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GBC Utrecht Centraal werkt in 2015 aan een leefbaar Utrecht 

Centraal! Zichtbaar op vijf locaties met drie thema’s. 
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1. Over Green Business Club Utrecht Centraal  
 

De Green Business Club Utrecht Centraal is een initiatief van een aantal bedrijven en de gemeente 

Utrecht. De participanten werken samen aan een leefbaar Utrecht Centraal. Daarnaast werken de 

partijen aan de verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering. Kennisdeling en de uitvoering van 

best practices zijn hiertoe de middelen. Waar mogelijk trekken de participanten gezamenlijk op om 

duurzame projecten te realiseren.   

 

1.1 Missie, visie en doelstellingen  

Onze missie: samenwerken aan een leefbaar Utrecht Centraal 
Onder leefbaar verstaan wij: levendig, groen en duurzaam.  

- een fysiek groen gebied met ruimte om te wandelen en verblijven; 

- een levendig gebied met ruimte voor kennisuitwisseling en cultuur; 

- een duurzaam gebied dat toekomstbestendig en milieu ontlastend is. 

Visie en doelstellingen 
Utrecht Centraal wordt een plek waar iedereen zich thuis voelt. Een plek die zich in de stad 

onderscheidt door schone lucht, een schone en groene omgeving en door allerlei activiteiten die er 

plaatshebben. Een levendig en dynamisch gebied. Het gebied nodigt mensen uit om even te blijven. 

De Green Business Club Utrecht Centraal (hierna GBC Utrecht) wil dat in samenwerking realiseren 

door middel van de volgende drie doelstellingen:  

1. Levendige verblijfsplek: GBC Utrecht wil van Utrecht Centraal een fijne verblijfsplek maken 

door ruimte te creëren voor ontmoeting.  

2. Circulair materiaal: GBC Utrecht wil afvalscheiding in de openbare ruimte bevorderen en 

mensen bewust maken van de mogelijkheden tot hergebruik van afval en producten.  

3. Gezonde omgeving: GBC Utrecht wil bijdragen aan een gezonde omgeving door op diverse 

locaties (tijdelijk) groen toe te voegen. 

Deze doelstellingen willen wij bereiken door op verschillende locaties in het stationsgebied 

‘dorpspleinen’ te creëren waar ruimte is voor ontmoeting, bewustwording en groen. Plekken waar 

onze missie zichtbaar is. Een verdere omschrijving hiervan en over de gekoppelde projectgroep zijn 

omschreven in hoofdstuk twee: ‘Thema’s en projectgroepen 2015’.   

Positionering  

GBC Utrecht is opgezet om samen te werken aan een leefbaar Utrecht Centraal. Dit doel hebben de 

participanten gemeen, maar hierbinnen lopen belangen en wensen uiteen. Om de verschillende 

kwaliteiten, belangen en wensen in kaart te brengen is met iedere participant een interview1 

gehouden. De overlap is de gezamenlijke positionering van de GBC Utrecht. Hieronder weergegeven 

in een SWOT-analyse.  

                                                           
1
 Zie voor de interviews bijlage één. 



Kwaliteiten 

- Samenwerking met gemeente 

- Kennisuitwisseling 

- Lokaal/gebiedsgericht 
- Branche overstijgend 

Zwakten 

- Eigen lange termijn doelen nog onduidelijk 

- Te klein voor grote verbeteringen (zowel de 
club als het gebiedsniveau is te klein) 
- Leden zijn nog niet actief genoeg 

Kansen 

- Gezamenlijk sterk maken voor 
gebiedsverbetering; uitstraling, mobiliteit, 
sociale veiligheid 

- Quicq wins inzetten tijdens herontwikkeling 
& in belang van het behalen van lange 
termijn doelen 

- Inzetten op bewustwording 

- Club vormen voor ondernemersfonds 

Bedreigingen 

- ‘Het zoveelste clubje’ binnen een groot 
netwerk m.b.t. duurzaamheid 

- Weinig invloed op ontwikkelingen in gebied, 
omdat het grootste deel al vast ligt 
- Financiën: hoe betalen we interventies op 
gebiedsniveau en projecten in het kader van 
grote veranderingen? 

 

1.2 Participanten  

GBC Utrecht bestaat uit verschillende partijen en branches. Zij hebben ervaring op verschillende 

vlakken van duurzaamheid. In de interviews in de bijlage één vindt u meer informatie over de 

participanten.  

ABN AMRO | vertegenwoordigd door: Rob Kuipers  

Gemeente Utrecht | vertegenwoordigd door: Thea Smid-Verheul 

Jaarbeurs | vertegenwoordigd door: Vincent van Zaalen 

Movares | vertegenwoordigd door: Renee van den Heuvel 

Nederlandse Spoorwegen | vertegenwoordigd door: Ellen Boersma 

NH Hotels | vertegenwoordigd door: Martine Conings 

Pro Rail | vertegenwoordigd door: Paul van der Voort 

Rabobank |vertegenwoordigd door: Wilma Kreikamp 

 

1.3 Samenvatting plannen 2015  

2015 is het eerste volledige jaar van de GBC Utrecht. In dit jaar worden concrete projecten 

gerealiseerd, lange termijn doelstellingen bepaald en wordt een strategie uitgewerkt om deze te 

behalen.  

 

GBC Utrecht richt zich in 2015 op vier doelstellingen:  

1. Impactorganisatie: realiseren van concrete projecten  

2. Kennis delen  

3. Projecten gericht op bewustwording  

4. Meer participanten werven  

 

Kortetermijnacties 

In dit eerste jaar nemen de participanten deel aan Earth Hour en de Nacht van de Nacht. In juni 

organiseert GBC Utrecht een bijeenkomst rondom de thema’s en ‘dorpspleinen’ waarbij de buurt en 

potentiële participanten worden uitgenodigd om deel te nemen aan het project. Tijdens de Dag van 

de duurzaamheid zijn de (eerste) dorpspleinen gerealiseerd.  



 

Langetermijnstrategie 

Na het eerste jaar wordt een strategie van korte termijn en lange termijn acties uitgestippeld die 

bijdragen aan het behalen van de lange termijn doelstellingen.  

Kennissessies  

Naast de kennis die tijdens de projectgroepen wordt gedeeld, organiseert GBC Utrecht kennissessies 

die zorgen voor kruisbestuiving tussen de projectgroepen.  

 

1.4 Strategie 

GBC Utrecht Centraal heeft een lokale aanpak; gericht op het stationsgebied Utrecht. Hierdoor 

worden doelstellingen, problemen en oplossingen concreet gemaakt en voelen de aangesloten 

bedrijven zich direct betrokken.  

De activiteiten van GBC Utrecht zijn grofweg in twee soorten op te splitsen:  
1. Kennis delen  

2. Concrete projecten  
 
1. Kennis delen  
Het delen van kennis kan op allerlei verschillende manieren vorm krijgen. Bijvoorbeeld door Best 
Practice-bijeenkomsten en kennissessies, maar ook door inhoudelijke evenementen en 
netwerkgelegenheden. Doel hiervan is dat bedrijven kennis vergaren om de eigen bedrijfsvoering 
verder te verduurzamen en hiervoor ook de juiste contacten opdoen.  
 
2. Concrete projecten  
De concrete projecten zijn juist gericht op het bundelen van kennis van de Participanten om 
gezamenlijk een project uit te voeren of input te leveren voor de uitvoering van het project, dat 
zowel goed is voor de eigen bedrijfsvoering, maar ook voor het stationsgebied als geheel. Bij de 
keuze van de duurzame projecten staat de behoefte van de participanten centraal. Er wordt bekeken 
welke vraag de bedrijven hebben en van daaruit wordt een project opgestart. Zij zijn immers degene 
die achter het project moeten gaan staan en daadwerkelijk voor resultaat kunnen zorgen.  
 
Projectgroepen  
Voor zowel het delen van kennis als voor het opzetten van de concrete projecten wordt gewerkt met 
projectgroepen waar per locatie (afgevaardigden van) geïnteresseerde participanten bij aansluiten. 
Per projectgroep worden doelen geformuleerd, kennis gedeeld, business cases beschreven en 
uitgewerkt en gezamenlijke initiatieven ontplooid en geïmplementeerd. Hierbij wordt zoveel 
mogelijk gebruik gemaakt van de aanwezige expertise van de deelnemende partijen en wordt er, 
indien noodzakelijk en mogelijk, expertise ingehuurd. De projectgroepen worden verder omschreven 
in hoofdstuk 2 ‘Thema’s en projectgroepen’.  
 
Kennissessies  
Naast de projectgroepen worden er in 2015 ook bijeenkomsten georganiseerd rondom de locaties, 
thema’s en specifieke onderwerpen die niet aan bod komen in de bestaande projectgroepen. Hierbij 
vragen we onze participanten gericht welke kennis en bemensing zij kunnen inbrengen die van 
toegevoegde waarde kan zijn voor de hele club.  
 
Communicatie & marketing  



GBC Utrecht werkt vooral intern, maar uiteindelijk is het ook belangrijk dat wij laten zien wat we 
doen. Dit doen wij via de website www.greenbusinessclub.nl, twitter en LinkedIn en door (lokale) 
media te benaderen voor publieke of publiek zichtbare activiteiten. Aanhaken bij en meewerken aan 
bestaande projecten of initiatieven van andere organisaties kan zinvol zijn en sluit aan bij de rol als 

platform die wij ook zien voor de club. Maar GBC Utrecht moet de eigen meerwaarde ook laten zien 
door daadwerkelijk zelf projecten te initiëren. Onder de paragraaf communicatie staan de plannen 
voor een communicatiestrategie uitgebreider beschreven.  

  

http://www.greenbusinessclub.nl/


2. Thema’s en projectgroepen 2015  
 

De inhoudelijke projectgroepen van GBC Utrecht komen gemiddeld 4 keer per jaar bij elkaar. 

Hieronder staat per projectgroep beschreven wat de doelstellingen en activiteiten zijn in 2015. GBC 

Utrecht Centraal werkt grotendeels vraaggericht, dus het is mogelijk dat er nog extra activiteiten 

worden ontplooid als daar in de projectgroepen behoefte aan is. De participanten worden ook 

uitgenodigd om acties, projecten en activiteiten, alsook afgevaardigden in te brengen.  

 

 

Overkoepelend aan de thema’s is GBC Utrecht maatschappelijk betrokken. Dit komt binnen alle 

thema’s tot uiting; van social return, het bieden van een werkplek aan mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt, tot publiek te zorgen voor bewustwording rondom duurzaamheid en het 

(faciliteren van het) weggeven van bruikbaar materiaal.  

 

2.1 Thema’s 

Rondom de verschillende thema’s zijn verschillende interventies te bedenken die bij kunnen dragen 

aan de levendigheid van een plek, circulair materiaal en een gezonde omgeving. Ter inspiratie 

houden we hiervoor een pluspakket van de openbare ruimte bij. Te  vinden in bijlage twee. 

 

Levendige verblijfsplek  

Utrecht Centraal is een plek waar mensen snel doorheen gaan: onderweg naar hun bestemming. 

Maar voor bedrijven, en ook steeds vaker voor bezoekers, is Utrecht Centraal een bestemming. Om 

te werken en winkelen, voor cultuur of als ontmoetingsplek. Het gebied is alleen nog onvoldoende 

ingericht als verblijfsplek. Green Business Club Utrecht Centraal wil van Utrecht Centraal een fijne 

verblijfsplek maken door ruimte te creëren voor groen, cultuur en ontmoeting. Om dit te bereiken 

zijn korte termijn projecten en lange termijn doelstellingen bepaald. Korte termijn projecten worden 

in 2015 uitgevoerd. 

Circulair materiaal  
Alleen al op het Centraal Station wordt per dag ruim twee ton afval opgehaald. Afvalscheiding en 
recycling van materiaal zal hier meer dan waar ook in de stad effect hebben. In de bedrijven wordt 
afval grotendeels gescheiden en wordt ingezet op het inkopen van circulair materiaal; van papier tot 
computers en bureaustoelen. In de openbare ruimte is afvalscheiding lastiger en maar weinig 
mensen zijn op de hoogte van de circulariteit van producten. Green Business Club Utrecht Centraal 
wil afvalscheiding in de openbare ruimte bevorderen en mensen bewust maken van de 
mogelijkheden tot hergebruik van afval en producten. Om dit te bereiken zijn korte termijn 
projecten en lange termijn doelstellingen bepaald. Korte termijn projecten worden in het eerste half 
jaar van 2015 uitgevoerd. 
 
Gezonde omgeving 
In het stationsgebied is weinig (functioneel) groen aanwezig. Op het Jaarbeursplein zijn bijvoorbeeld 
slechts enkele bomen en een waterpartij gepland. Smakkelaarsveld, waar een park gedacht was, 
heeft nog geen invulling en zal tot die tijd steen blijven. Ook de luchtkwaliteit is slecht. Op de 
roetkaart van Utrecht is te zien dat de concentratie van elementaire koolstof rondom Utrecht 
Centraal erg hoog is. GBC Utrecht wil bijdragen aan een gezonde omgeving door op diverse locaties 
(tijdelijk) groen toe te voegen. Om dit te bereiken zijn korte termijn projecten en lange termijn 
doelstellingen bepaald. Korte termijn projecten worden in het eerste half jaar van 2015 uitgevoerd. 

http://www.utrecht.nl/nieuws/artikel/utrecht-presenteert-roetkaarten-2013-en-2020/


2.2 Projectgroepen 
Om van Utrecht Centraal een leefbare plek te maken gaat GBC Utrecht actief aan de slag in de 
openbare ruimte. In overleg met gemeente Utrecht werken we aan vijf locaties. Projectgroepen zijn 
onderverdeeld in deze locaties.  
 
1. Jaarbeursplein 
Situatie: in de komende jaren worden een ondergrondse parkeergarage en twee grote 
kantoorpanden bijgebouwd. Tijdens deze transformatie komt de leefbaarheid in het geding. Ook is er 
na de transformatie weinig groen en minder verblijfsruimte in de zon gepland.  
Projectgroep: Vincent van Zaalen en Wilma Kreikamp  

 
2. Smakkelaarsveld 
Situatie: er is nog geen definitieve invulling voor Smakkelaarsveld nadat de fietsen ondergronds gaan. 
Er moet een park/groen komen, maar deze staat on hold omdat de bibliotheek hier niet meer komt.  
Projectgroep: Maurice van Rooijen en Renee v/d Heuvel 

 
 



3. Sijpesteijnkade 
Situatie: deze tijdelijke inrichting blijft naar verwachting de komende jaren zo. Het voelt meer tijdelijk 
dan het is. Er mist groen en het is weinig levendig.  
Projectgroep: Martine Conings en Thea Smid  

 
 
4. Stationsplein Oost 
Opgave: het stationsplein Oost zal in de komende jaren een grote transformatie doorgaan. Tijdens 
deze transformatie komt de leefbaarheid in het geding. Ook is er in de definitieve transformatie 
weinig groen gepland.  
Projectgroep: Paul v/d Voort, Lara Punt en Ellen Boersma 

 
 
 



5. Stationshal 
Situatie: in de stationshal wachten veel mensen op hun trein, stappen mensen over en spreken 
mensen met elkaar af. De stationshal is een ontmoetingsplek, maar heeft nog niet alle kwaliteiten 
van een ontmoetingsplek optimaal benut.   
Projectgroep: Paul v/d Voort, Lara Punt en Ellen Boersma  

 

  



3. Programma 2015 

 

Voor 2015 is een programma samengesteld voor eigen projecten en externe evenementen waar 

GBC Utrecht bij aansluit. Het programma is het uitgangspunt. Naar aanleiding van de 

projectgroepensessies, kennissessies en vergaderingen kunnen er dingen afvallen, bijkomen en 

verschoven worden.  

 

 

 

 

 

 

  



4. Organisatie  
 

GBC Utrecht is onderdeel van Green Business Club Nederland. De club bestaat uit een bestuur, drie 

projectgroepen en de programmamanager. Projectgroepen werken zelfstandig aan eigen 

doelstellingen. Het bestuur en de programmacoördinator dragen zorg voor het behalen van de 

doelen en uitdragen van de missie: samenwerken aan een leefbaar Utrecht Centraal. De 

programmamanager is tevens verantwoordelijk voor kruisbestuiving tussen projectgroepen.  

 

4.1 Rechtsvorm 

GBC Utrecht werkt vanuit een samenwerkingsovereenkomst. Het bestuur bestaat uit Ellen Boersma, 

NS Stations (voorzitter) en Vincent van Zaalen, Jaarbeurs (penningmeester). Ellen Boersma stelt de 

samenwerkingsovereenkomst op. De projectgroepen werken zelfstandig en Emilie Vlieger 

coördineert; verbindt alle ideeën, projecten en projectgroepen aan elkaar en ondersteunt waar nodig 

bij de uitvoering. 

4.2 Nieuwe participanten 

In 2015 zetten we in op het werven van meer Participanten om alle ambities te kunnen realiseren. 

Op het moment van schrijven bestaat de club uit zeven participanten. Doelstelling in 2015 is om 

tenminste 5 nieuwe Participanten te werven.   



5. Communicatie  
 

Zoals eerder in het jaarplan beschreven, zijn er zo’n vier doelstellingen te onderscheiden waar GBC 

Utrecht zich in 2015 op richt: concrete projecten realiseren, kennis delen, bewustwording creëren 

en meer participanten werven. Onze missie is samenwerken aan een leefbaar Utrecht Centraal. Op 

basis van deze doelstellingen en missie zijn de communicatiedoelstellingen en -middelen 

geformuleerd.  

 
5.1. Communicatiedoelstellingen 

1. Kennis bundelen en verbinden 

2. Bekendheid vergroten onder organisaties in het gebied 

3. Aanzetten tot gedragsverandering 

5.2 Communicatiemiddelen 

In het onderstaande schema zijn de doelstellingen weergegeven samen met de doelgroepen en 

beoogde communicatiemiddelen. 

Doel GBC Utrecht 
Centraal 

Doelgroep Communicatie-
doelstelling 

Middelen 

Focus vinden  Huidige participanten Lange termijn 
doelstellingen vormen 
per thema 

Overleg, jaarplan 

Kennisuitwisseling  (netwerk van) Huidige 
en potentiële 
participanten 

Kennis bundelen en 
verbinden 

Kennissessies 

samenwerken aan 
een leefbaar Utrecht 
Centraal 

Participanten, 
bedrijven en 
gemeente Utrecht 

Bekendheid vergroten 
onder organisaties in 
het gebied 

Brochure, sociale 
media, gesprekken 

Bewustwording 
creëren 

Reizigers, bezoekers, 
klanten en 
werknemers 

Aanzetten tot 
gedragsverandering 

Fysieke interventies, 
sociale media, 
informatieborden 

 

  



Bijlage 1: interviews participanten  

Gemeente Utrecht | Annemartine Cox en Thea Smid 

Algemeen:  

Gemeente Utrecht neemt deel aan GBC Utrecht als werkgever met een pand in dit gebied. De focus 

ligt op gezamenlijk inkopen en social return. Ook bewustwording voor duurzaamheid bij publiek is 

belangrijk.  

 

Wat doet Gemeente Utrecht al rond de thema’s van GBC Utrecht? 

CO2 footprint (gebouw & dak en mobiliteit) 
Afvalscheiding is deels georganiseerd binnen het gemeentelijke kantoor. Voor bekers is bijvoorbeeld 
een aparte bak. En ook papier, bio-afval en plastic worden gescheiden. Hoewel de werknemers nog  
wel worstelen met de verschillende bakken. Hierom is de gemeente benieuwd hoe dit elders 
georganiseerd is. Het pand wordt nog BREEAM gecertificeerd. WKO installaties worden gedeeld met 
NS: dit is efficiënter en er komt ook nog een groen dak. Qua mobiliteit geldt voor werknemers en 
bezoekers dat er in principe geen parkeergelegenheid is. Men komt met openbaar vervoer of op de 
fiets, waarvoor een fietsenstalling is. Alleen gehandicapten kunnen parkeren. Er zijn wel 
dienstauto’s. Deze zijn elektrisch of hybride. Wanneer de gemeente een opdracht aanbesteedt, 
wordt ook altijd rekening gehouden met de footprint van de afnemer. Bij gezamenlijk inkopen wordt 
altijd vragen naar de CO2 uitstoot: komen de werknemers met fiets of auto en in het geval van een 
auto: hoe duurzaam is deze auto? Dit weegt mee in de keuze. 

Leefbaarheid (plant & dier en mens) 
Als werkgever doet gemeente Utrecht weinig aan fysieke leefbaarheid in het gebied. Hier zien 
Annemartine Cox en Thea Smid wel veel verbeterpunten. Zie hiervoor ‘wat wilt u graag bereiken 
met GBC Utrecht?’. Wat ‘mens’ betreft is de gemeente bezig met social return. Hierin kan UW re-
integratie misschien iets voor de gemeente of GBC Utrecht betekenen. En/of de participatiewet. 

Afval (voedsel en producten) 
Gemeente Utrecht doet mee aan Green deal m.b.t. circulair inkopen van MVO Nederland. Circulaire 
of makkelijk her te gebruiken producten. Dit is ook een onderwerp voor GBC Utrecht.  

 

Waarom bent u aangesloten bij GBC Utrecht? 
Kennisuitwisseling is de belangrijkste 
beweegreden geweest van Gemeente Utrecht 
om deel te nemen aan GBC Utrecht. De 
gemeente heeft veel kennis in te brengen op het 
gebied van social return, gezamenlijk inkopen en 
ecologie. Gezamenlijk inkopen wil de gemeente 
ook doen met de participanten. Waar mogelijk 
binnen de wet en anders willen zij zoeken naar 
mogelijkheden om gezamenlijk eisen te stellen 
aan aanbieders, onderzoek doen naar duurzame 
aanbieders en/of marktontmoeting organiseren. 
Als werkgever leert de gemeente graag nog 
meer over afvalscheiding: in het nieuwe pand 
zijn nog verbeteringen mogelijk.   
Verder hoopt gemeente binnen GBC Utrecht 
antwoord te vinden op vragen als: ‘hoe maak je 

Wat wilt u graag bereiken met GBC Utrecht? 
Eén van de dingen waar GBC Utrecht aan bij kan 
dragen is het aantrekkelijk maken van de 
leefomgeving. Het is een netwerk waarbinnen 
kennis verzameld kan worden: wat willen we als 
bewoners, werknemers en bedrijven van het 
gebied? Van daaruit ziet gemeente Utrecht kans 
om verder te kijken hoe dat geïmplementeerd 
kan worden.  
Het lopen van een leuk rondje is bijvoorbeeld 
nergens mogelijk aan deze (West) zijde van het 
stationsgebied. Misschien kan dit in de toekomst 
wel over groene daken? Dan kun je in je 
lunchpauze op de daken je eigen tomaten 
plukken. Een ander idee is ‘fietsen voor een 
smoothie’ energie opwekken op een fiets én 
gezond eten. Wat gezelligheid betreft: misschien 

http://www.uw.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-economie/green-deal


het aantrekkelijk om naar buiten te gaan? En 
‘hoe wordt het Jaarbeursplein gezelliger?’. 

wel Mozaïk bankjes, gemaakt door mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. En een 
Expositie naar aanleiding van het circulair atelier 
in een draaideur. 

Wat kan er beter bij GBC Utrecht? 
Hoewel we net gestart zijn, is het volgens de 
gemeente belangrijk om een duidelijke focus te 
hebben. Liever op twee dingen focussen en die 
doen dan ineens alles oppakken. Een lange 
termijn visie, maar ook op korte termijn 
momenten hebben om te vieren; zogenaamde 
quick wins. 

Welke obstakels komt GBC Utrecht tegen 
volgens u? 
De verwachting van de gemeente als publieke 
partij kan voor de gemeente een obstakel 
vormen. Zij heeft binnen GBC Utrecht een 
werkgeversrol, maar wordt vaak automatisch 
ook als overheid gezien. Toch is het voor de 
gemeente net zo lastig om bijvoorbeeld 
vastgelegde plannen te wijzigen of vergunningen 
aan te vragen. Dat is bij een andere afdeling. 

 

Jaarbeurs | Vincent van Zaalen 

Algemeen: Jaarbeurs Utrecht doet mee als kantoor (Beatrixtheater) en bedrijf (Jaarbeurshallen). 

Verduurzaming geldt dan ook niet alleen voor eigen bedrijfsvoering en werknemers, maar ook voor 

bezoekers van de Jaarbeurs. Jaarbeurs is green key gecertificeerd.  

Wat doet Jaarbeurs al rond de thema’s van GBC Utrecht? 

CO2 footprint (gebouw & dak en mobiliteit) 
Op het dak van het Beatrixgebouw heeft Jaarbeurs 1400 zonnepanelen geplaatst waaruit energie 
aan 200 huishoudens wordt geleverd. Zij willen de zonnepanelen, en het lokaal produceren en 
leveren van zonne-energie, uitbreiden naar de hallen. Verder doet het bedrijf veel aan warmte- 
koudeopslag (WKO), maar nog niet maximaal. Hierin wordt nog gezocht naar meer mogelijkheden. 
De verlichting is zuinig. Isolatie is lastig: de panden van Jaarbeurs zijn oud en transformatie is nodig 
om ze echt duurzaam te maken. De nieuwe ontwikkelingen krijgen een BREEAM certificaat.  
Wat mobiliteit betreft komt 20% van de werknemers met de auto. Dit kan nog minder; Jaarbeurs wil 
OV en fiets stimuleren bij haar werknemers. Naar schatting komen 800.000 van 2.000.000 bezoekers 
(per jaar) komen met de auto naar de beurzen. Ook vrachtwagens voor op- en afbouwen zijn zeer 
vervuilend. Het is geen speerpunt om dit actief te reduceren. Wel wordt gedacht aan 
bandenspanningspompen en (meer) oplaadpunten voor de elektrische auto. Om mobiliteit te 
verbeteren is jaarbeurs aangesloten bij de netwerken Urgenda en U15.  

Leefbaarheid (plant & dier en mens) 
Op dit gebied doet Jaarbeurs weinig tot niets. Hier is dan ook veel te behalen, zie ‘Wat wilt u graag 
bereiken bij GBC Utrecht?’ 

Afval (voedsel en producten) 
Jaarbeurs heeft afvalscheidingsprullenbakken in de publieke omgeving en intern op het kantoor. De 
doelstelling is om 0, géén, afval te produceren in 2020. Op dit moment werkt Jaarbeurs aan het 
verduurzamen van de catering.  

 

Waarom bent u aangesloten bij GBC Utrecht? 
Jaarbeurs is aangesloten omdat GBC Utrecht 
lokaal en gebiedsgericht werkt. Zij zien 
mogelijkheden en hebben de ambitie om het 
gebied duurzamer maken. Belangrijk binnen de 

Wat wilt u graag bereiken met GBC Utrecht 
vanuit uw bedrijf? 
Jaarbeurs wil graag gezamenlijk duurzaamheid 
zichtbaar maken. Vanuit de bedrijven richting de 
omgeving en ook om anderen bewust te maken 



GBC Utrecht is kennisuitwisseling. 
Samen kunnen we meer realiseren. Bijvoorbeeld 
meer groen, ook voor dieren, gezamenlijk 
inkopen, laadpalen en/of bandenspannings-
pompen plaatsen. 

van duurzaamheid.  
Het meeste kunnen we winnen op gebied van 
‘people’: voor mensen die het slechter hebben. 
Bijvoorbeeld met werkgelegenheid, mensen 
kansen bieden. We hebben de kennis om 
mensen te helpen met schuldhulpverlening en 
kunnen ruimte en kennis ter beschikking stellen. 
In de Jaarbeurs kan bijvoorbeeld een second live 
beurs georganiseerd worden. Geen 
rommelmarkt, meer voor niches: keuken- of 
schoolartikelen.  

Wat kan er beter bij GBC Utrecht? 
Wanneer we succesvol willen worden, moeten 
leden betrokken blijven en actiever worden. Het 
is nu nog te vaag daarvoor. Er gebeurt pas iets 
als iedereen er energie insteekt. Ook kunnen we 
daar wat zakelijker in zijn: afspraken maken en 
elkaar daaraan houden. 

Welke obstakels komt GBC Utrecht tegen 
volgens u? 
CO2 is voor de meeste partijen erg belangrijk, 
maar juist heel lastig gezamenlijk op te pakken. 
Dat moet je toch zelf doen als bedrijf, samen kun 
je wel kennis uitwisselen en elkaar inspireren en 
op ideeën brengen.  

 

Movares, Renee van den Heuvel 

Algemeen:  

Movares is aangesloten als (ingenieurs)bedrijf in het stationsgebied én vanuit hun netwerk Duurzame 

leverancier. Movares organiseert ook één keer per jaar een duurzaamheidsweek & markt voor 

medewerkers. Hier zijn ook de participanten van de Green Business Club welkom.  

Wat doet Movares al rond de thema’s van GBC Utrecht? 

CO2 footprint (gebouw & dak en mobiliteit) 
Wat CO2 betreft doet Movares bijna alles wat mogelijk is. Het pand heeft een BREEAM certificaat 
A++. Alleen door in te zetten op de elektrische auto, of de auto op waterstof voor fijnstof valt er nog 
wat te winnen. 

Leefbaarheid (plant & dier en mens) 
Nog niets, maar wel graag.  

Afval (voedsel en producten) 
Voedsel: afspraken met je cateraar over het derving percentage. Movares heeft nog de wens om 
derving zichtbaar maken en daarmee de noodzaak om verder te verlagen zichtbaar te maken. 

 

Waarom bent u aangesloten bij GBC Utrecht? 
Movares is aangesloten voor de kennisdeling en 
om samen met grote bedrijven sneller 
verandering te realiseren. Qua kennis kan 
Movares hun ingenieurs en de Duurzame 
leverancier inbrengen.  
 
 

Wat wilt u graag bereiken met GBC Utrecht 
vanuit uw bedrijf? 
Meatless Monday, meer groene daken, ruimte 
voor ecologie, betere infrastructuur en signing, 
maar vooral samen met U15 en de gemeente 
mobiliteit en luchtkwaliteit verbeteren. Het 
kantoor van Movares staat op het meest 
vervuilende punt van Utrecht. Van den Heuvel 
heeft uiteenlopende ideeën; van de 
driebaansweg één baan maken, een 
parkeergarage bij de fly over, mensen die met 



OV of duurzame auto’s komen, belonen bij 
Jaarbeurs.  

Wat kan er beter bij GBC Utrecht? 
We moeten helder hebben wat de speerpunten 
zijn en intern weten wat we willen. Maar ook 
open staan voor advies van buiten de club, 
sommigen zijn immers verder.  
 

Welke obstakels komt GBC Utrecht tegen 
volgens u? 
Er is een lange adem nodig; heeft iedereen dat? 
Oplossing: met kleine stapjes resultaten 
zichtbaar maken en grote projecten op de 
achtergrond door laten lopen. Voor dat laatste 
zijn wel ook mensen nodig met een lange adem. 
Ook moet GBC Utrecht groter worden volgens 
Movares en ook grote bedrijven van buiten het 
gebied uitnodigen en mee laten investeren in 
het stationsgebied. Iedereen heeft baat bij een 
efficiënt stationsgebied. 

 

NH Hotels | Martine Conings 

 

Algemeen: NH Hotels is aangesloten voor de vestiging stationsgebied. NH Hotels is landelijk Green 

Key gecertificeerd en richt zich daarmee voornamelijk op duurzaamheid in de bedrijfsvoering; de 

producten en middelen die gebruikt worden.  

Wat doet NH Hotels al rond de thema’s van GBC Utrecht? 

CO2 footprint (gebouw & dak en mobiliteit) 
NH Hotels Utrecht (hierna: NH) heeft duurzame verlichting en onderzoekt nu of en waar led-
verlichting mogelijk is. Het gebouw is vrij oud, hierin is het ingrijpender om te verduurzamen. Dit is 
geen speerpunt bij NH. Qua mobiliteit communiceert NH voornamelijk dat zij goed te bereiken zijn 
met openbaar vervoer. Maar je kunt gasten niet dwingen. Gasten kunnen ook een NH-fiets lenen. 
Voor werknemers zijn er vrijwel geen parkeermogelijkheden en worden trajectkaarten aangeboden 
voor het openbaar vervoer.  

Leefbaarheid (plant & dier en mens) 
NH heeft vrijwel geen openbare ruimte dus daarin wordt niets aan leefbaarheid gedaan. NH wil dit 
wel graag binnen GBC Utrecht oppakken, zie ‘wat wilt u graag bereiken’. Op sociaal vlak heeft NH 
wel de nodige ervaring: zij werken onder andere samen Track the Talent, waarbij jongeren kennis 
kunnen maken met het bedrijf en bij interesse een snuffelstage kunnen lopen. Ook werken zij met 
New Dutch Connection. Een project waarbij jongere asielzoekers die niet zeker weten of zij kunnen 
blijven wel kennis kunnen maken met verschillende vakken zodat zij zich kunnen doorontwikkelen 
en zich kunnen oriënteren binnen het werkveld.  

Afval (voedsel en producten) 
Het restant van voedsel en producten wordt zo laag mogelijk gehouden, maar NH moet er ook 
rekening mee houden dat er wel altijd voldoende is voor gasten, zoals bij een buffet. Qua 
gebruiksproducten wordt gekeken hoe er zoveel mogelijk groot verpakt kan worden in plaats van 
individuele verpakkingen die meer afval met zich meebrengen. Afvalscheiding bij gasten beperkt 
zich nu tot papier en restafval. Wel scheiden zij het afval dat de gast los gescheiden achterlaat in een 
vergaderzaal of hotelkamer (plastic, papier, batterijen, restafval). Hierin wil NH verbeteren en is 
daarom erg benieuwd hoe Jaarbeurs hiermee omgaat: zij willen naar ‘0’afval.  

 

Waarom bent u aangesloten bij GBC Utrecht? 
Branche overschrijdend leren van andere 

Wat wilt u graag bereiken met GBC Utrecht 
vanuit uw bedrijf? 

http://www.trackthetalent.nl/
http://www.newdutchconnections.nl/


bedrijven en samen meer bereiken op 
gebiedsniveau.  

Samenwerken aan de leefbaarheid en uitstraling 
van het gebied. Als bedrijven, maar ook in 
samenwerking met de gemeente. Vooral de 
gezamenlijkheid sterker vormen is belangrijk; 
duurzaamheid is de gemeenschappelijke deler. 
Verder heeft ieder zijn eigen belang. Ook kunnen 
we gezamenlijk zorgen voor meer 
bewustwording en een leukere omgeving. Beide 
kan bereikt worden met ‘Fun elementen’ zoals 
waterpompen, oplaadpunten, groen etc. 

Wat kan er beter bij GBC Utrecht? 
We moeten, en gaan, nu beter in kaart brengen 
en formuleren wat onze doelen zijn en hoe we 
die behalen. Daarbij moeten we lange termijn 

doelen koppelen aan quiq wins om de motivatie 
van participanten te behouden. 

Welke obstakels komt GBC Utrecht tegen 
volgens u? 
Financiën: hoe betalen we de dingen die we 
willen doen? Ook de vaagheid nu is een kritiek 
punt. De vele clubjes niet; dit is de enige die de 
partijen in het stationsgebied bindt.  

 

NS Stations | Ellen Boersma en Gilinde van Geldrop 

Algemeen: Hoewel de duurzaamheidsambities van NS zijn landelijk, is NS gestart met de Green 

Business Club Utrecht Centraal als werkgever in het gebied. Hier in het stationsgebied zit het 

hoofdkantoor en werken de meeste medewerkers van NS.  

 

Wat doet NS al rond de thema’s van GBC Utrecht? 

CO2 footprint (gebouw & dak en mobiliteit) 
NS heeft samen met ProRail en alle andere treinaanbieders duurzame stroom ingekocht bij Eneco. 
Als de voorzieningen hiervoor getroffen zijn, wordt 99% van alle stroom die NS gebruikt groene 
stroom. 95% van het totale contract wordt afgenomen door NS. Ook heeft NS ingezet op een 
efficiënte WKO-installatie samen met het stadskantoor van gemeente Utrecht.  

Leefbaarheid (plant & dier en mens) 
Wat leefbaarheid betreft zet NS in op ‘ontmoeten en verbinden’, zoals het creëren van ruimte voor 
ontmoeting op stations en in de treinen. Intern richt NS zich op duurzaam werkgeverschap. Dat wil 
zeggen: diversiteit in afkomst, man/vrouw en het bieden van werkplaatsen en opleidingen voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (social return).  

Afval (voedsel en producten) 
NS ziet afval als grondstof en probeert zo veel mogelijk afval te scheiden. Intern in de kantoren 
wordt ruim 60% van het afval gescheiden. Dit percentage is nu, na een periode van groei, al een tijd 
gelijk. Er lijkt geen vooruitgang meer in te zijn en hier ligt nog een opgave. NS is samen met ProRail 
ook gestart met gescheiden afvalinzameling  in de publieke ruimte. Daarnaast probeert NS zo veel 
mogelijk producten her te gebruiken en verpakkingsmateriaal te minimaliseren. Zo werkt NS samen 
met een renovatiebedrijf voor (ov-)fietsen renovatie. Ook ‘duwen’ zij afvalstromen terug te in de 
keten door bij het inkopen van producten te vragen om zo min mogelijk verpakkingsmateriaal. Zo 
hoopt NS dat deze verkopers hetzelfde doen. 

 

Waarom bent u aangesloten bij GBC Utrecht? 
Met de Green Business Club Utrecht kunnen we 
duurzaamheidskennis en –aanpakken bundelen 

Wat wilt u graag bereiken met GBC Utrecht? 
Wat vooral fijn zou zijn is dat het stationsgebied 
een gebied is waar je buiten je broodje gaat 



en het gebied en het verlevendigen. 
Gezamenlijke acties op het gebied van 
energiereductie en flexwerkplekken in het gebied 
aanbieden en de openbare ruimte nog fijner 
maken. Ook kunnen we gezamenlijk bezoekers, 
reizigers en werknemers bewuster maken van 
duurzaamheid.   

eten en waar mensen blij zijn met hoe mooi het 
is. Er wordt de komende jaren al veel verbeterd, 
maar nu mist de menselijke maat nog. Een 
bankje, ruimte voor dansers en muzikanten, 
meer groen en ruimte voor dieren; dat zijn 
dingen die hier nog missen. Leuke routes om 
wandelend te overleggen zou ook bijdragen.  
 
Mogelijkheden, in het kader van hergebruik: 
boekenkast voor zwerfboeken realiseren. 

Wat kan er beter bij GBC Utrecht? 
De belangen van de verschillende partijen zijn 
niet per definitie op elkaar afgestemd. We 
moeten bepalen wat gaan we doen en 
commitment tonen. 

Welke obstakels komt GBC Utrecht tegen 
volgens u? 
(zie ‘wat kan beter’)  

 

ProRail, Paul van der Voort 

 

Algemeen:  

ProRail is vooral aangesloten bij GBC Utrecht om kennis te halen en delen m.b.t. hun landelijke 

aanpak duurzaamheid en om bezoekers van het Centraal Station bewust te maken van hun aandeel 

in een duurzaam Nederland. ‘Gewoon dingen doen’ is de houding.  

Wat doet ProRail al rond de thema’s van GBC Utrecht? 

CO2 footprint (gebouw & dak en mobiliteit) 
ProRail draagt bij aan CO2 reductie via: 

 Energiebesparing  

Duurzame verlichting, duurzame keuze apparatuur, bewustwording en sturing op 

energieverbruik. Personeel en bezoekers komen vooral met de trein of op de fiets. Op 

Utrecht Centraal is bijvoorbeeld LED verlichting in de stationshal en wordt een WKO 

installatie gebruikt voor warmte. 

 Duurzame energie 

Momenteel wordt 80% van de energie duurzaam ingekocht, dit groeit naar 100% in 2020. 

Daarnaast wordt energie opgewekt op stationsdaken, zoals ook op Utrecht Centraal. 

 CO2 in de keten 

Via de CO2 prestatieladder stimuleren we CO2 reductie bij onze leveranciers. Daarnaast 

dragen we bij aan het energiezuinig kunnen rijden van treinen. Ook de nieuwe sporenlayout 

rond Utrecht Centraal (die momenteel gerealiseerd wordt) draagt bij aan energiezuinig 

rijden. 

Leefbaarheid (plant & dier en mens) 
Ter stimulering van biodiversiteit bouwt ProRail o.a. ecoducten om natuurgebieden met elkaar te 
verbinden en realiseert het kleine faunavoorzieningen (bijenhotels, broedhopen etc.) Daarnaast 
wordt ecologisch bermbeheer onderzocht. Deze maatregelen zijn voornamelijk buiten de bebouwde 
kom. Ons hoofdkantoor in het stationsgebied is een belangrijke overwinterplaats voor vleermuizen, 
en heeft een bijenhotel. 
Voor de leefbaarheid van omwonenden richt ProRail zich voornamelijk op beperking van geluid- en 
trillingsoverlast van treinverkeer en werkzaamheden (landelijk). 



Daarnaast zou het op Utrecht Centraal interessant kunnen zijn om iets te doen richting reizigers en 
bezoekers rond  bewustwording op het thema duurzaamheid. (zie ‘wat wilt u graag bereiken met 
GBC Utrecht).  

Voedsel en producten/ materialen 
De impact van ProRail ligt niet zozeer op voedsel, maar meer op materiaalgebruik.  Producten liever 
vervangen door materialen zodat ook ingezet kan worden op bouwmateriaal van de 
spoorinfrastructuur, zoals staal, beton etc. en daarnaast afvalscheiding in het stationsgebied. 
Materiaalgebruik kan beperkt worden door o.a. levensduurverlenging, hergebruik en recycling.  

 

Waarom bent u aangesloten bij GBC Utrecht? 
ProRail is voornamelijk aangesloten vanwege 
kennisuitwisseling. Niet alleen om toe te passen 
in het stationsgebied Utrecht, maar ook voor 
andere (stations)gebieden. Hier kunnen zij 
kennis opdoen om landelijke doelen te behalen. 
Ook wil ProRail bezoekers van het 
stationsgebied bewust maken  

Wat wilt u graag bereiken met GBC Utrecht 
vanuit uw bedrijf? 
Bewustwording rondom duurzaamheid bij 
bezoekers van het centraal station. Laten zien 
wat wij als bedrijven doen en wat mensen zelf 
kunnen doen. Dit kan door middel van kleine 
interventies.  

Wat kan er beter bij GBC Utrecht? 
Keuzes maken, prioriteren. Op basis van een 
brainstorm zijn er behoorlijk veel acties in het 
jaarplan terecht gekomen. Ik vraag me af of dit 
goed matcht met de inspanning die we van de 
deelnemers kunnen verwachten. 

Welke obstakels komt GBC Utrecht tegen 
volgens u? 
Alle ontwikkelingen in de stad staan al vast en 
aanbestedingen zijn al gedaan. Hier komen we 
niet meer tussen met onze ideeën. We moeten 
wel realistisch blijven.  

 

Rabobank, Wilma Kreikamp 

Algemeen:  

De focus van Rabobank als deelnemer van GBC Utrecht is pand- en gebiedsgericht. Dat wordt met 

name ingegeven doordat de facilitaire afdeling namens de Rabobank deelneemt aan de GBC.  

 

Wat doet Rabobank al rond de thema’s van GBC Utrecht? 

CO2 footprint (gebouw & dak en mobiliteit) 
Groene stroom, isolerende maatregelen gebouwen, , bevorderen gebruik fietsen of openbaar 
vervoer, bij het leasen van auto’s wordt gekeken naar de uitstoot van de auto’s en werknemers 
krijgen ook een NS business card om het autogebruik te verminderen, het pand aan de Croeselaan 
heeft WKO-installaties en deels  groene daken. 

Leefbaarheid (plant & dier en mens) 
Leefbaarheid: toegankelijkheid voor voetgangers en fietsers, ook van en naar openbaar vervoer. 
Rabobrug is een grote investering om dit te verbeteren. 
Plant & dier: weinig, wel groene daken en bomen, maar niet met het doel de omgeving voor plant 
en dier te verbeteren. Food&agri is wel de rode lijn bij de Rabobank, maar dit zie je niet terug in de 
omgeving van het pand. Dat kan nog wel allicht.   

Voedsel en producten 
Afvalscheiding bij prullenbakken door het gehele pand, catering is uitbesteed, zij doen zo veel 
mogelijk biologisch. 

 

Waarom bent u aangesloten bij GBC Utrecht? Wat wilt u graag bereiken met GBC Utrecht? 



Om kennis uit te wisselen met bedrijven in dit 
gebied onder andere om op pandniveau CO2-
footprint te verlagen. Zo kan Rabobank 
bijvoorbeeld leren van de zonnepanelen die 
Jaarbeurs heeft geïnstalleerd en andersom 
kunnen bedrijven leren van de WKO bij 
Rabobank etc. Daarnaast is Rabobank 
aangesloten om gezamenlijk met de bedrijven in 
het Stationsgebied in te zetten op sociale 
duurzaamheid en verhoging van de sociale 
veiligheid en leefbaarheid. (zie ‘wat wilt u 
bereiken met GBC Utrecht’). 

Sociale veiligheid verbeteren, bijvoorbeeld  
achter het Rabobank-pand richting het 
busstation is het rommelig en kil. Ook de 
Croeselaanvoor  het Beatrixgebouw richting 
Westplein en bij de Sijpesteintunnel is geen fijne 
sfeer. Het is vooral gevoelsmatig en tijdens de 
herontwikkeling, maar die kan nog wel 15 jaar 
duren. Dit wil Rabobank samen met andere 
bedrijven en gemeente verbeteren voor de 
uitstraling van het pand en het gebied en 
richting bezoekers, klanten en werknemers.  

Wat kan er beter bij GBC Utrecht? 
Er is op dit moment vooral houvast en richting 
nodig. Dat komt waarschijnlijk in het jaarplan.  

Welke obstakels komt GBC Utrecht tegen 
volgens u? 
Weer zo’n clubje; cynische houding van anderen 
kan demotiveren. Betrekken van externe 
specialisten vooralsnog niet zinvol; eerst moeten 
we intern richting bepalen en een goed verhaal 
neerzetten. 

 

 

  



Bijlage 2: pluspakket openbare ruimte - factsheet 
 

De Green business club Utrecht centraal wil in de openbare ruimte in het stationsgebied elementen 

aanbrengen met een duurzaam karakter. Hiermee willen we bereiken: 

 Een prettige omgeving creëren om te verblijven 

 Mensen met elkaar in contact brengen 

 Inspiratie voor duurzaamheid 

Deze factsheet bevat een inventarisatie van elementen die hiervoor in aanmerking komen. 

Element Omschrijving Foto 

Bankjes Zitplekken die zo zijn opgesteld 
dat het stimuleert om contact te 
maken en met elkaar in gesprek 
te zijn. 

 
Groen Bomen, struiken, bloemen, gras. 

 
Watertappunt Watertappunt waar je (gratis) je 

eigen flesje kunt bijvullen, van 
bijvoorbeeld Vitens of Join the 
pipe. 

Join the pipe Almere 



 
 

Boekenkast Boekenkast waar je een gelezen 
boek kunt ruilen voor een ander 
boek. 

Boekspot op station Houten 

 
 

Fotowand Een fotowand op een 
lelijke/blinde muur, die iets laats 
zien van de omgeving waar je 
bent: een foto van het domplein 
(iets verderop in Utrecht), een 
visualisatie va n het vroegere 
kasteel Vredenburg  (wat hier 
vroeger heeft gestaan) of een 
beeld van de Utrechtse heuvelrug 
(net buiten de stad) 

Fotowand Station Deurne 

 
Piano Openbare piano Utrecht centraal 

 



Open podium Een klein podium dat mensen 
uitnodigt om op te treden of hun 
verhaal te doen (speakers corner) 

 
Oplaadpunt 
telefoon 

Oplaadpunt voor mobiele 
telefoon, gekoppeld aan een 
zonnepaneel. 

 
Duurzaam  
kunstwerk 

Kunstwerk dat inspireert om 
duurzaam te handelen. 
Bijvoorbeeld gemaakt van afval. 

 
Informatie-
paneel 

Foto’s en tekst waarmee 
informatie wordt gegeven over 
bv. de omgeving, natuur, historie 
gerelateerd aan de plek.  

 
Schommel 
Wannaplay? 

Schommel die door beweging 
geluid maakt. Werkt op 
zonneenergie/bewegingsenergie? 

 



Fysieke 
wensboom 
daklozen 

 

 
Interactieve 
muur 

Educatief mbt duurzaamheid (je 
kunt hierop ook sommen doen, 
combinaties maken. Allicht een 
afvalscheidingsspel?) 

 
Mobiel groen  

 
Dorpsplein 
van 
gerecycled 
materiaal 

Door Stortplaats van Dromen 
(Utrechts collectief). 

 
 

 


