
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

New Business Developer - Sustainable Finance Desk 

ABN AMRO Bank N.V.



Energie

Mobiliteit

Mensen

Zuidas van het aardgas in 2025.

Zuidas doet het licht uit: bedrijven in Zuidas bewegen om ’s nachts de 
lichten uit te doen.

Coalitievorming multitenant gebouwen voor aanpak energiebesparing en 
overstap op groene stroom.

Emissievrije stadslogistiek, onder andere belevering via logistieke hub Hulshoff.

Jaarlijks 100 Zuidassers op de e-bike.

Zuidas gaat elektrisch: deelauto’s & elektrisch taxiverbruik.

Mobility as a Service.

Netwerkgalerie: ondersteuning langdurig werkzoekenden.

Vraag-maar-raak-lunches: ouderen uit de buurt maken kennis met 
participanten.

Jaarlijkse, grootschalige inzamelingsactie voor de Voedselbank.
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Projecten Green Business Club Zuidas:
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Water & Groen

25.000 m2 groen/blauwe daken in Zuidas.

Het groene dakdiner: vastgoedeigenaren maken kennis met de voordelen 
van groene, waterbergende daken.

Campagne Zuidas drinkt kraanwater.
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Afval Vrij

Overig

Zero Waste Zuidas: grootschalige gezamenlijke aanpak om tot 0% restafval 
te komen in 2030. In samenwerking met Amsterdam Economic Board.

PrintLess Contest: wedstrijd waarbij bedrijven het printen reduceren. In 2019 
bespaarde dit bijna een miljoen printvellen in twee maanden. 

Circulaire inkoop: kennissessies en adviestrajecten. 

Jaarlijks CEO-ontbijt.

Green Business Club Academy: stages, onderzoek, lezingen en andere 
vormen van samenwerking met young professionals, studenten en 
onderwijsinstellingen.

Meten & monitoren: jaarlijks gebiedsbreed duurzaamheidsverslag & GBC 
Dashboard. 



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 Energierecht Loyens & Loeff


