
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.  Wenst u uw bezoek te richten op een specifiek thema (onderne-
merschap, architectuur,…)? Laat het ons gerust weten bij uw reservatie.

Greenbizz bezoeken is enkel mogelijk als u daarnaast ook één of meerdere van onze ondernemin-
gen bezoekt. U kan bij uw bezoek aan Greenbizz uit verschillende formules kiezen. Ontdek hie-
ronder de ondernemingen die hun deuren voor u openstellen en u 'backstage' zullen ontvangen.

Prijs: €100 excl. btw per groep + prijs van het/de bezoek(en) van de gekozen onderneming(en)

Groep: Max 15 pers.

Duur: 20-30min



Onze
ondernemingen

En Stoemelings 

Formule A (15min)

Vrij bezoek : Een parcours van ± 15 minuten 
door de brouwerij met een folder waarin onze 
geschiedenis, onze installaties en het maken van 
het bier worden uitgelegd. De bar en het terras 
zijn open om de bieren te proeven. 

Groep: Max. 4 pers.

Prijs: Gratis

Uur: Enkel op zaterdag tussen 11u en 16u

Talen: FR/EN/NL

U kan bij uw bezoek aan Greenbizz uit 
verschillende formules kiezen. Ontdek 
hieronder de ondernemingen die hun 
deuren voor u openstellen en u 'backs-
tage' zullen ontvangen.
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Ontdek de interne keuken van een artisanale brouwerij 
en het productieproces van een biertje, van het graant-
je tot de fles! De brouwerij bezoeken is enkel mogelijk 
op zaterdag. Er zijn twee mogelijke Formules : 

Formule B (2u)

Rondleiding : Cédric, onze partner, presenteert de 
Brusselse brouwerscontext, de ontstaansgeschie-
denis van het brouwerijproject, het bezoek aan de 
installaties en de precieze en globale uitleg van het 
brouwproces, en natuurlijk een door hem becom-
mentarieerde en begeleide degustatie.

Leeftijd: Minimum 16 jaar

Groep: Max. 20 pers.

Prijs: 25€ excl. BTW (via een offerte)

Uur: Enkel op zaterdag op reservatie (reserveren 
via : cedric@agalmalt.com)

Talen: FR/EN



BeCook!

FORMULE B (1.30 u)

Wat zou u ervan denken om zelf aan de slag 
te gaan en een veganistisch dessert te berei-
den, en dat vervolgens te versieren met de 
afbeelding van uw bedrijf ? En dat allemaal in 
een gezellige sfeer onder leiding van een ge-
passioneerde deskundige? Na de workshop 
mogen de deelnemers hun culinaire creaties 
meenemen. Beleef een onvergetelijke erva-
ring met uw collega's.

Prijs: €350 excl. btw

Schoolbezoek (6 tot 26 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 duurzame voeding. Sinds het begin 
van dit avontuur geeft BeCook! de mogeli-
jkheid aan ondernemers om hun project in 
een echte productieomgeving te lanceren. 
Sinds 2020 is de co-kitchen van BeCook! 
erkent als acteur in de circulaire economie 
door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  Wil 
u meer wil weten over het ondernemerschap 
en over deze formule van innovatieve mutua-
lisering, kom dan samen met uw leerlingen 
een bezoek brengen aan BeCook!. 

Prijs: €120 excl. btw

FORMULE B (1.30 u)

Wat zou u ervan denken om in de huid te kruipen 
van een chef-kok en een eenvoudig veganis-
tisch dessert klaar te maken in een gezellige 
ambiance onder leiding van een enthousiaste 
deskundige die u laat kennismaken met al de 
weldaden daarvan? Na de workshop mogen de 
deelnemers, studenten hun culinaire creaties 
meenemen. Beleef een onvergetelijke erva-
ring met uw leerlingen/studenten.

Prijs: €225 excl. btw

Ook mogelijk voor verjaardagen

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/EN 
Groep: Max 10 pers of max 12 kinderen 
tot 13 jaar
Leeftijd: vanaf 6 jaar



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 technologieën 
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

Duur: 2u30-3u00

Prijs: €30 incl. btw/deelnemer

Groep: 

- Maximum 20 deelnemers

- Minimum 6 deelnemers 

FORMULE A

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

Duur: 30-45 min, naargelang van de vragen van de deelnemers. 

Groep: Maximum 25 deelnemers

Prijs: €60,50 incl. btw

School: Gratis
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Talen : NL/FR/EN

Leeftijd : min 10 jaar



Gudule Winery

Wijn maken in de stad ? Eerst proeven, dan geloven ! 

Dankzij een bezoek aan Gudule Winery, ontdekt u alle aspecten van het uitzonderlijke univer-
sum van een «urban winery» : van de oorsprong en de keuze van de druivenrassen, de selectie 
van partner-wijnmakers tot de logistieke uitdagingen, de belangrijkste principes van vinificatie en 
meer.

Ondertussen zal het water u vast in de mond lopen, daarom eindigt het bezoek uiteraard met een 
degustatie van de wijnen met een woordje uitleg. 

FORMULE A - 1u30

Bezoek + degustatie van 5 wijnen

Prijs : 20 € excl. Btw per persoon

Groep : Maximum 10 personen

Tijd : 

- Donderdag en vrijdag van 18u tot 19u30

- Zaterdag van 16u30 tot 18u00

Talen : FR

Online reserveren : www.gudule-winery.brussels

FORMULE B - 1u30/2u

Bezoek + degustatie van 5 wijnen

Prijs: 20 € excl. Btw per persoon + extra schotel kaas en vleeswaren op aanvraag voor 10€ excl. 
Btw per persoon

Groep : Minimum 8 personen

Tijd : Flexibel in functie van de aanvraag

Talen : NL/FR/EN

Reserveren per e-mail : 

geoffroy@gudule-winery.brussels

Bijzondere voorwaarden: 

Minimumleeftijd: 16 jaar 
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Ride Your Future is een jonge vzw die als belangrijkste missie heeft het leren fietsen te promoten 
door middel van educatieve, ludieke en sociale activiteiten. 

Ride Your Future beheert het BXL Pump Park, gelegen recht tegenover Greenbizz. Een Pumptrack 
is een parcours van hobbels en bochten die elkaar op een ritmische manier opvolgen. Het circuit, 
dat alle liefhebbers van stedelijke sport aantrekt, is geschikt voor iedereen en zowel jong als oud. 

Aan Pumptrack doen is een manier om plezier te maken en lichamelijk actief te zijn. Maar helpt 
ook fietsbeheersing, behendigheid, evenwicht en zelfvertrouwen te verbeteren. Het is een uniek 
parcours voor fietsen, maar ook voor skates, steppen, rollers, enz.

School-en verenigingbezoeken

FORMULE A - 1u

Workshop "Als het fout gaat, red ik het wel !"

Kom alles te weten over je fiets en de  
basis van de fietsmechanica

Prijs : - Gratis voor scholen 

 - 80€ excl. BTW voor verenigingen  

Groep : Maximum 10 personen. 

Bedrijfsbezoeken
FORMULE B - 1u

Pump Park initiatie met omkadering door  
een animator 

Huur van het BXL Pump Park met een set  
helmen en fietsen

Prijs : 250€ excl. BTW

Groep : Maximum 10 personen. 

Uren voor bezoeken: 

Van maandag t.e.m. zaterdag tussen 9u en 18u 

Talen : FR/EN/NL/SP
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BXL Pump Park

FORMULE B - 1u

Pump Park initiatie met omkadering door een  
animator 

Huur van het BXL Pump Park met een set helmen 
en fietsen

Prijs : - Gratis voor scholen 

 - 100€ excl. BTW voor verenigingen  

Groep : Maximum 10 personen. 

FORMULE A - 1u tot 2u (afhankelijk van het 
aantal deelnemers)

Workshop "Als het fout gaat, red ik het wel !"

Kom alles te weten over je fiets en de  
basis van de fietsmechanica

Prijs : - 120€ excl. BTW (tarief voor 1u) 

 - 200€  excl. BTW (tarief voor 2u)  

Groep : Tussen 10 en 25 personen

Openingsuren Pump Park : 

- Dinsdag t.e.m. zondag van 10 u tot 20u

(tijdens lente-en zomerseizoen)

- Disndag t.e.m. zondag van 10u tot 18u

(tijdens herfst-en winterseizoen)



Skyfarms beheert en animeert sinds 2020 de Greenbizz-moestuin. Deze gemeenschappelijke 
tuin van 300 m² heeft in 2019 de Natura 2000-prijs gekregen. Skyfarms doet er samen met een 
groep  buurtbewoners aan permacultuur. 

PROGRAMMA :
•  Bezoek van de moestuin
• Zaadoogst
• Wieden en onderhouden van een wild gebied 
• Uitleg van de gebruikte teelttechnieken 
• Aanplanten en zaaien van seizoensgroenten

• Leren over biologisch onderhoud en behandeling

INFO PROGRAMMA VOOR BEDRIJVEN (halve dag) :
Duur : 3u + middagmaal 
Prijs : 500€ excl. BTW (inclusief maaltijd) 
Groep : 10 tot 15 personen maximum

INFO PROGRAMMA VOOR SCHOLEN :
Duur : 1u30
Prijs : 200€ excl. BTW 
Groep : maximum 15 personen

Skyfarms biedt workshops aan over het planten van groenten in permacultuur. Het is ook de 
bedoeling hen te helpen deze ruimte mooi en levendig te houden voor alle bewoners van de wijk. 
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De moestuin



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.


