
G & S VASTGOED B.V. - ontwikkelaar
Bij G&S Vastgoed is het behoud van onze planeet en haar bewoners onze focus, dat is ons vertrekpunt. Sinds 1978 hebben wij 
ruim 160 relevante gebouwen gerealiseerd. Als vooruitstrevend projectontwikkelaar is ons doel de wereld vooruit te helpen. 
Dit bereiken wij door krachten te bundelen in samenwerking met onze partners. 

Paris Proof Commitment

www.parisproof.nl

1 - Ambitie
In 2008 hebben we in samenwerking met DGBC, BREEAM NL op de kaart gezet in Nederland. De engineering van 
duurzame projecten zit in ons DNA. Ons doel is het ontwikkelen van Paris Proof- gebouwen met een minimale impact op 
onze planeet en met maximale voordelen voor de gebruikers.  Daarom zijn wij op dit moment bezig met het ontwikkelen van 
ons eigen kantoor op de Zuidas waarvoor wij Paris Proof Commitment als leidraad genomen hebben. Wij hopen eind 2023 
onze intrek te nemen.

2 - Transparant
Om de impact van onze ontwikkelingen op de planeet te beperken door onze CO2 uitstoot te allen tijde te minimaliseren, 
worden alle ontwerpfases vroegtijdig gescreend en aangepast waar nodig. De resultaten van onze analyses zijn op onze 
website beschikbaar. Daarnaast zijn wij bezig met het updaten van onze website met een teller die inzage geeft in het CO2 
verbruik van onze projecten in ontwikkeling.

3 - Realiseer
Wij hebben de ‘Blue Marble’ guideline ontwikkeld. Daarin zijn duidelijke criteria vastgelegd die leidend zijn voor onze 
doelen met betrekking tot de engineering van gebouwen. Deze criteria worden jaarlijks geëvalueerd om zo al onze 
projecten Paris Proof op te leveren. 

4 - Monitor 
Wij sturen gedurende de ontwerpfase tot aan oplevering en exploitatie actief op een minimale CO2-uitstoot op weg naar 
‘Net Zero Carbon’. Voor de rapportage en verificatie van de resultaten, hanteren wij het ‘WEii Protocol’. 

5 - Promoot
Wij hebben gekozen voor educatie rondom het behoud van onze planeet als cruciaal onderdeel van Blue Marble. Door deel 
te nemen aan verschillende leerprogramma’s en ons groot netwerk binnen en buiten de vastgoedbranche maken wij onze 
Paris Proof-doelen kenbaar. Er moet actie ondernomen worden!

AANTAL EIGEN GEBOUWEN

AANTAL M2 VLOEROPPERVLAK

AANTAL MEDEWERKERS

162 gerealiseerd, 
11 in ontwikkeling

150.000 m2
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