
u

ZUIDAS AMSTERDAM
GREEN BUSINESS CLUB

Samenwerken aan lokale verduurzaming 
in concrete projecten
“APG vindt het belangrijk dat ook toekomstige generaties opgroeien in een leefbare 
samenleving. De Green Business Club Zuidas maakt dit heel concreet, door zich te richten 
op lokale projecten die direct resultaat opleveren. Daarom dragen wij graag bij aan hun 
activiteiten.” 
Dick Sluimers, CEO – APG.
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Zuidas Solar Week, bewustwordingscampagne en stimuleren zonne-energie. 
Grootschalig BREEAM-NL In-Use onderzoek naar gebouwen in Zuidas.
Gezamenlijke visie gebiedsontwikkeling WK(O).
Verkenning huurders/verhuurders problematiek.
Deelname Earth Hour en Nacht van de Nacht.

Concreet resultaat
Green Business Club Zuidas

Jaarlijkse, grootschalige inzamelingsactie voor de Voedselbank.
Aanbieden van structurele workshopdagen aan de Voedselbank.
Bezoek werknemers, ouderen en Voedselbank aan het Concertgebouw.
Kennissessies Duurzaam Personeel.

Plastic Challenge.
Mede mogelijk maken oesterzwammenkwekerij op koffieresidu: Containing Mushrooms. 
Start haalbaarheidsonderzoek naar plaatsing van een vergistingsinstallatie in Zuidas.

CEO-ontbijt.
Green Business Challenge.
Jaarlijks gebiedsbreed duurzaamheidsverslag.

Initiatiefnemer Polderdak Zuidas, een dak dat hemelwater opvangt om het waterafvoer-
systeem te ontlasten. 
Polderdak 2.0.
Campagne Zuidas drinkt kraanwater.
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Energie

Car sharing voor bedrijven op Zuidas. 
Uitvoering Quickscan om inzicht te krijgen in mobiliteitsbeleid van participanten.
Opzetten van een OV lobby voor betere bereikbaarheid van Zuidas.
Standplaatsen voor elektrische taxi’s, stimuleren elektrisch vervoer.
Mobiliteitsweek: Symposium Slim Reizen.
Aanleg Kennisbank mobiliteit.
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Over de Green Business Club Zuidas
De Green Business Club Zuidas is een impactorganisatie die zich 
richt op concreet resultaat door het initiëren en uitvoeren van 
duurzame projecten. Wij hebben de ambitie om samen met onze 
participanten Zuidas tot het meest duurzame en leefbare zakelijke 
hart van Nederland te maken. Grote en kleine bedrijven vinden elkaar 
in verschillende projectgroepen om duurzame projecten te bedenken 
en uit te voeren, om best practices uit te wisselen, elkaar te inspireren 
en van elkaar te leren. Door deelname aan de Green Business Club 
Zuidas heeft uw bedrijf toegang tot veel kennis en expertise op het 
gebied van duurzaamheid en kunt u zich profileren als duurzame 
koploper.

 “In de Green Business Club 
Zuidas kan de ABN Amro  
door middel van een actieve 
betrokkenheid zelf van kennis 
van anderen profiteren, en 
door het delen van onze 
kennis andere partijen in hun 
duurzaamheidontwikkeling 
ondersteunen. “  
Pieter Brommelcamp, senior 
adviseur MVO  - ABN AMRO.

“Loyens & Loeff ambieert een zichtbaar duurzame bedrijfsvoering, 
die past bij onze cliënten en expertise. Wij zetten onze kennis graag 
in voor de Green Business Club Zuidas. 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.”  
Timo Huisman, advocaat sectie Vastgoed - Loyens & Loeff.
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Een interessant netwerk van bedrijven en organisaties met een 
duurzame ambitie in en rondom Zuidas.
Deelname aan concrete, gezamenlijke projecten.
Kennisuitwisseling en verdieping door kennissessies en best practice 
bijeenkomsten.
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.
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Huidige projecten
Kijk voor onze projecten op www.greenbusinessclub.nl/nl/zuidas.

Huidige participanten
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De Green Business Club Zuidas biedt u

Participant worden?
Bekijk de website voor de 
mogelijkheden. Wij maken 
graag een afspraak voor een 
kennismakingsgesprek.

Website
www.greenbusinessclub.nl/
nl/zuidas
E-mail
zuidas@greenbusinessclub.nl 
Telefoon
+31 (0)6 173 363 30
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