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De Green Business Club Utrecht Centraal is

een netwerkorganisatie van bedrijven die

gevestigd zijn in het stationsgebied Utrecht

Centraal die, samen met de gemeente

Utrecht, een bijdrage willen leveren aan

een duurzaam en leefbaar stationsgebied.

Een stationsgebied waar iedereen zich

thuis voelt en een duurzame plek in de

stad vormt waar ruimte is voor groen,

activiteiten en ontmoeting. 

Door samen te werken aan kleine én grote

projecten op het gebied van duurzame

mobiliteit, circulariteit en levendigheid

(placemaking), versterken we elkaar in het

bereiken van onze duurzaamheids-

doelstellingen. Zo leren we van elkaar en

kunnen we elkaar, maar ook derden,

inspireren.  

Kijk voor meer informatie op onze website:  

http://greenbusinessclub.nl/utrechtcentraal. 
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OVER DE GREEN BUSINESS 

CLUB UTRECHT CENTRAAL

Samenwerken aan een

duurzaam en leefbaar

Utrecht Centraal 

De 14  par t i c ipanten  van  de  Green  Bus iness  Club  Utrech t

Cent raa l  hebben  een  samenwerk ing  voor  ogen  die  ger ich t  i s

op  een  i n tegra le  en  l ange  te rmi jn  aanpak  van  het

s ta t ionsgeb ied  a l s  gehee l .  Samen  s t reven  we  naar  een

duurzaam  behoud  van  het  gebied  en  ze t ten  we  i n  op  het

verbeteren  van  de  l ee fbaarhe id .  Nu,  t i jdens  de  ontw ikke l ing ,

maar  voora l  ook  ná  de  t rans fo rmat ie .  
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1. VISIE EN DOELSTELLINGEN

Duurzame personenmobi l i te i t :  in  aanloop naar  2025 s tap voor  s tap de

(woon-werk)mobi l i te i t  van werknemers  en bezoekers  verschonen en

verduurzamen met  een CO2 reduct ie  van minstens  25%.  

Op de roetkaart van Utrecht is te zien dat de concentratie van elementaire koolstof rondom

station Utrecht Centraal erg hoog is. Met hun kantoren en bedrijvigheid zijn de

participanten van de GBCU onderdeel van deze vervuiling. Winst is te behalen in het

efficiënter inzetten van openbaar en elektrisch vervoer en het beter en veiliger begeleiden

van autoverkeer. 

Utrecht Centraal wordt een plek waar iedereen zich thuis voelt. Een plek die zich in de stad 

onderscheidt door schone lucht, een groene omgeving en de activiteiten die er 

plaatsvinden. Kortom: een levendig, dynamisch én duurzaam stationsgebied waarin het 

prettig is om te verblijven. 

De Green Business Club Utrecht Centraal (hierna GBCU) wil dit in samenwerking met al haar 

participanten realiseren door middel van de volgende drie (lange termijn) doelstellingen: 

Circular i te i t :  het  verminderen en s t ructureren van afvals t romen bi j  de

part ic ipanten en in  de di recte omgeving van het  s tat ionsgebied en de

CO2 u i ts toot  van het  goederenvervoer  reduceren met  25% in  2020.  

Als bedrijven in het stationsgebied produceren we een hoop afval. Afvalscheiding en

recycling van materiaal zullen hier – als onderdeel van de stad als geheel – een groot effect

hebben. Binnen de bedrijven wordt afval grotendeels gescheiden, maar hoe wordt het

afgevoerd? En kunnen we van afval ook nieuwe materialen produceren? Wat kunnen we

bovendien betekenen in de publieke ruimte: hoe krijgen we ook daar gescheiden

afvalstromen? 

Daarnaast kunnen we ook leveranciers gezamenlijk nog beter uitdagen om producten op

een duurzame manier aan te leveren en op te halen. Bijvoorbeeld met elektrisch vervoer of

door logistieke stromen te bundelen vanuit een ‘HUB’. 

Levendig:  b i jdragen aan het  t i jdel i jk  en (semi)permanent  ver levendigen

van Ut recht  Cent raal .  

Station Utrecht Centraal is een openbaar vervoer hub waar mensen niet alleen doorheen

reizen, maar ook steeds meer verblijven. Om te winkelen, te eten, te slapen, voor cultuur of

als ontmoetingsplek. Het gebied is alleen nog onvoldoende ingericht voor deze functie. Als

Green Business Club Utrecht willen we daarom zowel tijdens als ná de verbouwingen in en

rondom Utrecht Centraal bijdragen aan een levendige en (sociaal) veilige verblijfsplek. 

In het voorjaar van 2019 zal het Jaarverslag 2018 verschijnen. Hierin staan de resultaten en 

de voortgang van de projecten/(korte en lange termijn) doelstellingen van dit jaar. 
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2. PARTICIPANTEN EN VRIENDEN

Participanten in de GBCU trekken gezamenlijk op om duurzame projecten in het 

stationsgebied te realiseren. Zij hebben de gezamenlijke ambitie om bij te dragen aan een 

duurzaam en leefbaar Utrecht Centraal. 

Door te participeren in de GBCU profileren de bedrijven zich als duurzame voorloper. Het is 

ook een eenvoudig en toegankelijk middel om de eigen bedrijfsvoering te verduurzamen 

door kennisdeling en het uitvoeren van best practices. De GBCU heeft nu 14 participanten:

Als netwerkorganisatie bestaat de GBCU uit Participanten (de 13 grote bedrijven in het 

stationsgebied en de Gemeente Utrecht) en Vrienden.  

2.1 .  PARTICIPANTEN 

1. CBRE Global Investors 

2. De Volksbank 

3. Gemeente Utrecht 

4. Jaarbeurs 

5. Kinepolis 

6. Movares 

7. NH Hotels 

8.   NS 

9.   ProRail 

10. Rabobank 

11. Royal Haskoning DHV 

12. RVO 

13. The Green House 

14. TivoliVredenburg 
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Vertegenwoordigd door:  

Rogier Joosten

Vertegenwoordigd door: 

Martijn van Rosmalen 

Vertegenwoordigd door: 

Peter ten Dolle 

Susan Dassen-Luhrman

Vertegenwoordigd door: 

Maaike Wilmink

Vertegenwoordigd door: 

Martijn Carlier

Vertegenwoordigd door: 

Gilinde van Geldrop

Vertegenwoordigd door: 

Victor van der Knaap

Vertegenwoordigd door: 

Katja Nelissen

Vertegenwoordigd door: 

Jacco Buisman 

Renee van den Heuvel 

Maurice van Rooijen

Vertegenwoordigd door: 

Bas van Oosterwijck 

Suzy Horemans

Vertegenwoordigd door: 

Maurice Goudsmith

Vertegenwoordigd door: 

Wilma Kreikamp 

Tom Prosman

Vertegenwoordigd door: 

Hans van Walsem 

Bart Humblet 

Jos Schild

Vertegenwoordigd door: 

Michiel Huisinga

Wilt u participeren in de GBCU? Neem dan 

contact op met onze programmamanager 

Judith Sterkenburg via 

judith@greenbusinessclub.nl.  
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Kleine(re) bedrijven in het stationsgebied die graag hun kennis en netwerk willen verbreden 

op het gebied van duurzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid en het creëren van een 

leefbaar Utrecht Centraal, zijn ‘Vriend van de GBCU’. Waar mogelijk werken vrienden samen 

met de participanten om projecten in het stationsgebied te realiseren. Vrienden delen met 

ons de ambitie om bij te dragen aan een duurzaam en leefbaar Utrecht Centraal. 

Vrienden van de GBCU zijn: 
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2.2 .  VRIENDEN 

Vertegenwoordigd door: 

Lara Simons 

Pieter Akkermans

Vertegenwoordigd door: 

Irene ten Dam

Vertegenwoordigd door: 

Jeroen Niemans

Vertegenwoordigd door: 

Marc Oosterkamp



In 2018 bestaat de GBCU vier jaar. Dit jaar

werken we aan de lange termijn

doelstellingen en worden, net als in de

voorgaande jaren, concrete projecten

gerealiseerd door onze werkgroepen om

deze doelstellingen te behalen. Onze

aanpak is lokaal, gericht op het

stationsgebied Utrecht Centraal, en

gebaseerd op drie pijlers: 

Het realiseren van concrete projecten op het

gebied van levendigheid, circulariteit en

duurzame mobiliteit die bijdragen aan het

behalen van de doelstellingen en daarmee

de missie: een duurzaam en levendig

Utrecht Centraal. 

                              realiseren onder de

participanten, vrienden en stakeholders in

het gebied. 

                       door de GBCU uit te breiden

met meer participanten en vrienden en

middels andere samenwerkingen. 

1.  DOEN:  De GBCU als

impactorganisat ie .  

2 .  DELEN:  Kennisdel ing en  

-u i twisse l ing    

3 .  DOORGROEIEN:  De impact  van

de c lub en haar  projecten

vergroten 
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3. SAMENVATTING

EN AANPAK IN 2018

"ALS GROTE 

STAKEHOLDER IN HET  

GEBIED MOET JE  

VERANTWOORDELIJK-  

HEID NEMEN ALS HET  

GAAT OM EEN 

DUURZAAM BEHOUD 

VAN DE OMGEVING."
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2. De bereikbaarheid en verkeersveiligheid 

van de participerende bedrijven 

verbeteren en verduurzamen. 

De werkgroep Circulariteit wil in 2018 

impact maken op de thema's: 

1. Reduceren afvalstromen van en voor 

participanten. 

2. Verschonen goederenvervoer van en 

voor participanten. 

Om dit te bereiken wordt er opvolging 

gegeven aan de benchmark naar 

afvalsoorten en –hoeveelheden die in 2017 

is gedaan onder de deelnemende 

participanten, wordt er advies gegeven 

over het reduceren van deze stromen, 

wordt er verder onderzoek gedaan naar 

een eenduidige vorm van afvalverzameling 

in het gehele stationsgebied én wordt er 

gewerkt aan de verduurzaming van het 

goederenvervoer. Op 11 januari 2018 

wordt hiervoor een gezamenlijke 

intentieverklaring ondertekend.  

De werkgroep Levendig richt zich in 2018 

op het voorzetten van de lopende 

projecten in het gebied (denk aan de 

Jungledieren en Groene Bouwhekken), het 

verlevendigen van van routes en 

verzamellocaties (met bijvoorbeeld groene 

CityTrees) en tot slot bijeenkomsten en 

evenementen die plaatsvinden in het 

gebied om daarbij aan te sluiten óf om zelf 

te organiseren. 

Als GBCU vinden we het belangrijk om 

naast projecten die bijdragen aan een 

duurzaam en leefbaar stationsgebied, ook 

op andere manieren onze 

maatschappelijke betrokkenheid te laten  

Voor zowel het delen van kennis als voor 

het opzetten van de concrete projecten, 

wordt gewerkt met werkgroepen waar per 

thema (afgevaardigden van) de 

participanten bij aansluiten.  

Per werkgroep worden doelen 

geformuleerd, kennis gedeeld, business 

cases beschreven en uitgewerkt 

en gezamenlijke initiatieven ontplooid en 

geïmplementeerd. Hierbij wordt zoveel 

mogelijk gebruik gemaakt van de 

aanwezige expertise van de deelnemende 

partijen en wordt er, indien noodzakelijk 

en mogelijk, expertise ingehuurd. De 

projectgroepen worden verder 

omschreven in hoofdstuk 4: Werkgroepen. 

In 2016 zijn lange termijn doelstellingen 

bepaald en is een strategie omschreven 

door de drie werkgroepen. In 2017 is hier 

hard aan gewerkt en ook in 2018 zal met 

een concrete projecten worden 

toegewerkt naar het behalen van deze 

doelstellingen. Met deze projecten dragen 

alle werkgroepen bij aan de 

overkoepelende missie: samenwerken aan 

een leefbaar Utrecht Centraal. 

Met de ‘Anders reizen challenge’ een 

fietsstimuleringscampagne, elektrische 

deelauto’s van We Drive Solar en een 

onderzoek om de bereikbaarheid en 

veiligheid van Utrecht Centraal te 

verbeteren, wil de werkgroep 

Personenmobiliteit in 2018 op de 

volgende twee thema’s impact maken: 

1. Verschonen en verduurzamen van de 

(woon-werk)mobiliteit van werknemers en 

bezoekers in het Utrechtse stationsgebied. 

3.2 .  PROJECTEN IN 2018 

OVERKOEPELENDE PROJECTEN EN 

EVENEMENTEN

3.1.  WERKGROEPEN 
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We brengen dit in de praktijk door iedere 

Participantenvergadering te starten met 

een korte presentatie van een van de 

participanten over een onderdeel van hun 

duurzame bedrijfsvoering. Ook zal de 

GBCU, waar wenselijk, deelnemen aan 

kennisbijeenkomsten rondom 

duurzaamheid. Daarnaast delen we onze 

kennis over duurzaamheid in het 

stationsgebied Utrecht Centraal én onze 

projecten in de kennisbank van GBC 

Nederland. Tevens kunnen we uit de 

kennisbank een hoop kennis en best 

practices halen, bijvoorbeeld over 

succesvolle projecten van andere lokale 

GBC’s. 

De kennisuitwisseling tussen de GBC’s in 

Nederland zal dit jaar ook plaatsvinden 

tijdens de GBC Safari in Utrecht. Hoewel 

de focus bij de GBC’s ligt op lokale 

initiatieven, is het delen van kennis en 

inspiratie opdoen bij andere GBC’s een 

waardevolle toevoeging van het GBC- 

netwerk. Daarom organiseert GBC 

Nederland jaarlijks een Safari. In 2015 was 

de Zuidas gast-GBC, vorig jaar waren we 

op bezoek bij de Groene Allianties in 

Duiven.  

zien. Daarom organiseren we 1x per jaar 

een ‘social event’ in samenwerking met 

een maatschappelijke organisatie in (het 

stationsgebied van) Utrecht. In 2018 zullen 

we de Tussenvoorziening in Utrecht 

helpen met een wervingscampagne voor 

vrijwilligers. 

Daarnaast haken we aan bij en werken we 

mee aan bestaande (landelijke) duurzame 

projecten of initiatieven, zoals de Dag van 

de Duurzaamheid en de Nacht van de 

Nacht. In 2017 was de Dag van de 

Duurzaamheid erg succesvol met een 

wandelroute langs alle zichtbare én 

onzichtbare duurzame initiatieven in het 

stationsgebied die we – letterlijk – op de 

kaart hebben gezet. In 2018 geven we hier 

vervolg aan in de vorm van een digitale 

kaart en wandelroute om de mensen die 

dagelijks in, om en langs het station komen 

attent te maken op wat er allemaal gebeurt 

in dit gebied. 

Daarnaast onderzoeken we in 2018, in 

navolging van de Green Business Club 

Nederland, de mogelijkheden om een 

Green Business Challenge te organiseren. 

De Green Business Challenge is een 

jaarlijks programma waarin young 

professionals de uitdaging aan gaan om 

zelf initiatieven te ontwikkelen die een 

concrete bijdrage leveren aan een 

duurzame gebied, in dit geval het 

stationsgebied Utrecht Centraal. In een 

klein team en onder begeleiding van 

professionele coaches zetten zij binnen vijf

maanden een duurzaam project op poten. 

Kennisdeling om van elkaar te leren én 

elkaar, maar ook derden, te inspireren is 

een belangrijk doel van de GBCU.  

3.3  KENNISDEL ING

LANDELIJKE EVENEMENTEN



Na drie succesvolle jaren staat de GBCU

inmiddels op de kaart bij (belangrijke)

stakeholders en andere initiatiefnemers in

het stationsgebied. We merken dit doordat

we steeds vaker als collectief gezien en

benaderd worden, door onder andere

de Gemeente Utrecht, het

Ondernemersfonds Utrecht en de Economic

Board Utrecht (EBU). Ook in 2018 werken

we hard aan deze zichtbaarheid in het

gebied, als ook daarbuiten.  

Naast dat we prioriteit geven aan de

uitwerking van onze eigen activiteiten en

projecten die aansluiten bij onze

doelstellingen, vinden we het ook belangrijk

dat we laten zien wat we doen. Dit doen wij

via persoonlijk contact, onze website,

nieuws- en persberichten, de nieuwsbrief,

en sociale media (Twitter en Linkedin). We

hebben goed contact met lokale platforms

als CU2030 en Utrecht Marketing/het

Utrecht Brand Team en de (Utrechtse) pers.  

Onder de paragraaf communicatie staan de

plannen voor de communicatiestrategie in

2018 uitgebreider beschreven. 

3.4  Z ICHTBAARHEID GBCU
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"STEEDS VAKER 

WORDT DE GBCU ALS 

COLLECTIEF  GEZ IEN 

EN BENADERD DOOR 

DE GEMEENTE 

UTRECHT,  EBU EN 

HET  ONDERNEMERS-  

FONDS."



Binnen de GBCU zijn er zijn drie

werkgroepen met elk een eigen lange

termijn doelstelling. Hieronder leest u per

werkgroep wat deze doelstellingen zijn en

welke projecten zij in 2018 realiseren om

bij te dragen aan deze doelstellingen. 

Als GBCU werken we grotendeels  

vraaggericht, waardoor wijzigingen

mogelijk zijn. De participanten worden dan

ook uitgenodigd om, gedurende het jaar,

acties, projecten en activiteiten of

enthousiaste nieuwe afgevaardigden in  

te brengen. 
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4. WERKGROEPEN

4.1. Personenmobiliteit 

Onderdee l  van  een  duurzame  en  gezonde  omgev ing  i s  schone

luch t .  I n  het  s ta t ionsgeb ied  Utrech t  Cent raa l  i s  di t  n ie t

vanze l f sprekend  en  –  hoe  kan  het  ook  anders  –  de  par t i c ipanten  van

de  GBCU  dragen  bi j  aan  deze  vervu i l ing .  Op  het  gebied  van  (woon-

werk )verkeer  van  medewerkers  en  bezoekers  aan  het  gebied ,  i s  nog

vee l  wins t  te  beha len .  De  werkgroep  Personenmobi l i te i t  wi l  i n  2018

op  de  vo lgende  twee  thema ’s  impac t  maken:  

1 .  Verschonen  en  verduurzamen  van  de  (woon-werk )  mobi l i te i t  van

werknemers  en  bezoekers .  

2 .  De  bere ikbaarhe id  en  verkeersve i l ighe id  van  de  par t i c iperende

bedr i j ven  verbeteren  en  verduurzamen.  

LANGE TERMIJN DOELSTELL ING

In aanloop naar 2025 stap voor stap de (woon-werk) mobiliteit van werknemers en

bezoekers  verschonen en verduurzamen met een CO2 reductie van minstens 25%. 

ACTIEVE LEDEN

Bart Humblet, Royal Haskoning DHV (voorzitter) 

Aletta Koster, Royal Haskoning DHV (ondersteuning vanuit U15) 

Hugo Houppermans, NS 

Aart Meijles, Gemeente Utrecht 



Wat is  h iervoor  nodig?

Financiering (naar schatting € 50.000,-) om

de opdracht uit te laten voeren door de

Stichting Reisbeweging. Hiertoe wordt een

financieringsaanvraag gedaan bij het

Ondernemers-fonds Utrecht. Daarnaast zijn

tijd en commitment van de participanten

nodig om hieraan mee te werken. 

Wie is/z i jn  h iervoor  nodig? 

Verantwoordelijke HRM medewerkers

en/of leidinggevenden bij de

deelnemende participanten.  

JAARPLAN 2018 |  GREEN BUSINESS CLUB UTRECHT
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In 2018 wil de werkgroep Personenmobiliteit het autogebruik onder de participanten

verminderen door o.a. spitsmijding en ‘aan de slag te gaan met ander reisgedrag’. Hier is

een voorstel voor gemaakt met ondersteuning van de Stichting Reisbeweging. De

gebiedsgerichte challenge met inspiratiesessies, een publiciteitscampagne,

gedragscampagnes en een adviestraject waarbij er gekeken wordt naar de mogelijkheden

voor het gebruik van OV, elektrisch vervoer en de fiets (zie hieronder).  

4.1 .1 .  ANDERS REIZEN CHALLENGE

Onderdeel van het stimuleren van ander

reisgedrag door de medewerkers van de

participerende bedrijven in het

stationsgebied, zijn de elektrische

deelauto’s van We Drive Solar. In 2018 stelt

de Green Business Club Utrecht, als proef,

twee We Drive Solar-auto’s ter beschikking

als aanvulling op of vervanging van de

eigen poolauto’s van de participanten. De

proef duurt twee jaar, waarin via een online

reserveersysteem de participanten gebruik

kunnen maken van de elektrische GBCU-

deelauto’s.  

4.1 .2 .  WE DRIVE SOLAR

Als tweede project wordt een 

fietsstimuleringscampagne opgezet om het 

(niet-elektrische) autogebruik van de 

participanten te verminderen in 2018. 

Hiervoor is in samenwerking met 

Fietsbeurzen Jaarbeurs een voorstel 

ontwikkeld om het gebruik van de e-bike te 

stimuleren. Onderdeel van de campagne is 

een bezoek aan de grootste Europese Fiets 

Roadshow voor alle participanten en 

medewerkers op 2, 3 en 4 maart 2018. 

4.1 .3 .  F IETSST IMULERINGSCAMPAGNE



Wat is  h iervoor  nodig?

Tijd en commitment van de participanten

om hieraan mee te werken en de

benodigde data aan te leveren.  

Wie is/z i jn  h iervoor  nodig? 

Verantwoordelijke HRM medewerkers

en/of leidinggevenden bij de

deelnemende participanten.  
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Tot slot wil de werkgroep Personenmobiliteit de top-3 locaties in het stationsgebied

verbeteren die nu als verkeersonveilig worden aangemeld door de participanten. Hiertoe

wordt in samenwerking met de Hogeschool Utrecht een onderzoeksopzet gemaakt naar de

mobiliteitsstromen en het mobiliteitsbeleid bij participanten. Dit onderzoek zal vanuit de

GBCU worden begeleid door de Gemeente Utrecht (participant van de GBCU). 

4.1 .4 .  VERBETEREN BEREIKBAARHEID EN VEIL IGHEID

Wie is/z i jn  h iervoor  nodig? 

Verantwoordelijke HRM medewerkers

en/of leidinggevenden bij de

deelnemende participanten. Eventuele

nieuwe of verdere samenwerking met

overige partijen zoals overheden (Rijk,

Provincie en gemeente) en werkgevers

gerelateerd aan stationsgebied Utrecht

Centraal (U15/EBU). 

4.2. Circulariteit

Als  bedr i j ven  i n  het  s ta t ionsgeb ied  produceren  we  een  hoop  a fva l .

A fva l sche id ing  en  recyc l ing  van  mater iaa l  za l  h ie r  –  a l s  onderdee l

van  de  s tad  a l s  gehee l  –  een  groot  ef fec t  hebben .  Evena l s  een

duurzame  toe lever ing  én  a fvoer  van  goederen  i n  en  u i t  het

s ta t ionsgeb ied .  Daarom  wi l  de  werkgroep  Ci rcu la r i te i t  i n  2018  op

de  vo lgende  twee  thema ’s  impac t  maken:  

1 .  Reduceren  a fva l s t romen  van  en  voor  par t i c ipanten  

2 .  Verschonen  goederenvervoer  van  en  voor  par t i c ipanten  

LANGE TERMIJN DOELSTELL ING

Het verminderen en structureren van afvalstromen bij de participanten en in de directe

omgeving van het stationsgebied en de CO2 uitstoot van het goederenvervoer reduceren

met 25% in 2020. 

Wat is  h iervoor  nodig?

Mede-financiering vanuit de participanten

van de entree voor de grootste Europese

Fiets Road show (om en nabij 5 euro). 



Wat is  h iervoor  nodig?

Een offerte en meer informatie volgt. Op

basis hiervan kan een financierings-

aanvraag worden ingediend bij het

Ondernemersfonds.  

Wie is/z i jn  h iervoor  nodig? 

Bij de participanten de juiste

contactpersonen met mandaat.

Uiteindelijke adviezen en initiatieven

moeten worden overgenomen door de

participanten/organisaties zelf.  
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Renee van den Heuvel, Movares (voorzitter) 

Katja Nelissen, ProRail 

Johan Klerks, Volksbank 

Aletta Koster, U15 (ondersteuning goederenvervoer) 

Maurice Goudsmith, RVO 

Marin Zeegers, Gemeente Utrecht 

Sacha Beatse, Gemeente Utrecht 

ACTIEVE LEDEN

Alleen al op het Centraal Station wordt per 

dag ruim twee ton afval opgehaald. 

Afvalscheiding zal hier meer dan waar ook 

in de stad, effect hebben. Hier wil de 

werkgroep bezoekers van het 

stationsgebied bewust van maken en 

afvalscheiding bevorderen door samen 

met de verantwoordelijke organisaties te 

komen tot eenduidige afvalscheiding in het 

openbaar gebied. In 2017 heeft de 

werkgroep de bij het afval in het 

buitengebied betrokken partijen (o.a. 

Klépierre, NS, ProRail, gemeente, RVO en 

Movares) bij elkaar gebracht. In 2018 gaat 

de werkgroep verder onderzoeken wat de 

verschillen en overeenkomsten in ambities 

en mogelijkheden zijn. Een mogelijke  

4.2 .2 .  VERMINDEREN EN SCHEIDEN   

(REST)AFVAL IN HET  STATIONSGEBIED

In 2018 wil de werkgroep Circulariteit het (rest)afval bij de participanten met 10%

verminderen ten opzichte van de cijfers in 2016. Hiertoe is in 2017 een benchmark

uitgevoerd over de hoeveelheden en soorten afval van zeven deelnemende participanten

van de GBCU. In 2018 zal de werkgroep de individuele participanten stimuleren om de

adviezen van deze benchmark op te volgen. Ook is er een voorstel opgevraagd voor een

totale afvalscan inclusief adviestraject bij alle participanten. Er wordt opvolging gegeven

aan deze adviesopdracht en een financieringsaanvraag gedaan om dit te realiseren.  

4.2 .1 .  VERMINDEREN (REST)AFVAL BIJ  PARTICIPANTEN

Mike Lubbers, Volksbank 

Rogier Joosten, The Green House 

Gerard Roepers, Rabobank 



Wat is  h iervoor  nodig?

Financiering voor het ‘Plan van aanpak

verschonen en verminderen

goederenstromen’ met externe

ondersteuning door Districon (via het

Ondernemersfonds Utrecht, subsidie

Duurzaam Goederenvervoer, Korte

Termijn Aanpak en Top Sector Logistiek). 

Commitment van en samenwerking met

de verantwoordelijke inkopers bij de

participanten.  Zijn moeten data

opleveren m.b.t. de huidige

goederenstromen en de aflevercondities

heronderhandelen met hun leveranciers. 

Wie is/z i jn  h iervoor  nodig? 

Betrokken partijen (o.a. Klépierre, NS,

ProRail, gemeente, RVO en Movares), de

Gemeente Utrecht en bij voorkeur een

contactpersoon vanuit de provincie. 
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Om de CO2-uitstoot van het goederenvervoer met 25% te kunnen verlagen in 2020 moet er

in het stationsgebied Utrecht Centraal gekeken worden naar duurzaam en milieuvriendelijk

goederenvervoer. Parallel daaraan is het onderzoek naar hoe het aantal leveringen

gereduceerd kunnen worden, hoe goederenstromen gebundeld kunnen worden en wat de

mogelijkheden zijn van levering (en afvoer) bij een ‘HUB’ buiten de binnenstad/het

stationsgebied van Utrecht. In 2018 zal de werkgroep Circulariteit de ambitie aanscherpen

in de richting van de Zero Emission doelstelling voor distributie (Green Deal ZES) en wordt

het ‘Plan van aanpak verschonen en verminderen goederenstromen’ opgesteld en

uitgewerkt. De eerste stap hierin vindt plaats op donderdag 11 januari met het

ondertekenen van een gezamenlijke intentieverklaring waarmee we collectief aangeven

hiermee aan de slag te willen.  

4.2 .3 .  DUURZAAM GOEDERENVERVOER

Wie is/z i jn  h iervoor  nodig? 

Hoofden inkoop van de participanten die

nauw betrokken kunnen worden bij het

‘Plan van aanpak verschonen en

verminderen goederenstromen’.  

Wat is  h iervoor  nodig?

Op het moment dat er concrete

mogelijkheden/plannen zijn gevormd om

de afvalscheiding in het stationsgebied op

een eenduidige manier vorm te geven, zal

financiering voor eventuele aanpassingen

en aanvullingen vanuit de

verantwoordelijke organisaties zelf moeten

komen. Met dit project vervult de Green

Business Club Utrecht een onderzoekende,

adviserende en verbindende rol.   

"DE EERSTE  STAP IN

DUURZAAM GOEDEREN-

VERVOER ZETTEN WE MET

EEN HANDTEKENING OP

11 JANUARI ."

concrete actie om de reductie én scheiding 

daadwerkelijk te realiseren, is bijvoorbeeld 

een bewustwordingscampagne, 

kennissessies en andere communicatie/ 

voorlichting. 
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4.3. Levendig

Sta t ion  Utrech t  Cent raa l  i s  een  openbaar  vervoer  hub  waar  mensen

n ie t  a l leen  doorheen  re i zen ,  maar  ook  s teeds  meer  verb l i j ven .  Om

te  winke len ,  te  eten ,  te  s lapen ,  voor  cu l tuur  of  a l s  ontmoet ingsp lek .

Het  gebied  i s  a l leen  nog  onvo ldoende  i nger i ch t  voor  deze  func t ie .

A l s  Green  Bus iness  Club  Utrech t  wi l len  we  daarom  zowe l  t i jdens  a l s

ná  de  verbouwingen  i n  en  rondom  Utrech t  Cent raa l  bi jd ragen  aan

een  l evend ige  en  ( soc iaa l )  ve i l ige  verb l i j f sp lek .  

LANGE TERMIJN DOELSTELL ING

Binnen de doelstellingen van de GBCU bijdragen aan het tijdelijk en (semi)permanent

verlevendigen van Utrecht Centraal. 

ACTIEVE LEDEN

Maaike Wilmink, Gemeente Utrecht (voorzitter) 

Lara Simons, Makelaars van de Tussentijd (ondersteuning) 

Corine Holtmaat, The Green House 

Gerald Olde Monnikhof, ProRail 

Jos Schild, Royal HaskoningDHV 

Michiel Huisinga, TivoliVredenburg 

Maurice van Rooijen, Movares 

Peter ten Dolle, Volksbank 

Tom Prosman, Rabobank 

4.3 .1 .  VOORTZETTEN LOPENDE ACTIVITE ITEN IN HET  GEBIED 

In 2017 hebben een aantal geslaagde interventies in de openbare ruimte plaatsgevonden.

Deze interventies worden in het nieuwe jaar gecontinueerd. Zo worden er grotere versies

van de Jungledieren geplaatst en gaan we op zoek naar een nieuwe locatie voor de

Complimentenpoort. Ook gaan we ervoor zorgen dat de Groene Bouwhekken op meer

plekken in het gebied terug zullen komen. 

Wat is  h iervoor  nodig?

Financiering en goedkeuring vanuit het

trekkingsgebied van het

Ondernemersfonds.

Wie is/z i jn  h iervoor  nodig?

De vorige jaar betrokken personen (Ron

Looij, projectleider Stationsgebied

Gemeente Utrecht) .
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4.3 .2 .  VERLEVENDIGEN ROUTES EN VERZAMELLOCATIES  

Een van de dingen die de werkgroep belangrijk vindt, is het veraangenamen van de directe

werkomgeving van de deelnemende participanten. We gaan daarom op zoek naar

manieren om routes van en naar het station te verlevendigen. Hier heeft de werkgroep het

afgelopen jaar ervaring mee opgedaan en dit is goed bevallen. De werkgroep denkt hierbij

aan routes van en naar het kantoor van ProRail, en bijvoorbeeld de onderdoorgang bij de

Sijpesteintunnel. 

In 2017 had de werkgroep het idee om prettige verblijfsplekken te maken. Dit idee wordt in

2018 concreet gemaakt. Als locatie voor de verblijfsplekken wordt bijvoorbeeld gedacht

aan de nieuwe verbinding tussen het centraal station en de Rabotoren (het Forum). Daarbij

gaat de werkgroep op zoek naar plekken en manieren waarop Green Walls/City Trees

ingezet kunnen worden in het gebied. Dit zijn ingrepen waarmee je zichtbaar kan maken dat

duurzaamheid een belangrijk onderwerp is voor de bedrijven in het stationsgebied.  

Afstemming met de gemeente/ 

vergunningen/grondeigenaren voor 

plaatsen elementen in openbare ruimte. 

Betrokken ontwerp/uitvoeringsbureaus: 

HIK Ontwerpers/GroeneBouwhekken.nl. 

Actieve werkgroepleden die zich hebben 

gecommitteerd aan deze projecten: 

Maaike Wilmink, Michiel Huisinga, Peter 

ten Dolle. 

Ondersteuning vanuit de Makelaars van 

de Tussentijd. 

"UTRECHT CENTRAAL

MAG EEN LEVENDIGE,

GASTVRIJE ,  VE IL IGE

EN UITNODIGENDE

PLEK WORDEN VOOR

IEDEREEN DIE

DAGELIJKS IN,  OM

EN LANGS HET

STATION KOMT."  

Wat is  h iervoor  nodig?

Uitgewerkte projectplannen.

Financiering en goedkeuring vanuit het

trekkingsgebied van het

Ondernemersfonds.

Wie is/z i jn  h iervoor  nodig? 

Actieve input van gebiedsmanager

gemeente Utrecht Ron Looij over

geschikte locaties en mogelijkheden.



Wie is/z i jn  h iervoor  nodig? 

Actieve werkgroepleden die zich

hebben gecommitteerd aan deze

projecten: Jos Schild, Gerald Olde

Monnikhof, Tom Prosman, Michiel

Huisinga en Maurice van Rooijen.  

Ondersteuning vanuit de Makelaars van

de Tussentijd. 

Activeren van collega’s bij de

partnerorganisaties om input te

leveren.  
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Wat is  h iervoor  nodig?

Afstemming met de gemeente/

vergunningen voor plaatsen elementen

in openbare ruimte.

4.3 .3 .  B IJEENKOMSTEN EN EVENEMENTEN 

De werkgroep Levendig vindt het belangrijk dat de zichtbaarheid van de GBCU vergroot

wordt en zal actief op zoek gaan naar manieren om aan te sluiten bij (landelijke)

evenementen die in het gebied plaatsvinden. Hierbij wordt gedacht aan het organiseren

van randprogrammering zoals een Pop-Up green Business Club of een Green Speakers

Corner. Daarnaast wil de werkgroep de Duurzame Rondleiding van 2017 ook in 2018 weer

organiseren als mooie gelegenheid voor geïnteresseerden om binnen te kijken bij de

bedrijven in het stationsgebied en te kunnen vertellen over de duurzame ambities.  

Wat is  h iervoor  nodig?

Een activiteitenkalender met

interessante evenementen waar de

GBCU zich zou willen profileren.

Uitgewerkte projectplannen.

Financiering en goedkeuring vanuit het

trekkingsgebied van het

Ondernemersfonds. 

Wie is/z i jn  h iervoor  nodig? 

Ondersteuning vanuit het bestuur van

de GBCU (Judith Sterkenburg) om

kansen te signaleren.

Actieve werkgroepleden die zich

hebben gecommitteerd aan deze

projecten: Corine Holtmaat, aangevuld

met werkgroepleden die per evenement

zullen aanhaken op basis van

geschiktheid en agenda.

Ondersteuning vanuit de Makelaars van

de Tussentijd.

Partijen die de ideeën kunnen uitvoeren. 

Foto's van de Complimentenpoort, Jungedieren en 

de Volksbank tijdens de Nacht van de Nacht.



Ondernemersfonds. Belangrijk hierbij is om 

te vermelden dat het Ondernemersfonds 

een beherende organisatie is. Elke 

financieringsaanvraag wordt teruggelegd 

voor goedkeuring bij de verantwoordelijken 

in de trekkingsgebieden. Bij goedgekeurde 

initiatieven worden opdrachtnemers 

rechtstreeks door het Ondernemersfonds 

betaald. 

Soms komt het voor dat een ondernemer in 

een trekkingsgebied géén participant is van 

de GBCU. Daarom is de behoefte ontstaan 

om in 2018 de procesgang van aanvragen 

en wat er uiteindelijk met het geld gebeurt, 

helder te maken. Zodat dit bij iedere 

aanvraag namens de GBCU toegevoegd 

kan worden. 

Daarnaast zullen we als GBCU in 2018 

betrokken zijn bij het initiatief van het 

Ondernemersfonds om te onderzoeken of 

het mogelijk is om van het stationsgebied 

als geheel, 1 trekkingsgebied te maken.  

Kijk voor meer informatie over het 

Ondernemersfonds Utrecht op:  

https://ondernemersfondsutrecht.nl/. 
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5. FINANCIERING

De financiering van de (projecten van de) 

GBCU gaat via twee stromen: 

1. Jaarlijkse bijdrage van de Participanten 

en Vrienden. 

2. Via het Ondernemersfonds Utrecht. 

Het Ondernemersfonds Utrecht is een fonds 

dat het mogelijk maakt om collectieve 

initiatieven, projecten en investeringen 

binnen de gemeente Utrecht te bekostigen 

wanneer die bijdragen aan een economisch 

vitale stad. Het Ondernemersfonds beheert 

als onafhankelijke stichting geld dat door 

ondernemers zelf wordt opgebracht via een 

opslag op de ozb niet-woningen. 

Om te zorgen dat de ondernemers die het 

geld opbrengen er daadwerkelijk zelf mee 

aan de slag kunnen, heeft het 

Ondernemersfonds de stad verdeeld in 73 

deelgebieden: de trekkingsgebieden. Ieder 

gebied brengt een eigen budget op en 

mag zelf bepalen wat het daarmee doet. 

Voor initiatieven en projecten in het 

stationsgebied die vanuit de GBCU- 

werkgroepen worden geïnitieerd, wordt 

geregeld een beroep gedaan op het  

F inancier ing projecten GBCU
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6. PROGRAMMA 2018 

PLANNING PROJECTGROEPEN EN EVENEMENTEN

Voor 2018 is een programma samengesteld voor eigen projecten binnen en van de 

werkgroepen en externe en overkoepelende evenementen waar de GBCU bij aansluit of 

organiseert. Het programma is het uitgangspunt en naar aanleiding van de werkgroep- 

sessies, kennissessies en vergaderingen kunnen er dingen afvallen, bijkomen of verschoven 

worden. Ook is een planning voor de vergaderingen opgenomen.  

6.1 .  PLANNING REALISATIE  PROJECTEN WERKGROEPEN

PLANNING WERKGROEP LEVENDIG VOLGT...
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Zes keer per jaar komen de participanten van de GBCU bij elkaar in de participanten-

vergadering. Tijdens deze vergadering geven de voorzitters van iedere werkgroep een

terugkoppeling over de activiteiten en projecten. We bespreken lopende zaken en indien er

nieuwe projecten geïnitieerd worden die (nog) geen onderdeel zijn van dit jaarplan, wordt

er gezamenlijk gestemd over de te varen koers.  

Het bestuur van de GBCU komt iedere twee weken bij elkaar in de bestuursvergadering.  

  

6.2 .  VERGADERINGEN
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6.3 .  EVENEMENTEN (AGENDA WORDT GEDURENDE HET  JAAR AANGEVULD)

Ook de werkgroepen bespreken met regelmaat de voortgang. De voorzitters van de 

werkgroepen plannen deze momenten zelf in. Om de verbinding met de werkgroepen te 

behouden, woont een van de bestuursleden af en toe een werkgroep vergadering bij. 
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7. COMMUNICATIE 

7.1 .  COMMUNICATIEDOELEN

KENNISDEL ING EN -UITWISSEL ING   

Door kennis en initiatieven te verbinden en

bundelen.

BEKENDHEID EN Z ICHTBAARHEID VAN  

DE GREEN BUSINESS CLUB UTRECHT

VERGROTEN   

Onder de participanten en andere 

organisaties in het gebied en Utrecht als stad.

AANZETTEN TOT GEDRAGSVERANDERING   

Bij medewerkers en bezoekers in/van 

stationsgebied.

GEZAMENLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

BENADRUKKEN   

Ten opzichte van de realisatie van onze 

doelstellingen - bij onze participanten en 

vrienden en daarnaast ook de stakeholders 

betrekken bij deze verantwoordelijkheid.

Zoals eerder in dit Jaarplan beschreven, zijn er drie pijlers waarop de GBCU haar aanpak in 

2018 richt: concrete projecten realiseren en daarmee bewustwording creëren, kennisdeling 

en -uitwisseling en de bekendheid/impact van de club vergroten. Dit allemaal onder de 

paraplu van onze missie om van Utrecht Centraal een duurzaam en leefbaar stationsgebied 

te maken.   

Op basis van deze doelstellingen en aanpak zijn 

de communicatiedoelstellingen en -middelen 

geformuleerd. 

PARTICIPANTEN ONDERSTEUNEN  

Om de eigen organisatie en de 

medewerkers meer te betrekken bij de 

projecten en doelen van de GBCU.
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7.2 .  COMMUNICATIEMATRIX
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JACCO 

BUISMAN

WILMA 

KREIKAMP

HANS 

VAN WALSEM

JUDITH 

STERKENBURG

De GBCU is een stichting en het bestuur bestaat in 2018 uit Jacco Buisman – Movares

(voorzitter), Wilma Kreikamp – Rabobank (secretaris) en Hans van Walsem – Royal

HaskoningDHV (penningmeester). Het bestuur draagt zorg voor het behalen van de

doelstellingen, stuurt de programmamanager aan, zit vergaderingen voor, houdt het

budget bij en organiseert de inkomsten en uitgaven. 

8.1  RECHTSVORM EN BESTUUR

De programmamanager coördineert, organiseert en communiceert. In 2018 is dit Judith

Sterkenburg. Zij verbindt alle ideeën, projecten en werkgroepen aan elkaar en ondersteunt

op verzoek bij de uitvoering zolang dit past binnen het aantal gestelde uren (12 uren per

week). De programmamanager is tevens verantwoordelijk voor de kruisbestuiving tussen

werkgroepen. Wanneer de werkgroepen extra ondersteuning nodig hebben bij de

(externe) communicatie over de projecten, dan kunnen de werkgroepen de inzet van Judith

bekostigen vanuit het aangevraagde budget bij het Ondernemersfonds.  

Daarnaast is de programmamanager ook verantwoordelijk voor de opvolging van de

vergaderingen en evenementen, zij notuleert én is eerste aanspreekpunt voor de GBCU.  

Rol  programmamanager

De participanten hebben een vrijwillige, actieve rol binnen de GBCU. Bij iedere

Participantenvergadering zijn hun vaste vertegenwoordigers aanwezig en bij afwezigheid

organiseren zij vervanging binnen eigen organisatie. Daarnaast hebben participanten een

actieve rol binnen een werkgroep. Deze werkgroepen werken zelfstandig en wijzen binnen

de groep een voorzitter aan die vergaderingen verzorgt, voorzit en terugkoppeling doet

binnen de participantenvergadering.  

Rol  par t ic ipanten
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Van (nieuwe) participanten verwacht de

GBCU: 

Deelname aan de Participanten-

vergadering waar gesproken wordt over

de koers van de club (6 keer per jaar).

Actieve deelname aan een of meerdere

werkgroepen, passend bij hun

kennis/kunde of interesse. Participanten

die niet deelnemen aan een werkgroep

verlenen hun medewerking aan een (of

meerdere) evenementen van de GBCU.  

Actief delen van kennis en informatie op

het gebied van duurzaamheid. 

"DEEL  UITMAKEN VAN 

EEN SECTOR OVER-  

ST IJGEND NETWERK 

VAN DUURZAME 

KOPLOPERS"

De werkgroepen stellen doelstellingen en voeren projecten uit om deze te behalen. Waar 

nodig schakelen zij een externe projectleider of de programmamanager in voor uitvoering 

van onderdelen en/of advies. 

In 2017 heeft de GBCU enkele nieuwe participanten mogen verwelkomen: Kinepolis en The

Green House. In 2018 zetten we wederom in op het werven van meer Participanten en

Vrienden om de ambities en de gewenste gezamenlijkheid in het stationsgebied te kunnen

realiseren. Zo zijn we in gesprek met diverse bedrijven die mogelijk nieuwe Participant of

Vriend van de GBCU willen worden.  

8.2 .  NIEUWE PARTICIPANTEN EN VRIENDEN

Deel uitmaken van een sector overstijgend netwerk van lokale en landelijke koplopers in

duurzaam ondernemen. 

Kennisuitwisseling over de nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van

verduurzamen van vastgoed, mobiliteit, energie, afval, water en sociale duurzaamheid. 

Samenwerken met lokale partners om gezamenlijk concrete initiatieven en activiteiten in

gang te zetten.

De voordelen van participant zijn van de GBCU, zijn: 
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Deelname aan projectgroepen gericht op concrete resultaten. 

Gratis deelname aan lokale activiteiten.

Naamsvermelding en logo in alle communicatie-uitingen van de Green Business Club 

Utrecht Centraal.

Ontvangen van ondersteuning van bestuur en andere participanten bij het opzetten van 

duurzame projecten (mits passend binnen de doelen en middelen van de club). 

Deelname aan de nieuwjaarsbijeenkomst met een presentatie van het jaarplan van de

Green Business Club Utrecht Centraal.

Profilering van uw naam en/of logo op de website van de Green Business Club Utrecht

Centraal. 

Vrienden van de GBCU delen met ons de ambitie om bij te dragen aan een duurzaam en 

leefbaar Utrecht Centraal en hebben recht op:

8.3 .  STAKEHOLDERS

Er zijn verschillende stakeholders waar de GBCU mee samenwerkt en mee te maken heeft  

of krijgt. Daarom zetten we in op een goede afstemming met alle stakeholders in het

stationsgebied. Denk hierbij aan USI (Utrecht Sustainability Institute), het mobiliteitsnetwerk

U15, de Gemeente Utrecht en daarbinnen de projectorganisatie voor het stationsgebied

CU2030, de EBU (Economic Board Utrecht), verschillende omwonenden organisaties

(Lombok Centraal, bewoners Croeselaan) en andere bedrijven en bedrijfscollectieven

(winkeliersvereniging, Kléppiere et cetera). Om een goede afstemming te bereiken, wordt

individueel overleg gepleegd tussen participanten en stakeholders en de programma-

manager en stakeholders. Ook worden alle stakeholders uitgenodigd voor het

Stakeholdersontbijt in mei.  

Foto's van de Stakeholderslunch 2017 in TivoliVredenburg
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