen met praktische vraagstukken
Het schrijven en publiceren van blogs over activiteiten van Unipro die betrekking hebben op duurzaam
bouwen/duurzame innovaties et cetera (Doelstelling is om 1 x in de 2 maand een artikel te publiceren). Binnen
Unipro zijn Maurice Beijk en Ilse van Bodegom hier in beginsel verantwoordelijk voor. 2 keer per jaar participeert
Unipro in een symposium.
Voorbeeld: http://www.duurzaamgebouwd.nl/society/20150805-van-eendenkroos-tot-lijm
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Duurzaam bedrijventerrein Stepelerveld
Gemeente Haaksbergen is voornemens het
bedrijventerrein Stepelerveld uit te breiden in
de stijl van Unipro. Hierbij zal er zo veel
mogelijk verbindingen tussen bedrijven
gezocht worden (bijvoorbeeld door een
gezamenlijk warmtenet). Akzo is al
voornemens zich te gaan vestigen en heeft de
stijl van de ontwerpen al aangepast aan
Unipro’s ontwerp. Minimale GPR score voor
nieuwe gebouwen ligt op 8. Unipro (Maurice
Beijk), denkt mee in de ontwikkeling en
adviseert bedrijven en gemeente.

Groene Cirkel Twente
Bovenstaand duurzaam bedrijventerrein wordt onderdeel van een groter initatief: Groene Cirkel Twente.
Heineken is een aantal jaren geleden gestart met het initiatief van de Groene
Cirkels. Groene Cirkels wil met duurzame ontwikkeling een voorbeeld van
wereldklasse realiseren voor de maatschappij van de toekomst.
Groene Cirkels dient als een platform voor bedrijven, ondernemers en
kennisinstellingen in de regio. Partijen haken aan om hun eigen duurzame
ambities en de gemeenschappelijke ambities binnen Groene Cirkels te
verwezenlijken. Door het verbinden van de partijen worden de
duurzaamheidsambities van de provincie versneld en worden er unieke
projecten van wereldklasse ontwikkeld.
In Overijssel is nu ook besloten om een Groene Cirkel te vormen. Unipro is eigenaar van dit initiatief.
http://www.groenecirkels.nl/upload_mm/9/c/c/0b00d10d-6e10-448f-98ba-b2de108d6c9d_GroeneCirkelsDuurzaamheidVanWereldklasse-digital.pdf
Eendenkroosproject
Unipro participeert als sponsor in het eendenkroos project op het
Lankheet, een natuurgebied in Haaksbergen. Het project houdt in
dat er eendenkroos (waterlinzen) wordt gekweekt waaruit ‘ABC
Kroos’ hoogwaardige eiwitten gaat vervaardigen. Unipro gebruikt
zeer veel eiwitten en gaat kijken of deze biobased grondstoffen
gebruikt kunnen worden in haar eigen producten. Er zijn ook
allerlei andere bedrijven betrokken uit bijvoorbeeld de
voedingsindustrie.
Dit jaar is de proeffabriek voor productie eiwitten geopend op
Laarberg. In Q3 2016 worden de eerste eiwitten geleverd.
Zie ook: http://www.hetlankheet.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=69:eendenkroos-in-lijm-enverf&catid=29:nieuws&Itemid=27
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