
Samenwerken aan 
verduurzaming in 
concrete projecten



Green Business Club Zuidas 

is een impactorganisatie 

die zich richt op concreet 

resultaat door het initiëren van 

duurzame projecten. 

De participanten van GBC Zuidas hebben de ambitie om samen het meest 

duurzame en leefbare woon- en werkgebied van Nederland te maken. Grote 

en kleine bedrijven, overheden en kennisinstellingen vinden elkaar in de 

projectgroepen Energie, Mobiliteit, Mensen, Water&Groen en Afval Vrij om 

projecten uit te werken en best practices uit te wisselen. Door deelname 

aan de Green Business Club Zuidas heeft uw bedrijf toegang tot kennis 

en expertise op het gebied van duurzaamheid en kunt u zich profileren als 

duurzame koploper.

 “Green Business Club Zuidas is een aanstekelijke 

versneller voor het gezamenlijk innoveren en 

verduurzamen met onze Zuidas-buurtgenoten. Door 

samenwerkingsverbanden op tal van initiatieven 

merken we dat we als Zuidasbedrijven veel synergie 

kunnen creëren op maatschappelijk relevante, 

duurzame thema’s.“  

Celine Pessers, Manager Circulaire Economie, ABN AMRO



Energie

Mobiliteit

Mensen

Coalitievorming multitenant 

gebouwen voor overstap op 

groene stroom.

Aanpak energiebesparing.

Gezamenlijke visie 

gebiedsontwikkeling WKO.

Deelname Earth Hour en Nacht 

van de Nacht.

Zuidas gaat elektrisch: deelauto’s & elektrisch taxiverbruik.

Aanpak logistieke stromen.  

100 Zuidassers op de e-bike. 

Mobility Experience/Mobility as a Service.

Netwerkgalerie: ondersteuning langdurig hoogopgeleide werkzoekenden.

Vraag-maar-raak-lunch: ouderen uit de buurt maken kennis  

met participanten.

Jaarlijkse, grootschalige inzamelingsactie voor de Voedselbank.

Financiering en aanschaf elektrische bakbrommer voor Voedselbank.
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Resultaten Green Business Club Zuidas:



Water & Groen

Initiatiefnemer pilot Polderdak Zuidas, een blauw-groen dak dat hemelwater 

opvangt om het waterafvoersysteem te ontlasten. 

Opgevolgd door grootschalig project 25.000 m2 Parkdak in Zuidas in 2020.

Campagne Zuidas drinkt kraanwater.

Happy Fences: groene bouwhekken in Zuidas.
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Afval Vrij

Overig

Eerste stappen naar plaatsing vergistingsinstallatie in Zuidas.

Reductie van voedselverspilling i.s.m. Wastewatchers.

Circular Office Supplies: studenten van de VU adviseren over circulaire inkoop. 

Mede mogelijk maken oesterzwammenkwekerij op koffieresidu: Containing 
Mushrooms.

Plastic Challenge: het scheiden van plastic bij bedrijven.

Jaarlijks CEO-ontbijt.

Green Business Challenge: ontwikkelingsprogramma voor Young Professionals.

Jaarlijks gebiedsbreed duurzaamheidsverslag.



Green Business Club Zuidas biedt: 
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Een interessant netwerk van organisaties met een duurzame ambitie 

in en rondom Zuidas.

Kennisuitwisseling en verdieping door kennissessies.

Meetbare milieuwinst door deelname aan projecten.

Kostenbesparing door deelname aan projecten.

Ondersteuning bij bewustwordingsproces omtrent duurzame thema’s 

en het stimuleren van duurzaam gedrag onder medewerkers.

Mogelijke business door projecten die aansluiten op de core business 

van uw bedrijf.

Deelname aan concrete, gezamenlijke projecten.



Onze participanten: 

Participant worden? 

Wij maken graag een afspraak voor een 

kennismakingsgesprek.

zuidas@greenbusinessclub.nl 

06 17336330

Voor meer info: gbczuidas.nl

Voor meer projecten: gbckennisbank.nl

“Loyens & Loeff ambieert een zichtbaar duurzame 

bedrijfsvoering, die past bij onze cliënten en expertise. 

Door nauw samen te werken met specialisten uit 

andere disciplines komen we tot veelzijdige ideeën, 

oplossingen en projecten voor duurzame uitdagingen, 

en profiteren wij tegelijkertijd van de deskundigheid 

van de andere participanten.”

Roland de Vlam, Advocaat sectie Vastgoed Loyens & Loeff.


