
Bezoek
Greenbizz



Greenbizz.brussels, 
de place-to-business 

van de duurzame 
economie in Brussel

Greenbizz.brussels is de eerste locatie die volledig gewijd is aan de duurzame economie in Brus-
sel.
Door het ondersteunen van projecten en startups die actief zijn in de groene economie, wil Green-
bizz.brussels het hart doen kloppen van een ecosysteem dat de ontwikkeling van duurzame on-
dernemingen stimuleert.

Greenbizz.brussels is een gloednieuw gebouw met een productieoppervlakte van ongeveer 5.500 
m², verdeeld over 17 ateliers en 2.500 m² kantoren, goed voor 36 ruimten in een passief gebouw.

Tijdens uw bezoek zal een gids u begeleiden om u ons prachtig gebouw te laten ontdekken en alle 
uitleg geven over onze structuur.  U wenst uw bezoek te richten op een specifiek thema (onderne-
merschap, architectuur,…)? Laat ons dat gerust weten bij uw reservatie.

Prijs: €50 excl. btw per groep

Groep: max 25 pers.

Duur: 20-30min



Onze
ondernemingen

En Stoemelings 

Ontdek de interne keuken van een artisanale brouwerij en het productieproces van een 
bier, van het graantje tot de fles!

Formule A (1u)

Light bezoek + 1 degustatie van de traditionele Curieuse Neus

Prijs: €200 excl. btw

Formule B (2u)

Full bezoek + 4 degustaties en zythologische uitleg

Prijs: €350 excl. btw

Specifieke voorwaarden 

Groep: Max 25 pers.

Leeftijd: Min 16 jaar

Talen: NL/FR/ENG naargelang van de beschikbaarheid van de staff

U kan bij uw bezoek aan Greenbizz uit 
verschillende formules kiezen.
Ontdek hierna de ondernemingen die 
hun deuren voor u openstellen en u 
'backstage'  zullen ontvangen.
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Bons Plaisirs 
BFBC

FORMULE B (1.30 u)

Wat zou u ervan denken om zelf aan de slag 
te gaan en een veganistisch dessert te berei-
den (vb: chocolademousse of een moelleux 
met pure chocolade) en dat vervolgens te 
versieren met de afbeelding van uw bedrijf, 
en dat allemaal in een gezellige sfeer on-
der leiding van een gepassioneerde deskun-
dige? Na afloop van de workshop mogen de 
deelnemers hun culinaire creaties meene-
men. Beleef een onvergetelijke ervaring met 
uw collega's.

Prijs: €350 excl. btw

Schoolbezoek (10 tot 20 jaar) 

FORMULE A (45min)

Breng een bezoek aan een bedrijvencentrum 
dat professionele keukens ter beschikking 
stelt van de ondernemers en startups die zich 
willen lanceren in de productie en ontwikke-
ling van levensmiddelen. Het Brussels Food 
Business Center heeft van bij de start van dit 
avontuur aan ondernemers de mogelijkheid 
geboden om hun project in een reële produc-
tieomgeving op te starten. Als u meer wil we-
ten over het ondernemerschap en over deze 
formule van innovatieve mutualisering, kom 
dan samen met uw leerlingen een bezoek 
brengen aan het Brussels Food Business 
Center.

Prijs: €120 excl. btw

FORMULE B (1.30 u)

Wat zou u ervan denken om in de huid van 
een chef-kok te kruipen en een eenvoudig 
veganistisch dessert klaar te maken (vb: een 
chocolademousse, een moelleux met pure 
chocolade), in een gezellige ambiance on-
der leiding van een enthousiaste deskundige 
die u laat kennismaken met al de weldaden 
daarvan? Na afloop van de workshop mogen 
de deelnemers hun culinaire creaties mee-
nemen. Beleef een onvergetelijke ervaring 
met uw leerlingen.

Prijs: €225 excl. btw

Voor andere groepen

FORMULE A (45min)

Culinaire demonstratie van de techniek van 
een veganistisch recept door een chef-kok, 
in een gezellige en ontspannen sfeer. Ti-
jdens deze activiteit krijgen de deelnemers 
de kans om te degusteren wat de chef-kok 
heeft klaargemaakt. Beleef een aangenaam 
moment met uw collega's

Prijs: €250 excl. btw

Talen: NL/FR/ENG 
Groep: Max 15 pers 
Leeftijd: vanaf 10 jaar



Dzerostudio 
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Mame Noka

FORMULE A (60min)

Kennismaking met koffie, van boon tot tas. Quentin geeft u uitleg over de bevoorradingsketen 
van zijn koffie van A tot Z in zijn atelier in Greenbizz. Daarna kan u een poging wagen om in zijn 
gezelschap te ontdekken "Hoe u thuis lekkere koffie kan bereiden" in de vorm van een klein ex-
periment: Welk water? Temperatuur? Malen? Branden? Variëteit? Etc. 

Prijs Scholen : €60 excl. btw 

Prijs anderen: €250 excl. btw 

Mamé Noka is een koffiebrander van More than Fairtrade koffie. De herkomst van de koffie 
wordt zorgvuldig geselecteerd volgens strikte traceerbaarheidscriteria. Het belangrijkste? Dat de 
consumenten weten waar hun producten vandaan komen, op welke wijze ze in de plantages wor-
den geoogst en hoe ze in Europa terechtkomen. Mamé Noka geeft dus voorrang aan kwalitatieve 
producten met een lokale positieve economische impact.

FORMULE B (2u) 

Dezelfde formule als voor A, gevolgd door het samen branden van een partij koffiebonen (na afloop 
van de workshop keert u huiswaarts met een partij gebrande koffie, ongeveer 250g/pers) en een 
experiment op een professionele espressomachine.

Wie wordt de barista van de dag?

Prijs: €425 excl. btw (deze formule geldt niet voor scholen)

Talen : FR/NL/ENGL Groep : Max 25 pers  Leeftijd : 0-99 jaar
Tijdschema:  Maandag 8.30 - 13.00u
  Dinsdag 8.30- 13.00u 
  Woensdag 8.30 - 11.00u 
  Donderdag 8.30 - 13.00u



Cityfab 1 is een locatie voor digitale producties. Dit fablab, kort voor "fabrication laboratory", biedt 
aan iedereen, ongeacht zijn kennisniveau, toegang tot de tools en knowhow om projecten concreet 
vorm te geven aan de hand van computergestuurde machines (3D printers, lasersnijmachines, 
digitale freesmachines, digitale naai- en borduurmachines, elektronica, etc.)

Cityfab 1 is vooral een transversale plaats voor uitwisseling, gezamenlijk gebruik en opleiding 
rond technische knowhow, om op een andere wijze uit te vinden, te experimenteren en te produ-
ceren. Met het oog op de intrede van nieuwe consumptiewijzen en een veranderende mentaliteit 
biedt cityfab 1 een antwoord op de nieuwe behoeften inzake productie, die meer lokaal gericht is 
en zich kan aanpassen aan de hedendaagse problemen.

CityFab 1

FORMULE B

Presentatie van cityfab 1 en van de mogelijkheden van de verschillende beschikbare technolo-
gieën in het fablab

Naar keuze, een workshop rond lasersnijden met vervaardiging van een klein voorwerp, of een 
workshop vinylsnijden/flockprinten met vervaardiging van een tote-bag

2.30-3.00u

Maximum 20 deelnemers

Prijs: €20/deelnemer, minimum 6 deelnemers

FORMULE A

Presentatie van cityfab 1 en van de mogelijkheden van de verschillende beschikbare technolo-
gieën in het fablab

30-45 min, naargelang van de vragen van de deelnemers. Maximum 25 deelnemers

Prijs: €50 excl. btw

School: Gratis

Talen : FR/NL/ENGL
Leeftijd : min 10 jaar
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DzeroStudio

Dzerostudio Architectes is een architectenbureau dat zich aan de hand van een aantal "modi 
operandi' wil opwerpen als speler van de energietransitie. Eerst en vooral, door concepten van 
de circulaire economie in onze projecten op te nemen: moduleerbaarheid, demonteerbaarheid, 
bevoorrading van re-use of biosource materialen, upcycling, reversibiliteit, transversaliteit, etc. 
Ten tweede, door de economie van de functionaliteit in ons "business model" te integreren door 
de bouwheren te begeleiden vanaf het ontstaan van hun project, maar ook tijdens de levens-
duur daarvan. Wij zijn de laureaat van "Be Circular 2017" voor het project "Tomato chili", een 
nieuw concept van moduleerbare, houten serres die afkomstig zijn van het valorisatiecircuit van 
bouwafval en die ter beschikking worden gesteld via de principes van de economie van de func-
tionaliteit. We zijn trouwens laureaat van "Be Circular 2018" voor het project "Be-module Inside", 
een innovatief concept voor het ter beschikking stellen van werkruimten in bestaande gebouwen. 
Die ruimten worden ontworpen en gebouwd volgens de principes van de circulaire economie, en 
worden gecommercialiseerd via de economie van de functionaliteit. Wij menen dat de circulaire 
economie een opportuniteit is om economie en ecologie samen te brengen zodat de prijs niet lan-
ger het enige criterium is.

Formule A – 45 min 

Formaat conferentie en debat: Olivier of Basile zal ons initiatief aan u voorstellen via een theore-
tische presentatie in een van de vergaderzalen. Aan de hand van verschillende voorbeelden van 
projecten die wij gerealiseerd hebben, zal hij u sensibiliseren voor duurzaam bouwen en circulaire 
economie.

Prijs: 
School : €75 excl. btw

Ondernemingen : €150 excl. btw       Groep: max 40 pers.

Formule  B – 1h30
Formaat conferentie + bezoek atelier prototyping: De presentatie zal plaatsvinden in ons atelier 
en u de praktische aspecten van formule A tonen. U zal de kans krijgen om te zien hoe wij samen 
met onze partners de materie bewerken die afkomstig is van de valorisatie van werfafval, en de 
verschillende beperkingen die dat inhoudt.  
Prijs:
School: €150 excl. btw
Ondernemingen: €300 excl. btw
Groep: max 25 pers. 

Talen: FR/ES     Leeftijd: min 12 jaar
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Reservaties 
& Voorwaarden
 

U wenst een bezoek te brengen aan Greenbizz? Neem dan contact met ons op: 
info@greenbizz.brussels

Bezoeken zijn mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Greenbizz behoudt zich 
het recht voor om bezoekaanvragen te weigeren omwille van agendaproblemen 

of om organisatorische redenen.


