
            Facts & 
Figures
Duurzaamheid bij
Green Village.
In deze infographic zijn alle facts & figures opgenomen die
we bij Green Village hanteren om duurzaam te ondernemen.

Afvalscheiding
Bij Green Village doen we er alles aan om ons afval te scheiden. 

Gerecyclede kofiebekers
Wist je dat wij ongeveer 70.000 kopjes Nespresso koffie per jaar schenken? Daarom 
maken wij gebruik van koffiebekers gemaakt van gerecycled karton.

Zonnepanelen
De daken worden bij onze nieuwbouwprojecten voorzien van zonnepanelen. Met de 62 
zonnepanelen die in het voorjaar van 2018 bij Green Village zijn geplaatst, creëren wij 
een CO2-reductie van circa 161,8 ton per jaar. Volgens de CO2-calculator van Climate 
Neutral Group kun je hiermee wel 1.132 keer van Amsterdam naar Parijs vliegen.

Openbaar vervoer
We stimuleren onze gasten om met het openbaar vervoer naar Green Village te reizen. 
Vanaf Utrecht Centraal Station zijn de gasten in dertien minuten op onze locatie met de 
sneltram.

Biologisch en fair trade
Chef-kok Robbert en zijn keukenteam stellen altijd een seizoensgebonden culinair 
aanbod samen. Dit is niet alleen lekker, maar ook minder belastend voor het milieu. Daar-
naast werkt onze keuken veelal met biologische en fair trade producten en is ons vlees, 
vis en groenten altijd voorzien van een keurmerk.

Ledlampen
In bijna alle ruimtes van Green Village gebruiken wij duurzame ledverlichting. Deze 
lampen zijn ruim 90% zuiniger dan traditionele verlichting.

No waste policy
We hebben een no waste policy om voedselverspilling tegen te gaan. We merken dat no 
shows op evenementen zorgen voor de grootste voedselverspilling. Daarom is het erg 
belangrijk om het aan- maar vooral ook het afmelden voor gasten eenvoudig te maken.

Van registratiebadge naar asfalt
Een registratiebadge die een tweede leven krijgt als asfalt? Bij ons kan het. Wij werken 
samen met een partner op het gebied van bezoekersregistratie en zij gebruiken 
recyclebare badges. Deze kunnen vervolgens hergebruikt worden in bijvoorbeeld asfalt. 

Lokaal aannamebeleid
Wij hanteren een lokaal aannamebeleid zodat de (auto)reistijd van ons personeel
minimaal is. Veel van onze collega’s komen gewoon op de fiets.

De duurzaamheid van Green Village zelf
ervaren? We vertellen je met plezier onze
mogelijkheden.

+31 (0)30 - 603 91 14 
info@green-village.nl

       Maar we doen ook nog aan...
Al onze interne transport-
middelen zijn volledig
elektrisch.

Een paperless office: alles 
wordt gedigitaliseerd.

Slim energieverbruik en 
monitoring op basis van 
gebruikte ruimtes.

Het verbouwen van kruiden 
in onze eigen biologische 
kruidentuin.


