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Openingscongres Dutch Green Building Week
16 september 2013

Over de Dutch Green Building Week
Na twee succesvolle edities van de Dutch Green Building Week organiseert DGBC van 16
tot en met 20 september 2013 een derde editie van de Dutch Green Building Week. Hiermee
sluiten we aan bij de World Green Building Week. Het doel is om te laten zien welke
belangrijke rol duurzame gebouwen spelen in gezondere, duurzamere gemeenschappen.
Wereldwijd zetten alle Green Building Councils hun initiatieven en die van hun participanten
daarom in de ‘vitrine’. Samen bundelen we onze krachten en wijzen we op de uitdagingen
van de aanpak van mondiale klimaatverandering.
De Dutch Green Building Week staat helemaal in het teken van duurzaam bouwen, wonen,
werken en duurzame gebiedsontwikkeling. We willen participanten actief betrekken bij het
invullen van het (lokale) programma, de organisatie en communicatie. Samenwerken en
interactie staan centraal. DGBC Participanten worden gestimuleerd om de Dutch Green
Building week te ondersteunen door bijvoorbeeld een eigen evenement/activiteit te
organiseren.
Doelstelling
-

Een bijdrage leveren aan de bredere maatschappelijke ontwikkeling rond
duurzaamheid en innovatie.
Nieuwe manieren van denken en werken in de bouwketen stimuleren. Hierin spelen
de Young professionals van participanten een belangrijke rol.
Bij elkaar brengen en binden van ideeën en initiatieven en de communicatie hierover.
Nederland laat zien wat ze kan internationaal.

Programma Openingscongres
De officiële kick-off van de Dutch Green Building Week 2013 vindt plaats tijdens het
openingscongres. Dit vindt plaats op 16 september, in het Lucent Danstheater in Den Haag
van 13.00 tot 18.00 uur. Het congres organiseren we dit jaar samen met Platform Duurzaam
Gebouwd. Den Haag is dit jaar gaststad. Onder leiding van dagvoorzitter Rob van Hattum
zullen internationale en nationale sprekers hun visie geven op de businesscase van
duurzaamheid.
Speciaal voor het openingscongres komt Jane Henley, CEO van de World Green Building
Council naar Nederland om haar visie te geven op de businesscase van Green Buildings.
Marnix Norder, wethouder Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie van Den Haag
zal ingaan op de plannen van Den Haag. Daarnaast zal de Duurzame Vastgoed 50 bekend
worden gemaakt door juryvoorzitter Coen van Oostrom.
Programma
13:00 uur

13:15 uur
13:45 uur
14:20 uur
14:50 uur
15:10 uur

Welkom en opening door dagvoorzitter Rob van Hattum
Interview met Jaap Gillis, voorzitter bestuur DGBC en CEO Bouwfonds
REIM over achtergronden week
Lezing Jane Henley, CEO World Green Building Council
Marnix Norder, wethouder Den Haag en officiële opening week
Lezing Hans de Jonge, directievoorzitter Brinkgroep en hoogleraar
Vastgoedbeheer & Ontwikkeling aan de TU Delft
Pauze
Uitreiking BREEAM-NL certificaten door Jaap Gillis en Stefan van Uffelen,
directeur DGBC
- Uitreiking van het eerste BREEAM-NL certificaat voor een Datacenter aan
Ziggo - Uitreiking eerste certificaat BREEAM-NL Excellent
Gebiedsontwikkeling voor het Ecomunitypark - Uitreiking eerste BREEAMNL Oplevercertificaat Outstanding voor Venco Campus

15:25 uur
15:55 uur
16:10 uur
16:50 uur
17:10 uur

Lezing Willem Vermeend
Uitreiking Duurzame Vastgoed 50 door juryvoorzitter Coen van Oostrom,
CEO OVG
Lezing Toon Gerbrands. algemeen directeur voetbalclub AZ
Wrap-up
Borrel

Sprekers Openingscongres
Jaap Gillis
Jaap Gillis is bestuursvoorzitter van DGBC en CEO van Bouwfonds
REIM. Hij was tot 1 april 2012 COO van Redevco. Daarvoor werkte hij
in verschillende leidinggevende functies onder andere bij AM
(Amstelland/MDC) en ING Real Estate. Gillis was tot voor kort
bestuurslid van IVBN en heeft diverse nevenfuncties, ondermeer in
enkele belangenorganisaties.

Coen van Oostrom
Coen van Oostrom is founder en CEO van OVG en bouwde het
bedrijf uit tot grootste commerciële projectontwikkelaar in Nederland,
door een markttrend te doorbreken om vanuit de eindgebruiker - in
plaats van locatie - te ontwikkelen. Hij is een voorvechter van
duurzaamheid en als ondernemer sterk politiek en maatschappelijk
actief. Hij haalt inspiratie en visie uit wereldwijde netwerken zoals
Young Global Leaders en Clinton Global Initiative.

Jane Henley
Jane Henley is de CEO van de World Green Building Council. Een
internationale koepelorganisatie van meer dan 90 Green Building
Councils waar DGBC ook lid van is. Samen representeren ze meer
dan 25.000 organisaties. Als CEO richt ze zich met name op de
samenwerking tussen de nationale councils om kennis en ervaring uit
te wisselen en verduurzaming van de gebouwde omgeving te
stimuleren.

Hans de Jonge
Hans de Jonge is sinds 1997 directievoorzitter van Brink Groep en
adviseert in complexe gebiedsontwikkelings- en
huisvestingsvraagstukken. Ook is hij vanaf 1991 hoogleraar
Vastgoedbeheer & Ontwikkeling aan de TU Delft en (mede)oprichter
van de afstudeerrichting Real Estate & Housing. Daarnaast is hij
voorzitter van het Actieprogramma van het ministerie van
Infrastructuur en Milieu.

Marnix Norder
Marnix Norder is vanaf 2004 wethouder in Den Haag. Op dit moment
bestaat zijn portefeuille uit: Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en
Integratie. Tevens is hij stadsdeelwethouder Scheveningen. Na zijn
studie Filosofie en Scheikunde zette hij zich actief in voor de PvdA. In
1995 maakte hij de stap naar de provinciale politiek van Zuid Holland.
In 2003 wordt hij door de PvdA leden gekozen tot lijsttrekker bij de
Statenverkiezingen (als eerste PvdA'er in de partijgeschiedenis).

Willem Vermeend
Prof. dr. Willem Vermeend, voormalig Tweede Kamerlid, oud
Staatssecretaris Financiën en oud Minister van Sociale Zaken is
internetondernemer en bijzonder hoogleraar European Fiscal
Economics. Verder is hij lid van het algemeen bestuur van VNO-NCW
en de EBDR. Daarnaast is hij Board Member bij het cross-media
bedrijf TSS. Willem Vermeend staat erom bekend zich al jaren druk te
maken over ‘groen’. Hij zal met name ingaan op duurzaam
ondernemen.

Toon Gerbrands
Toon Gerbrands is een van de weinige coaches die in meerdere
sporten succesvol is. Als bondscoach van het Nederlands Heren
volleybalteam werd hij Europees kampioen en bereikte hij de
Olympische spelen van Sydney. Hij was naast sportcoach ook
manager en directeur van de DSB-schaatsploeg. Tegenwoordig is hij
algemeen directeur van de voetbalclub AZ, wat onder zijn leiding het
landskampioenschap won. Hij schreef meerdere
managementboeken. In zijn nieuwste boek ‘De Succescrisis’ staat
onder meer stil bij een crisis als 'keerpunt'.
Rob van Hattum (dagvoorzitter)
Rob van Hattum maakt al dertig jaar radio- en televisieprogramma’s
over wetenschap en technologie en is eindredacteur voor VPROprogramma’s als Noorderlicht Nieuws en de Nationale Wetenschaps
Quiz. Daarnaast heeft hij een aantal spraakmakende documentaires
voor het VPRO-programma Tegenlicht gemaakt o.a. Afval is voedsel.
Zijn laatste documentaire Here Comes The Sun – over de belangrijke
rol die de zon kan spelen in onze energiehuishouding – leidde tot
kamervragen. Naast zijn werkzaamheden voor de VPRO is hij
inhoudelijk directeur van Science Center NEMO.

Projectinformatie
Venco Campus
Het wordt ook wel het ‘ei van Eersel’ genoemd. De Venco Campus, het nieuwe ei-vormige
gebouw van de Venco Groep, is een state-of-the-art duurzaam gebouw. Tijdens het
openingscongres van de Dutch Green Building Week in het Lucent Danstheater krijgt de
Venco Groep maar liefst een 5 sterren BREEAM-NL Nieuwbouw Oplevercertificaat
(Outstanding) uitgereikt voor het nieuwe pand. Al eerder verkreeg de Venco Campus 4
BREEAM-NL sterren. In het nieuwe pand worden drie verschillende bedrijfsonderdelen van
de Venco Groep ondergebracht. Naast de huisvesting van de eigen bedrijven moet het
gebouw ook dienen internationaal kenniscentrum voor de pluimveehouderij. Het pand in de
vorm van een ei beschikt onder andere over een auditorium voor het houden van symposia.
De Venco Campus heeft een duurzame inrichting, waarbij water een belangrijk thema is. Zo
wordt hemelwater opgevangen in tanks. Met dit water worden de toiletten doorgespoeld. Ook
wordt hemelwater opgevangen in een zogenaamde retentievijver. Doordat het water hier een
tijdje in stil staat, kunnen de zwaardere elementen bezinken. Het schone water komt tot slot
weer in de nabijgelegen visvijver. Daarnaast liggen er 12.000 vierkante meter zonnepanelen
op het dak. Ook de kwaliteit van het bouwmateriaal is hoog, omdat de materialen in de
fabriek zijn vervaardigd. De bouwplaats is hiermee een samenstellingplaats van
bouwonderdelen. Het voorkomt faalkosten en zorgt voor efficiënt materiaalgebruik.
ZIGGO Datacenter
Internet-, telefoon- en televisieaanbieder ZIGGO is het eerste bedrijf in Nederland met een
BREEAM-NL gecertificeerd datacenter. Tijdens het openingscongres krijgt het nieuwe
datacenter in Zoetermeer het 3 sterren BREEAM-NL oplevercertificaat (Very Good) uitgereikt
uit handen van Stefan van Uffelen, directeur van de Dutch Green Building Council. Nog nooit
eerder zijn de duurzaamheidsprestaties van een datacenter gemeten en beoordeeld volgens
BREEAM-NL. Het datacenter, zo’n 36 vierkante meter groot met minimaal 25 kW aan ITvoorzieningen, is het eerste in een reeks van centers die ZIGGO op deze manier wil laten
bouwen en certificeren. De lokale centers worden zo veel mogelijk prefab geplaatst en van
installaties voorzien. Bijzonder aan het datacenter in Zoetermeer is de koeling ervan: door
het laten verdampen van water wordt het center gekoeld. Ook maakt ZIGGO gebruik van
warmteopslag door middel van zouthydraten. ZIGGO verwacht dat door de duurzame
maatregelen het energieverbruik van de datacenters met 40% afneemt.
Ecomunitypark
Tijdens het openingscongres wordt het eerste 4 sterren BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling
certificaat uitgereikt aan Ecomunitypark in de Friese gemeente Ooststellingwerf. Nog nooit
kreeg een gebied zo’n hoge BREEAM-NL beoordeling. In Ooststellingwerf, gelegen in het
zuidoosten van Friesland, verrijst een op en top duurzaam bedrijvenpark. Ecomunitypark
wordt onwikkeld vanuit de filosofie van de Biobased Society. Hierbij gaat het erom dat
natuurlijke afvalstoffen en hergebruikte grondstoffen worden gebruikt voor de vervaardiging
van het park en de gebouwen. Het park zal voor 55% bestaan uit groen en water en heeft
daarmee een lage bebouwingsintensiteit. Daarnaast is het park volledig energieneutraal.
Initiatiefnemer van het Ecomunitypark is de onderneming Ecostyle. Dit bedrijf gaat haar
huidige locatie Appelscha verruilen voor deze locatie en ontwikkelde het op deze
vernieuwende wijze. Naast Ecostyle moet het park ook andere bedrijven aantrekken die
actief zijn op het gebied van duurzaamheid.

De Duurzame 50 Vastgoed NL	
  
Wie is de meest duurzame vastgoedman of –vrouw van het jaar?
Wie heeft zich het meest hardgemaakt voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving?
Deze man of vrouw wint dit jaar de verkiezing ‘De Duurzame 50 Vastgoed NL’. De Dutch
Green Building Council, Kennisplatform Duurzaam Gebouwd namen vorig jaar het initiatief
voor deze verkiezing. Dit jaar zijn nog eens twee partners aangesloten waardoor de
verkiezing nog meer draagkracht en exposure krijgt: PropertyNL en Green Business Club.
De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens het openingscongres van de Dutch Green Building
Week, op 16 september in het Lucent Danstheater in Den Haag. Met de verkiezing is ook
een geldbedrag van 5.000 euro gemoeid, geheel te besteden aan een goed doel. Tevens
ontvangt de winnaar een echte houten fiets. Deze prijs wordt beschikbaar gesteld door de
Green Business Club.	
  
Een onafhankelijke en deskundige jury van zes personen buigt zich de komende periode
over de aanmeldingen. Daarbij let de jury op de invloed die de duurzame man of vrouw heeft,
zijn of haar daadkracht, visie, netwerk, charisma, kennis en andere eigenschappen die bij
een invloedrijk verduurzamer horen.
Coen van Oostrom
Vorig jaar won Coen van Oostrom, CEO van OVG Projectontwikkeling, de prijs. Hij is nu
juryvoorzitter. Er komt dus een nieuwe winnaar. Coen van Oostrom is dé initiator van de
duurzaamheid in het vastgoed in Nederland. Daarnaast boort hij zijn enorme netwerk aan om
zijn visie van een duurzame wereld te laten slagen. Doen wat je zegt en belooft, dat is zijn
motto. Met 30% tot 40% van de Nederlandse BREEAM-NL keurmerken is OVG koploper in
Nederland. Daarnaast gaat de duurzaamheid van Coen van Oostrom ook internationaal.
Opvallend is ook het initiatief van een eigen Green Deal, die de politiek moet laten nadenken
over het oplossen van leegstand door middel van duurzaamheid. Het is een plan dat nu door
velen wordt overgenomen.
Meer weten over de verkiezing? Kijk voor meer informatie op www.duurzame50.nl.

Persberichten
5 september 2013

Duurzame week in het teken van Green Means Business

Record: meer dan 150 duurzame activiteiten tijdens de Dutch Green
Building Week
Van 16 tot en met 20 september wordt de derde editie van de Dutch Green Building
Week (DGBW) gehouden. Verspreid door het hele land vinden meer dan 150
evenementen plaats op het gebied van duurzaam bouwen, ontwikkelen én slopen. Dit
jaar staat de DGBW in het teken van Green Means Business. Want duurzaam bouwen
en ontwikkelen is niet alleen goed voor people en planet, maar ook goed voor de
portemonnee. DGBC-directeur Stefan van Uffelen kijkt er naar uit: “Het wordt een
mooie week. Nog nooit eerder hebben we zo’n vol programma gehad. En dat is een
goede zaak. Nederland behoort sinds kort niet meer tot de top-5 concurrerende
economieën. De enige manier om die positie terug te veroveren is door in te zetten op
innovatie in duurzaamheid.”
Openingscongres
Het officiële startsein wordt op maandag 16 september gegeven tijdens het openingscongres
in het Lucent Danstheater in gaststad Den Haag. Tijdens dit congres geven bekende namen
zoals DGBC-voorzitter Jaap Gillis, oud-minister Willem Vermeend, AZ-directeur Toon
Gerbrands en CEO van de World Green Building Council Jane Henley hun visie op het
thema van dit jaar: Green Means Business.
BREEAM-NL certificaten
Daarnaast reikt de Dutch Green Building Council een aantal BREEAM-NL certificaten uit aan
duurzaam ontwikkelde panden of gebieden. BREEAM-NL is in Nederland dé
beoordelingsmethode om de duurzaamheidsprestaties van gebouwen en gebieden te
beoordelen. Zo ontvangt ZIGGO het allereerste BREEAM-NL Nieuwbouw Oplevercertificaat
voor een datacenter. Venco Campus ontvangt een 5 sterren BREEAM-NL Nieuwbouw
Oplevercertificaat (Outstanding). En Ecomunitypark krijgt het eerste BREEAM-NL certificaat
voor duurzame gebiedsontwikkeling. Dit zijn primeurs in Nederland.
Recordaantal activiteiten
De Dutch Green Building Week kent een recordaantal van meer dan 150 evenementen op
40 verschillende plekken in Nederland. Zo organiseert Strukton op maandag 16 september
het congres Building Energy in Den Haag. Ook het Forbo congres wordt die dag gehouden.
En van dinsdag 17 tot en met donderdag 19 september staat de beurs Ecobouw op het
programma in de Jaarbeurs in Utrecht. Op woensdag 18 september houdt Alliander het
congres Succesfactoren Duurzame Gebiedsontwikkeling in Showroom Arnhem. Dit congres
staat onder leiding van oud-minister Liesbeth Spies.
ABN AMRO organiseert op donderdag 19 september een paneldiscussie Amsterdam. Ook
op donderdag 19 september vindt in de RAI in Amsterdam Green Buildings Holland 2013
plaats waar onder andere ruimtevaarder André Kuipers gaat spreken. Lidl stelt op 20
september haar nieuwe BREEAM-NL gecertificeerde distributiecentrum in Heerenveen open
voor publiek. En Forbo houdt op 20 september in haar eigen Forbo Expo in Assendelft een

evenement dat helemaal in het teken staat van duurzame trends van bouwen. Het volledige
programma van de Dutch Green Building Week is te vinden op www.dgbw.nl.
Dutch Green Building Council
De Dutch Green Building Week is een initiatief van de Dutch Green Building Council (DGBC).
De DGBC is een Nederlandse netwerkorganisatie die BREEAM-NL keurmerken beheert en
ontwikkelt voor de beoordeling van Nederlandse gebouwen en gebieden op hun
duurzaamheidprestaties. Daarnaast traint DGBC professionals om de beoordelingen te
kunnen uitvoeren. Verder onderneemt DGBC een veelheid aan acties, allemaal gericht op
zijn missie: het verduurzamen van de bebouwde omgeving. De stichting is in 2008 opgericht
op initiatief van de markt en telt inmiddels 370 participanten. Kijk voor meer informatie op
www.dgbc.nl.
Noot voor de pers, niet voor publicatie
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met perswoordvoerder Matthijs Timmers: m.timmers@dgbc.nl.
Bellen kan ook: 010-3032777. Kijk ook op www.dgbw.nl voor het volledige programma, beeldmateriaal en
persinformatie.

26 JUNI 2013
Derde editie in teken van ‘GREEN MEANS BUSINESS’

Den Haag Gaststad Dutch Green Building Week 2013
De Dutch Green Building Council (DGBC) organiseert van 16 tot en met 20 september
2013 de derde editie van de Dutch Green Building Week (DGBW). Tijdens deze week
worden verspreid door het land activiteiten gehouden die in het teken staan van
duurzaam bouwen, wonen, werken en duurzame gebiedsontwikkeling. De gemeente
Den Haag is dit jaar de gaststad van dit landelijke evenement. Naast alle landelijke
events zal een aantal centrale activiteiten rondom de week plaats gaan vinden in het
Lucent Danstheater en het Museon.
Dit jaar is het thema ‘GREEN MEANS BUSINESS’. “Omdat duurzaam bouwen en
ontwikkelen ook écht iets kan opleveren voor de maatschappij en de business”, legt
DGBC-directeur Stefan van Uffelen uit.
Met het thema van de Dutch Green Building Week 2013 wil de DGBC samen met al haar
participanten Nederland inspireren en tonen wat de businesscase van duurzaam bouwen en
ontwikkelen is. Van Uffelen: “De kansen voor verduurzamen en de risico's van niet
verduurzamen nemen snel toe. Daarmee is de verduurzamingsmarkt hét groeisegment voor
de bouwsector geworden.”
Den Haag gaststad
Den Haag is gaststad van de week. Op 16 september vindt daarom het openingscongres
plaats in het Haagse Lucent Danstheater. Daarnaast vormt het Museon de zogenaamde
‘centrale festivallocatie’ waar diverse partijen een event kunnen organiseren.
Marnix Norder, wethouder Stadsontwikkeling van gemeente Den Haag, is trots dit
evenement in Den Haag te mogen verwelkomen. “Duurzaamheid gaat onderscheidend
worden op de vastgoedmarkt. We zien in Den Haag steeds meer gebouwen met een
BREEAM-NL keurmerk: de Monarch, de nieuwe Haagse Passage, het ICC en de Caaien en
ExtraVerde in Ypenburg. Maar ook in het Kleinschalig Opdrachtgeverschap halen
initiatiefnemers duurzame prestaties zoals in Erasmusveld en Isabellaland.”
Wethouder Duurzaamheid, Rabin Baldewsingh, biedt alle initiatiefnemers een digitaal
platform aan: www.duurzaamdenhaag.nl, op weg naar klimaatneutraal Den Haag in 2040.
Marie Christine van der Sman, directeur van het Museon, toont zich verheugd dat Den Haag
als gaststad heeft gekozen voor het Museon als locatie voor inspiratie. “Het museum
transformeert zich de komende jaren tot Global Museum, dat zich gaat richten op de grote
uitdagingen van de kwetsbare wereld waarin we leven. Attractieve educatieve producties, die
we in co-creatie gaan realiseren, zullen met name gezinnen en schoolgroepen bewust
maken van de noodzaak tot duurzaam samenleven. Een goed voorbeeld hiervan is de
zojuist geopende expositie #Stadvandetoekomst, waarin de bezoeker creatief en actief aan
de slag gaat om oplossingen te realiseren voor kwesties als duurzame mobiliteit, architectuur,
voedsel- en watervoorziening.”
Over de DGBC
De Dutch Green Building Council (DGBC) is een Nederlandse netwerkorganisatie die
BREEAM-NL keurmerken beheert en ontwikkelt voor de beoordeling van Nederlandse
gebouwen en gebieden op hun duurzaamheidsprestaties. Daarnaast traint de DGBC
professionals om de beoordelingen te kunnen uitvoeren. Verder onderneemt de DGBC een

veelheid aan acties, allemaal gericht op het verduurzamen van de bebouwde omgeving. De
stichting is in 2008 opgericht op initiatief van de markt en telt inmiddels 370 participanten.
Een overzicht is te vinden op www.dgbc.nl/participanten.
Over de World Green Building Week
De Dutch Green Building Week sluit aan bij de World Green Building Week, waarin alle
Green Building Councils van de wereld hun participanten en initiatieven in de schijnwerpers
zetten. De World Green Building Week is een jaarlijks mondiaal evenement om aandacht te
vestigen op de rol van groene gebouwen in het creëren van gezondere, duurzamere
gemeenschappen.
_________________________________________________________________________
Voor de redactie:
Meer weten? Neem dan contact op met Marieke Olsthoorn, manager PR & Communicatie of
Matthijs Timmers, tel. 010-3032777.

Meer informatie
Neem voor meer informatie of beeldmateriaal contact op met perswoordvoerder Matthijs
Timmers. Mail naar m.timmers@dgbc.nl of bel met 010-3032777 of 0648279070.

