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P og amma

Het GBCU Caf wordt geopend door Bart van Leeuwen,

voorzitter van Green Business Club Utrecht Centraal en Karolien

Niederer, projectleider Zero Emissie Goederenvervoer. Karolien

neemt ons mee in het programma van deze sessie. Participanten

krijgen de resultaten van het poortonderzoek toegestuurd.

Renee van den Heuvel, hoofd Inkoop Movares & voorzitter

projectgroep Zero Emissie Goederenvervoer, blikt terug op bijna

vijf jaar voorzitterschap en deelt haar persoonlijke ervaringen

met leverancier en vervoerders. Marloes van den Berg, Chief

Sustainability Officer, geeft een bredere kijk op de jaarbeurs en

haar doelen en ambities.

Tot slot volgt het ‘mix en match’ gedeelte en begint het

lustrumfeest dat wordt geopend door de burgemeester.



U da e Ze o Emi ie Goede en e oe  

Hofleveranciers van post, voeding en afval die hun ritten bundelen.

Het bundelen van afleverpunten, zoals dat door bijvoorbeeld MyPup of City Hub wordt

geregeld. Deze afleverpunten kunnen ook gedeeld worden.

Ondernemers met vervuilende voertuigen over te laten stappen naar zero emissie. Dit kan

met de kentekencheck en Goedopweg biedt een scan aan om te kijken hoe je de overstap

van vervuilende busjes naar zero emissie kunt maken.

Karolien Niederer geeft een update over de eerste meting. Het poortonderzoek laat zien dat er

wel stappen worden gemaakt naar minder en schonere emissie maar dat er nog veel werk aan de

winkel is. Zo werden er in 4 uur tijd, bij de 12 participanten, 800 stops gemeten. Met name

pakket post heeft grote impact. Een goede ontwikkeling is dat we op een tippingpoint zitten en

dat er een toename zichtbaar is in de ritten met schoon vervoer.
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Er wordt gewerkt aan het jaarplan 2023. De gehouden onderzoeken van 2021/2022 bieden

daarvoor goede input.

Waa  de g o e kan en l iggen:



Te gblik en oo i kijken o  
5 jaa  me  Renee an den 
He el

Renee van den Heuvel is al bijna vijf jaar voorzitter projectgroep

Zero Emissie Goederenvervoer. Zij ziet dat we nu ook op een

tippingpoint zitten: Het vliegwiel gaat nu werken .

Haar persoonlijke ervaring met leveranciers is dat zij graag het

gesprek aan gaan. Leveranciers willen liever ook niet meer de

stad in en zoeken ook graag naar oplossingen. Als het gaat over

de tarieven is hier wel samen uit te komen. Het scheelt de ander

in brandstof en tijd en onder aan de streep komen ze nog eens

goedkoper uit ook.

Over 5 jaar hoopt Renee dat het convenant uitgevoerd is. Een

verontrustende vooruitblik vindt ze dat het gebruik van de auto

weer wordt aangewakkerd. We hebben nog wel een weg te

gaan. Vooral samen doen we dat!

Melchior blok, directeur van POT Verhuizingen Nederland en

Stadslogistiek in Amersfoort en Utrecht vertelt over de

ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar in stadslogistiek en

bouwlogistiek. Wat betreft stadlogistiek wordt alles nu

gebundeld en emissievrij de stad ingebracht. Voor

bouwlogistiek worden de goederen in de juiste ruimte op de

juiste plek geleverd. Werkers hoeven hiervoor minder te rijden

en er wordt zo 40% bespaart in tijd.



Jo ne  Ma loe

CO2 neutraal

Alle industrie waarin we actief zijn helpen duurzaamheid aanjagen en versnellen

We zijn trotse inwoners van de stad Utrecht en we willen daar een steentje aan bijdragen

Duurzaamheid voor de medewerkers

Duurzaamheid in de business

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Vastgoed

Duurzaamheid in de operatie

Marloes van den Berg, Chief sustainablility Officer en deelnemer werkgroep Zero Waste en

Circulariteit won deze zomer de UFI Sustainable Development Award. Een prachtige erkenning

vanuit de wereldwijde associatie voor beurzen en evenementenindustrie. Marloes vertelt over

de stappen die ze hebben genomen op food & food waste om deze award te winnen.

De ambitie van de jaarbeurs is om de meest duurzame en slimme venue in Europa te worden

voor 2030. Ze zijn eerst begonnen met het maken van een strategie en het maken van beloftes

voor het behalen van de ambitie. Vanuit deze beloftes werden een aantal thema’s uitgewerkt.
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Ambi ie belof e

De 5 hema
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