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Minister Blok van Wonen opent Dutch Green Building Week 2015

DGBW met thema ‘De Groene Uitdaging’ start met meer dan 70 activiteiten
Tijdens de Dutch Green Building Week, die plaatsvindt van 21 t/m 25 september, worden meer
dan 70 hoogwaardige activiteiten georganiseerd, verspreid door het gehele land. De duurzame
week wordt tijdens het DGBW Galadiner in het Stedelijk Museum Amsterdam officieel geopend
door minister Stef Blok van Wonen.

Het thema van deze lustrumeditie van de DGBW is ‘De Groene Uitdaging’. Dit thema is gekozen
omdat het tijd is voor de ‘next big questions’ voor de verduurzaming van de gebouwde
omgeving: wat zijn de nieuwe uitdagingen die de branche moet aangaan. Leiderschap en
samenwerking zijn hierbij essentieel.
Activiteiten van Gouden Partners
De Gouden Partners van de week zijn ABN AMRO, Cofely, Forbo en ROCKWOOL. Zij geven met
hun activiteiten tijdens DGBW het goede voorbeeld. Zo wordt bij en in samenwerking met ABN
AMRO het seminar ‘Europa eist energiebesparing van bedrijven’ gehouden. Ook vindt bij ABN
AMRO de Innovatiedag plaats. Cofely laat deelnemers een kijkje nemen in de technische ruimtes
van de WKO van Oosterdokseiland in Amsterdam. ROCKWOOL houdt in Utrecht een sessie over
AQSI, een tool om de sociale duurzaamheid van gebouwen in beeld te brengen. En Forbo geeft
een rondleiding in de grootste linoleumfabriek ter wereld, waar duurzame linoleumvloeren worden
gemaakt.
Groene Uitdaging
Tevens gaan de Gouden Partner gezamenlijk een ‘Groene Uitdaging’ aan. Dit wordt een project
waarin de partners laten zien op welke manier en optimaal kan worden samengewerkt om tot een
duurzame oplossing te komen. Welk project dit is, wordt tijdens het Galadiner op 21 september
onthuld.
Van rondleiding tot expositie, van seminar tot workshop
Ook de andere partners van de Dutch Green Building Week zijn actief met het organiseren van
activiteiten. Tevens wordt tijdens DGBW op 23 september het congres Ecobouw gehouden.
DGBC organiseert het DGBC Future Leaders Program, het DGBW Galadiner, het DGBW
Kinderprogramma, het DGBW Seminar, een kennismaking en een Round Table over het
verduurzamen van bestaand vastgoed in de grote steden. Bekijk ook het totale programma voor
de Dutch Green Building Week op www.dgbw.nl/week/programma.
Over de DGBW
Dutch Green Building Council (DGBC) organiseert van 21 tot en met 25 september 2015 de vijfde
editie van de Dutch Green Building Week. Hiermee sluit DGBC wederom aan bij de World Green
Building Week. Wereldwijd zetten alle Green Building Councils hun initiatieven en die van hun
participanten daarom in de ‘vitrine’. Samen worden de krachten gebundeld en gewezen op de
uitdagingen van de aanpak van mondiale klimaatverandering. Het thema van de Dutch Green
Building Week is de ‘Groene Uitdaging’. Dat betekent dat organisaties hun eigen groene
uitdagingen kunnen delen met de markt. Marktpartijen kunnen aanbieden mee te helpen bij het
aangaan van deze uitdagingen. Zo wordt samenwerking gestimuleerd en kan gezamenlijk de
stap worden gezet naar the next step van duurzaamheid. Meer informatie is te vinden op
www.dgbw.nl.
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Meer weten? Neem dan contact op met Matthijs Timmers (voorlichter DGBC), tel. +31(0)10 30 32 777
Over de Dutch Green Building Council (DGBC)
Stichting Dutch Green Building Council (DGBC) is een onafhankelijke non-profit netwerkorganisatie die zich inzet om
de gebouwde omgeving te verduurzamen. Hiermee wil DGBC een belangrijke rol spelen in de transitie naar een
circulaire economie waarin het prettig en gezond wonen, werken en leven is. We stimuleren kennisontwikkeling, zorgen
voor verbinding tussen participanten, verzorgen opleidingen en organiseren en faciliteren bijeenkomsten en
evenementen over actuele duurzaamheidsthema's. Ook beheert en ontwikkelt DGBC het BREEAM-NL
duurzaamheidskeurmerk. Dit is nationaal en internationaal hét keurmerk om de duurzame prestaties van gebouwen,
sloopprojecten en gebieden te beoordelen. De stichting, opgericht in 2008 op initiatief van de markt en onderdeel van
de World Green Building Council, is het grootste en meest brede netwerk in Nederland voor het verduurzamen van de
gebouwde omgeving. Al zo’n 360 bedrijven en organisaties uit de bouw- en vastgoedwereld, maar ook grote
eindgebruikers, gemeenten en kennisinstellingen ondersteunen de missie van de DGBC. Meer informatie:
www.dgbc.nl.
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