De Green Business Club Utrecht Centraal is een initiatief van 12 bedrijven en de
Gemeente Utrecht. Samen zetten we ons in om van het Stationsgebied Utrecht Centraal
een plek te maken waar iedereen zich thuis voelt. Een duurzame plek in de stad waar je
wilt zijn en blijven en waar ruimte is voor groen, activiteiten en ontmoeting. Dit doen we
met kleine en grote projecten. Intern voor onze medewerkers, maar ook voor de
inwoners en bezoekers van het gebied. Heb je bijvoorbeeld de Groene Bouwhekken op
het Jaarbeursplein en de We Drive Solar auto van Movares al gezien? Door samen te
werken aan duurzame projecten op het gebied van mobiliteit, circulariteit en levendigheid
in het gebied, versterken we elkaar in het bereiken van onze duurzaamheidsdoelstellingen. Dit doen we om van elkaar te leren en elkaar en anderen te inspireren.
Kijk voor meer informatie op greenbusinessclub.nl/utrechtcentraal.

De duurzame initiatieven in het Stationsgebied
Utrecht Centraal al ontdekt?
De Green Business Club Utrecht zet ze – letterlijk –
voor je op de kaart. Zichtbaar én onzichtbaar. Zonnepanelen, warmte koude opslagen (WKO), duurzame
gebouwen en meer. Ga op wandelsafari door het
Stationsgebied en ontdek alle duurzame initiatieven
en projecten (in aanbouw) die dit gebied rijk is.
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Deze plattegrond met wandelroute is een initiatief van de
← Rabo
Groenhuis
Tesla megabatterij P4 ↓

Utrecht vernieuwt het Stationsgebied. Daarom is het gebied volop in ontwikkeling. De
leefbaarheid en veiligheid worden verbeterd, net als de verbinding met de binnenstad. Er
is meer ruimte voor cultuur, woningen, ontspanning, winkels, een betere bereikbaarheid
én het water komt terug in de singel. Tegelijkertijd wordt het gebied duurzamer. Er komt
meer water en groen, minder asfalt, meer ruimte voor openbaar vervoer, fietsers
en voetgangers en energiezuinige gebouwen. Ontdek met deze wandelkaart wat er al is
én wat er nog (duurzaam) wordt gerealiseerd. Kijk voor meer informatie op cu2030.nl.

1. Circulaire pop-up store Utrecht CS

5. Zonnepanelen op het Beatrixgebouw

Afval = Grondstof in de circulaire NS popup store van 2 t/m 10 oktober op station
Utrecht Centraal. Verschillende ondernemers
die ‘upcycling’ in de vingers hebben, geven
gebruikte informatieborden en treinbekleding een tweede leven. De
producten die zij maken zijn te zien én te koop in de pop-up store.
Wanneer de pop-up na de Week van de Duurzaamheid weer
plaatsmaakt voor een andere shop, kun je de producten blijven zien in
de etalages bij de ingang naar Utrecht CS aan de Jaarbeurszijde
Waar? Utrecht CS stationshal, recht tegenover de Etos en AKO
Meer weten? www.ns.nl/afval

Op het platte dak van het Beatrixgebouw
(Jaarbeurs) liggen maar liefst 1.386
zonnepanelen, een van de grootste
zonnedaken van de provincie Utrecht. Het
totale vermogen bedraagt 381 kilowattpiek, goed voor een jaarproductie
van ongeveer 340 megawattuur. In de toekomst gaat de Jaarbeurs voor
nog meer duurzame initiatieven: zo worden alle daken van
nieuwgebouwde hallen en gebouwen namelijk voorzien van
zonnepanelen.
Waar? Jaarbeursplein 6A, Utrecht
Meer info? www.jaarbeurs.nl/mvo

2. Utrecht groene fietsstad met de
grootste fietsenstalling van Nederland
Utrecht geeft steeds meer voorrang aan
fietsers. En sinds augustus 2017 kun je in het
stationsgebied je fiets stallen in de grootste
fietsparkeergarage van Nederland. Participant van de Green Business
Club Utrecht, Royal Haskoning DHV, verzorgde het integraal ontwerp van
de betonnen draagconstructie en de installaties van de fietsparkeergarage, in opdracht van onze andere participant: de Gemeente Utrecht.
Daarnaast adviseerde Royal Haskoning over de meest efficiënte en
veilige fietsroutes in en rond de stalling en hebben ze overal duurzame
LED verlichting in het architectonische ontwerp verwerkt.
Waar? Stationsplein 131, 3511 ED Utrecht
Meer weten? www.royalhaskoningdhv.com en www.cu2030.nl

3. Groene bomen in TivoliVredenburg
TivoliVredenburg is met haar 30.000m2 het
grootste concertgebouw van Nederland.
Daarnaast is het ook een groen bedrijf met
bewuste medewerkers. Receptionist Bas is
ook al 18 jaar de 'indoor-tuinman' die onvoorwaardelijke liefde en
aandacht geeft aan de vijf Bucida Buceras bomen in de grote
ontvangsthal, café Het Gegeven Paard, restaurant Danel en rondom de
vijf concertzalen. De bomen, die oorspronkelijk uit Midden-Amerika
komen, maken TivoliVredenburg – letterlijk – een stukje groener. En door
de goede zorgen van Bas, maar óók door de muzikale klanken in
TivoliVredenburg doen ze het geweldig.
Waar? Vredenburgkade 11, 3511 WC Utrecht
Meer weten? www.tivolivredenburg.nl

4. Het nieuwe WTC Utrecht
Het nieuwe World Trade Center (WTC)
Utrecht aan het Jaarbeursplein heeft zijn
maximale hoogte al bereikt en met de gevels
lijkt het gebouw al een heel eind ‘af’. Participant van de Green Business Club Utrecht, CBRE Global Investors, is in
2016 gestart met de bouw van het duurzame gebouw waar straks 2000
mensen gaan werken. En hoewel het gebouw volgend jaar ‘pas’ klaar is,
heeft het nu al een Breeam excellent label gekregen voor duurzaamheid.
Bijvoorbeeld door de toepassing van LED verlichting die door de
zonnepanelen van energie worden voorzien. De eerste vier verdiepingen
van het 70 meter hoge gebouw zijn voor iedereen toegankelijk en
huisvesten een café, restaurant, werkplekken en vergaderruimten.
Waar? Jaarbeursplein 15, 3521 AL Utrecht
Meer weten? www.wtcutrecht.nl

6. Wonderwoods: gezond stedelijk
wonen in een verticaal bos
Gemeente Utrecht wilde een plan waarin
‘gezond stedelijk leven’ centraal staat.
Wonderwoods doet dat door de natuur de
stad in te halen. Op de balkons en aan de gevels van de twee woontorens
komen maar liefst 360 bomen, 9.640 struiken en heesters en 10.000
planten. Al dit groen samen is net zo veel als een bos ter grootte van zes
voetbalvelden! Ook komt er 1.500 vierkante meter aan zonnepanelen.
Naar verwachting start de bouw van Wonderwoods in het voorjaar van
2019 en is het in 2022 klaar voor gebruik: om te wonen, werken, sporten,
winkelen, en te recreëren.
Waar? Croeselaan, tegenover de Jaarbeurs
Meer weten? cu2030.nl/page/healthyurbanquarter

7. Anne & het Rabo Groenhuis
ANNE (Alle Nederlanders Naar Energieneutraal) is de werk- en ontmoetingsplek in
het hart van Utrecht voor mensen die
duurzaam willen wonen en werken. ANNE is
een living lab waarin tientallen duurzame bedrijven en organisaties
samenwerken om mensen anders te laten nadenken over hoe ze wonen.
Je kunt ook flexwerken of vergaderen bij ANNE.
Naast ANNE staat het Rabo GroenHuis, een belevingsruimte waarin
iedereen kan ervaren dat duurzaam bouwen geen toekomstdroom meer
is, maar nu daadwerkelijk kan! Het Rabo GroenHuis is een Sustainer
Home die binnen een week geplaatst kan worden, inclusief installatie van
de zonnepanelen. Demonteren gaat net zo snel, zodat je het ook elders
kan plaatsen. De ‘homes’ worden van duurzaam hout en materiaal
gemaakt.
Waar? Veemarktplein 42-44, Utrecht
Meer info? anne-online.nl en www.sustainerhomes.nl/projecten/het-rabogroenhuis

8. We Drive Solar & Tesla
megabatterij
Utrecht heeft een wereldprimeur met het
eerste autodeelsysteem op 100%
zonnestroom voor bewoners en bedrijven in
Utrecht. De elektrische auto’s van We Drive Solar hebben een bereik van
bijna 300 kilometer, een eigen laadparkeerplek in de buurt en met de app
kunnen ze gereserveerd en geopend worden. In het stationsgebied rijdt
een We Drive Solar auto die oplaadt voor de deur bij ANNE. Ook Movares
heeft een aantal We Drive Solar deelauto’s. De energie om op te laden
komt o.a. uit de Tesla Megabatterij op parkeerterrein P4 van de Jaarbeurs.
Eén van de grootste energieopslagplaatsen van de Benelux >>

Deze megabatterij vangt stroom uit zonnecellen op en maakt het
beschikbaar voor elektrische auto's. Zo kunnen auto's in korte tijd hun
batterij opladen, ook als de zon al onder is. De capaciteit is 1,5
megawattuur, genoeg om vijftig keer een gangbare elektrische auto op te
laden, of twintig keer een Tesla.
Waar? Bij ANNE en op P4 van de Jaarbeurs
Meer info? www.wedrivesolar.nl

9. Nieuwe Croeselaan: duurzame
straat van Utrecht
De komende tijd verandert er veel in en langs
de Croeselaan, een van de belangrijkste
toegangswegen tot het Stationsgebied. De
Croeselaan wordt een groene zone met ruim baan voor fietsers en
voetgangers. In het ontwerp komt een brede (groene) middenberm met
eromheen twee éénrichtingswegen voor het autoverkeer. Ook zal de
Croeselaan een 30 km/h zone worden met minder verharding en meer
ruimte voor groen. Zo komen er vijf rijen bomen in plaats van de huidige
twee. Start van deze herinrichting? Begin volgend jaar.
Waar? Croeselaan 1, 3521 BJ Utrecht
Meer weten? cu2030.nl/page/croeselaan

10. Warmte koude opslag Rabobank
In het fietspad naar de Moreelsebrug (Knooppassage) vind je de WKO-putten van de
Rabobank. WKO staat voor Warmte Koude
Opslag en is een duurzame methode om
energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem. Bij de
koudeopslag wordt winterkoude gebruikt voor koeling in de zomer. En
warmte uit de zomer wordt opgeslagen voor het verwarmen van het pand
in de winter. Bij de Rabobank zorgt dit voor een energiebesparing van
circa 65% en een CO2 reductie van circa 60%.
Waar? Croeselaan 18, in het fietspad richting de Moreelsebrug
Meer weten? energienext.nl/utrecht-investeert-warmte-en-koudeopslag

11. Duurzame bankjes op de perrons en
in de stationshal Utrecht CS
De stalen bankjes die nu op de stations staan,
zijn aan vervanging toe. Daarom worden de
komende tijd op 200 stations duurzame
hardhouten bankjes geplaatst. Het hout wordt duurzaam geproduceerd
(FSC-keurmerk) én is duurzaam in het onderhoud en de levensduur.
Omdat hout een natuurproduct is, bieden de bankjes meer zitcomfort,
zijn ze minder koud en hebben ze een betere ergonomie. Dat wordt
lekker zitten op de perrons, in de wachtruimtes en de stationshal!
Waar? Station Utrecht Centraal, 3511 CE Utrecht
Meer weten? www.prorail.nl/duurzaamheid

Legenda
Duurzame initiatieven en projecten
op de route corresponderend met
tekst en uitleg op deze zijde.
Zonnepanelen in het gebied:
• Dak Beatrixgebouw (Jaarbeurs)
• Stadskantoor
• Daken van de perrons
• Dak Rijkskantoor de Knoop
• Dak van The Green House
• Warmte koude opslag bij de
Rabobank (in het fietspad richting
de Moreelsebrug).
• Warmte koude opslag bij Tivoli
Andere duurzame initiatieven van
de GBCU-participanten:
RVO| Duurzaamheidsaspecten
gerelateerd aan afval (bijvoorbeeld
oesterzwammen gekweekt op
koffiedrab, toiletpapier van
gebruikte koffiebekers en 3D
printing van plastic afval).
De Volksbank| 100% elektrische
lease-autoregeling.
ProRail | Er staat een bijenhotel bij
de zuidhoek van De Inktpot. Deze
kunnen ook geplaatst worden bij
infrastructurele projecten langs het
spoor.
Groene bouwhekken| 50 bouwhekken met planten & bloemen op
het Jaarbeursplein (107,5 meter!).
Knoopplateau| Een groene oase
op hoogte (open april 2018).
Deze kaart is tot stand gekomen met
dank aan alle participanten van de
Green Business Club Utrecht Centraal:
CBRE Global Investors | De Volksbank |
Gemeente Utrecht | Jaarbeurs | Kinepolis |
Movares | NH Hotels | NS | ProRail |
Rabobank | Royal Haskoning DHV | RVO |
TivoliVredenburg | The Green House

12. Circulair paviljoen The Green House
Er ontstaat iets bijzonders in Utrecht: The Green House. Een
circulair paviljoen met een restaurant, stadsterras, green hub en
urban farm. Het wordt gebouwd met zoveel mogelijk hergebruikte
en duurzame materialen. En is volledig demontabel zodat het over
15 jaar verplaatst kan worden zónder afval. In het restaurant bereiden de koks straks gerechten van groenten en kruiden uit de eigen urban farm. In een keuken die veel minder energie
verbruikt. The Green House gaat voorjaar 2018 open en is een plek waar je geïnspireerd raakt
over hoe het anders, duurzamer, kan. Over een circulaire wereld waarin afval niet bestaat.
Waar? Croeselaan 16, tussen het nieuwe Rijkskantoor de Knoop en de Rabobank
Meer weten? www.thegreenhouserestaurant.nl en bij Albron, Strukton, en Ballast Nedam
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