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Duurzaam bezig zijn is vaak verrassend eenvoudig. Dit geldt thuis,
maar zeker ook in de werkomgeving. WTC The Hague helpt u graag.
In dit boekje presenteren wij u alle faciliteiten die in WTC The Hague
aanwezig zijn op het gebied van duurzaamheid.

EVELINE STEENBERGEN,
MANAGING DIRECTOR WTC THE HAGUE:
“Met 4500 mensen die dagelijks in en rond WTC The Hague werkzaam zijn hebben we als
gebouw onze verantwoordelijkheid te nemen in de klimaatdoelstellingen. Als WTC dragen
we hier al ons steentje aan bij. We voeren onder andere energielabel A, er is een warmte- en
koudeopslagsysteem, we gebruiken geen gas en we werken met een gezond binnenklimaat,
klasse B. Het is dus niet voor niks dat we als eerste multi-tenant gebouw in Nederland het
BREEAM-NL In-Use Excellent certificaat hebben ontvangen. Kortom, met de klimaatregeling
en energievoorziening van onze gebouwen zit het wel goed.
Desalniettemin zijn we dagelijks hard bezig om de footprint van het gebouw te reduceren
en wordt er momenteel een routekaart opgesteld zodat ons gebouw zal voldoen aan het
klimaatakkoord van Parijs. Maar we kijken verder dan alleen ons eigen gebouw. Dat doen
we bijvoorbeeld via ons schoonwaterproject Join The Pipe, we participeren in een pilot
met zakelijk gedeelde auto’s en werken heel het jaar door nauw samen met de
Green Business Club.
Omdat duurzaamheid hoog in het vaandel staat proberen we continu te innoveren.
Daarom willen we nu een beroep op u, onze huurders, doen. Wist u bijvoorbeeld dat u
fietsen kunt lenen in het WTC? Of dat u lid kunt worden van de Green Business Club?
Benieuwd wat u nog meer kunt doen? Neem dan snel een kijkje in deze nieuwe
‘Think Green’-brochure”.
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LEVENSSTIJL
Wat is er mooier dan levensstijlkeuzes maken die goed
zijn voor de wereld om u heen en waar u zichzelf
ook nog eens beter bij voelt?

LEVENSSTIJL
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LEVENSSTIJL
LEENFIETSEN
Chris Beauty Bar

Een meeting of lunch buiten de deur? Even snel
naar het centrum? Voor huurders van het WTC
staan op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur
gratis leenfietsen ter beschikking. U kunt kiezen
uit een ‘gewone’ fiets (5 stuks beschikbaar)
of een elektrische fiets (2 stuks beschikbaar).
Goed voor het milieu, goed voor uw gezondheid
én goed voor de bedrijfsportemonnee (geen
parkeerkosten!). De fietssleutel haalt u op bij
de receptie van het WTC. Reserveren van een
fiets is niet mogelijk.

WTC The Hague vindt u CHRIS Beauty Bar.
Hier werken de schoonheidsspecialisten met de
beste merken en kunt u terecht voor een breed
scala aan behandelingen zoals de Digital Detox:
computers, mobiele telefoons en andere digitale
apparaten maken het leven op veel manieren
gemakkelijker, maar constante digitale prikkels
kunnen de ogen, nek, handen, armen en zelfs
de hersenen overbelasten. De Digital Detox
treatment geeft uw lichaam en geest
een welverdiende pauze.

FIETSENMAKER

POPUP PARK

U komt op uw eigen fiets naar het werk? Dat is
een complimentje waard. Wist u dat u op iedere
laatste donderdag van de maand tussen 10.00
en 12.00 uur gebruik kunt maken van de gratis
reparatieservice? U vindt de fietsenmaker die
dag bij de leveranciersingang op niveau -1 in de
parkeergarage. Handig voor u en goed voor het
milieu want dat scheelt een hoop individuele
autoritjes met een fiets in de kofferbak.

De Green Business Club Beatrixkwartier is een
initiatief van een aantal bedrijven in dit gebied
en de gemeente Den Haag, op het gebied van
duurzaam ondernemen. Het eerste project
wat hier mooi bij aansloot was de aanleg, in
2015, van het PopUp Park. Aan de Prinses
Beatrixlaan lag al jaren een braakliggend
terrein. In samenwerking met stadsdeel
Haagse Hout en de bewoners van het
Bezuidenhout werd deze kavel omgetoverd
tot een (tijdelijk) park. Inmiddels groeit en
bloeit er van alles en worden steeds meer
vlinders gespot in de bloementuin. Een fijne
plek om even op adem te komen, te praten
of juist rust te vinden.

CHRIS BEAUTY BAR
Wie lekker in zijn vel zit, ziet er beter uit.
En wie er goed uitziet, zit lekkerder in zijn vel.
Dus: zorgen voor uw uiterlijk is zorgen
voor uw innerlijk. Op de 2e etage van
PopUp Park

LEVENSSTIJL
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LAADPALEN

OV-CHIP OPLAADPUNT

Op niveau -1 van de parkeergarage,
schuin achter de entreehal, vindt u diverse
laadpalen voor elektrische auto’s. We
breiden het aantal laadpalen uit naarmate
de vraag toeneemt. Rijdt u elektrisch, dan
produceert u geen CO2. Daar is het klimaat
u dankbaar voor. En uiteraard maakt het
WTC voor deze laadpalen gebruik van
groene stroom. TNO heeft berekend dat
elektriciteitsopwekking gemiddeld 447 gram
CO2 per kWh kost. Bij ‘groene’ energie
slinkt de schadelijke uitstoot tot 36 gram
CO2 per kWh. Zo dragen wij samen ons
steentje bij.

Als er nu één werkplek goed bereikbaar
is met het openbaar vervoer is het WTC
The Hague wel. Vlakbij twee NS-stations
– Centraal Station en Laan van NOI – en
met de tram, de bus en de Randstadrail
pal voor de deur, is het openbaar vervoer
voor u als huurder niet alleen de ideale
woon-werkverbinding, u bent ook zó bij een
afspraak buiten de stad. Een meeting in
Amsterdam, nog even wat stukken lezen en
geen zin in die eeuwige file? Dan is de keuze
voor het openbaar vervoer snel gemaakt,
toch? Uw OV-chipcard laadt u eenvoudig
op in de lobby van de C-toren.

LEVENSSTIJL

NJOY FITNESS

MEDITATIE- EN GEBEDSRUIMTE

‘Mens sana in corpore sano’, oftewel ‘een
gezonde geest in een gezond lichaam’. Het is
een vaak aangehaald citaat van de Romeinse
dichter Juvenalis. Aan dat positieve effect
draagt WTC The Hague graag bij in het
fitnesscentrum Njoy Fitness, op de 2e etage
van de C-toren. Naast ultramoderne cardio- en
fitnessapparatuur biedt Njoy Fitness ook diverse
groepslessen aan. Waarom kiest u niet voor
een van de bedrijfsabonnementen? Voor meer
informatie, zie njoyfitness.nl

Even een moment van rust en innerlijke stilte
– dat draagt bij aan uw welzijn, aan de manier
waarop u met uw medemens omgaat en
daarmee aan de hele WTC-community.
Het draagt zelfs bij aan uw productiviteit.
Op de 2e etage van de E-toren vindt
u de meditatie- en gebedsruimte (met
wasgelegenheid). Hier kunt u dag en nacht
terecht voor reflectie en bezinning.
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ONDERNEMEN
Noem het ‘maatschappelijk verantwoord’, noem
het ‘duurzaam’. Wij noemen het ondernemen
met gezond verstand.

ONDERNEMEN
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ONDERNEMEN

Earth Hour

EARTH HOUR

MYPUP

Tijdens Earth Hour gaat overal ter wereld een
uur lang het licht uit. Met deze symbolische
actie van het Wereld Natuur Fonds maken
miljoenen mensen, bedrijven, organisaties en
gemeenten samen het grootste statement voor
de natuur op aarde. WTC The Hague doet hier
jaarlijks aan mee. Ook u kunt een signaal
afgeven dat we zuiniger moeten omgaan met
onze aarde en onze krachten moeten bundelen
voor duurzame oplossingen. Een druk op de
knop, meer is het niet. En door die ene druk op
de knop wordt op de aardbol een uur lang maar
liefst ca 10 procent minder elektriciteit verbruikt.
Het evenement vindt elk jaar eind maart plaats,
in het weekend waarin de zomertijd ingaat. Doet
u komend jaar ook mee?

We bestellen met z’n allen steeds meer online,
zowel privé als bedrijfsmatig. Zoals u weet kan
de receptie van het WTC om privacy- en
veiligheidsredenen voor u geen pakketten in
ontvangst nemen. Maar daar is een efficiënte én
duurzame oplossing voor: MYPUP.
U meldt zich aan op www.mypup.nl. Dan
ontvangt u een afleveradres dat u voortaan kunt
gebruiken om uw online bestellingen en post
naartoe te laten sturen. Vervolgens levert
MYPUP de op dat afleveradres binnengekomen
pakjes af in de kluisjes van het onbemande
pick-up point op de 2e etage van de C-toren (ter
hoogte van CHRIS Beauty Bar). Per SMS en
e-mail ontvangt u na aflevering een unieke code
waarmee u uw pakket uit het kluisje kunt halen.
Het is ook mogelijk pakjes en post via MYPUP te
verzenden of te retourneren. Er zijn geen kosten
verbonden aan het gebruik maken van MYPUP.
Omdat allerlei bestellingen dus vanuit één
centraal afleveradres door MYPUP naar het WTC
gebracht worden, scheelt dit enorm veel ritjes
van koeriers, kriskras door het land. Dat levert
een forse vermindering van de CO2-uitstoot op!

Mypup

ONDERNEMEN

WTC THE HAGUE | P.8

AFVALSCHEIDING

GREEN BUSINESS CLUB

De oplossing voor de afvalberg en de
plasticsoep ligt bij onszelf. Ieder beetje
helpt. Want met heel veel druppels koel
je een gloeiende plaat écht af. Begin met
een rijtje afvalscheidingsbakken binnen
uw kantoorruimte te plaatsen. Deze kunt
u verkrijgen via ons hospitality-team. Op
niveau -1 in de parkeergarage vindt u (pers)
containers waarin u vervolgens uw plastic,
papier/karton, piepschuim, glas, restafval,
klein chemisch afval en swill gescheiden
kunt deponeren. Gooi het afval in de juiste
container en activeer de pers door het
indrukken van de persknop. WTC The Hague
zorgt voor de rest. Dit betekent uiteraard dat
het afval zoveel mogelijk wordt gerecycled.
Zo wordt het door ons ingeleverde karton
voor de volle 100 procent gerecycled. Van
de 143.862 kilo restafval die jaarlijks in het
WTC wordt geproduceerd wordt 52 procent
gebruikt voor de opwekking van energie.
En de 86.408 kilo swill wordt vrijwel volledig
ingezet voor de productie van biobrandstof.

De Stichting Green Business Club
Beatrixkwartier is een initiatief van een aantal
bedrijven in het gebied en de gemeente Den
Haag. Participanten van de GBC Beatrixkwartier
hebben een samenwerking voor ogen die
gericht is op een integrale, lange termijnaanpak van het Beatrixkwartier als geheel.
De samenwerking versterkt participanten
bovendien in het bereiken van de eigen
doelstellingen op het gebied van duurzaam
ondernemen. Lid worden? Deelnemen aan
projecten of evenementen? Voor meer
informatie, zie greenbusinessclub.nl/
beatrixkwartier

ONDERNEMEN

PRINTLESS CONTEST
Ieder jaar, in de maanden april en mei,
organiseren de Green Business Clubs in het
land de PrintLess contest: een wedstrijdje ‘wie
print het minst?’ WTC The Hague doet ook mee.
Gaat ook u de uitdaging aan?
Kijk op greenbusinessclub.nl/landelijk/
gbc-printless-contest
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ETEN & DRINKEN
Kleine dingen kunnen een groot verschil maken. Haal die lekkere
kop koffie in je eigen beker, of tap je water steeds in dezelfde handige fles.
Als we dat allemaal doen, scheelt dit een forse berg plastic afval.
Helemaal fijn: “groen” is vaak gewoon “lekker”.

ETEN & DRINKEN
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ETEN & DRINKEN
FRUITSERVICE

JOIN THE PIPE

Fruitful Office levert wekelijks fruitmanden af bij
talloze kantoren in Nederland. WTC The Hague
werkt samen met dit bedrijf omdat Fruitful
Office duurzaamheid en fair trade hoog in het
vaandel heeft staan. Hun fruit is vers, lokaal en
seizoensgebonden. De rieten manden worden
hergebruikt en alle overige verpakkingen zijn
biologisch afbreekbaar of worden gerecycled.
Overgebleven fruit schenken ze aan lokale
Voedselbanken om verspilling te minimaliseren.
En voor elke fruitmand die de klanten afnemen
wordt een fruitboom in Malawi geplant.
Interesse in een abonnement? Of eenmalig
een fruitmand bestellen?
Kijk op www.fruitfuloffice.nl

Join The Pipe heeft als droom om iedereen,
overal ter wereld, van schoon drinkwater
te voorzien. Door het aanbieden van
herbruikbare waterflessen en duurzame
drinkwatertappunten gaat Join The Pipe het
gebruik van milieuvervuilend voorverpakt
bronwater tegen. Het gaat om miljoenen plastic
wegwerpflesjes per dag! Met de verkoop van die
watertappunten en herbruikbare waterflessen
financiert de organisatie drinkwaterprojecten
in ontwikkelingslanden. Bestel via Join The Pipe
met uw logo bedrukte – of onbedrukte –
herbruikbare flessen als alternatief voor
wegwerpflessen. Ook leuk om mee te geven
aan bezoekers en relaties! In de lobby van het
WTC – tegenover de receptie bij de
betaalautomaat van de parkeergarage –
vindt u een tappunt van Join The Pipe
waar gratis water te tappen is.

HERBRUIKBARE KOFFIEBEKERS
Even een overheerlijke latte macchiato,
espresso of cappuccino halen bij een van onze
horecagelegenheden. Bij dit boekje ontvangt u
een herbruikbare koffiebeker. Neem hem mee
en bespaar steeds weer een papieren bekertje.
Heeft u de actie gemist? Neem contact op met
ons hospitality team, zolang de voorraad strekt
delen we de bekers uit.

PopUp Park

ETEN & DRINKEN
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MEER INFO?
Wilt u meer weten over hoe het WTC u kan helpen om uw
organisatie op eenvoudige wijze duurzamer te maken?
Neem dan contact op met ons hospitality-team.

World Trade Center The Hague
Prinses Beatrixlaan 582
2595 BM Den Haag
T +31 (0)70-304 53 00
receptie@wtcthehague.com
www.wtcthehague.com

