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Duurzaamheid & Congrescentrum Orpheus

Het is én wordt steeds belangrijker in onze gehele maatschappij, aandacht 
voor duurzaamheid. Wij ervaren dat ook eventorganisatoren steeds meer 
waarde hechten aan duurzaamheid. De één zoekt het in de fysieke locatie, 
de ander ziet duurzaamheid graag terug in de catering en sommige 
opdrachtgevers streven naar volledig circulaire events. 

Orpheus heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. Daar voeren we al een 
aantal jaren actief beleid op en we legden onze ambities voor de toekomst 
vast. Wist je dat Orpheus het energieprestatielabel A (EPA Label A) heeft? 
Dat is voor een pand van onze aard en ouderdom het maximaal haalbare. 
En daar zijn we heel trots op! Maar we zijn nog niet klaar. Onze doelstelling 
is om met de Dutch Green Building Scan minimaal 4 sterren (van de 5)  
te scoren voor 1 januari 2022 en daarmee een BREEAM-NL certificaat  
te behalen.

De Dutch Green Building Scan geeft ons inzicht hoe wij scoren op de 
verschillende aspecten van duurzaamheid. Orpheus heeft nu een score 
van 66% (3 sterren), wat duidelijk beter is dan vergelijkbare objecten (score 
55%). Duurzaamheid vraagt continue aandacht, ontwikkeling en innovatie. 
Voor ons vanzelfsprekend; graag delen we met jou waar we staan en wat 
onze ambities zijn.

LAAT JE INSPIREREN ÉN VERRASSEN 

OP HET GEBIED VAN DUURZAAMHEID 

BIJ CONGRESCENTRUM ORPHEUS! 

AANDACHT VOOR DUURZAAMHEID



Wat hebben we nu?
•  Zonnepanelen, 156 stuks die jaarlijks 

tussen 45 en 50 MWh opwekken, 
waardoor ons Restaurant O55 geheel op 
zonne-energie draait. 

•  Bij de herinrichting van diverse ruimtes en 
foyers zijn duurzame en hergebruikte 
materialen toegepast. Van cradle to 
cradle tapijt, duurzaam hout en een 
theatervloer van gerecyclede autobanden 
tot hergebruikt leer in banken en oud 
schoenleer in stoelzittingen.

•  Waterbesparende kranen en toiletten bij 
de diverse toiletgroepen in het pand. 

•  Een aanzienlijk deel van onze verlichting is 
vervangen door LED verlichting, zoals het 
lichtgordijn in de Bijvoet & Holt foyer.

•  Ons gehele pand is voorzien van  
dubbele beglazing.

•  Alle koelinstallaties in de keuken zijn 
voorzien van het energielabel A.

•  Electrische auto’s zijn op te laden 
met netstroom in de naastgelegen 
gemeentelijke parkeergarage.

Wat zijn onze ambities? (TOT EIND 2024)  

•  Eind 2024 is Orpheus compleet voorzien 
van LED verlichting (ook in de grote 
theaterzalen). 

•  We gaan onze huisvesting verduurzamen  
op het gebied van isolatie. We willen 
graag een deel van onze gevels en daken 
letterlijk groen maken. We onderzoeken 
samen met de gemeente Apeldoorn of dit 
mogelijk is.

•  We bekijken of we aan de  
maximale capaciteit van lokale  
energie opwekking zitten. 

•  We trekken het gebruik van duurzame 
en gerecyclede materialen door in de 
ruimtes die nog niet zijn heringericht 
(westkant). Dit zelfde geldt ook voor de 
toiletgroepen (westkant) die nog niet 
gerenoveerd zijn. 

•  Op de agenda van de Gemeente 
Apeldoorn staan laadpalen in de 
naastgelegen parkeergarage op de 
agenda. 

HUISVESTING 
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Wat hebben we nu?
•  Onze chef is, samen met zijn brigade, een 

meester in verrassende en smakelijke 
vegetarische en zelfs veganistische  
hapjes en gerechten. Ook voor grote 
congres- of eventgezelschappen! Iedere 
vrijdag presenteert de chef ons VegaVrijdag 
Menu in Restaurant O55, zo dagen we 
onze bezoekers uit om vaker vegetarisch te 
eten. Ook onze eigen crew bieden we op 
deze dag alleen vegetarische keuzes.

•  Voor 100% circulaire events maken we 
graag een volledig duurzaam, verantwoord 
en circulair voorstel. Hierbij wordt aan alles 
gedacht: van fairtrade schepthee tot het 
volledig voorkomen van voedselverspilling 
en 100% scheiden van afval.

•  We zetten actief in op het gebruik van 
fruitwatertaps met vers fruit. Gasten vullen 
hun eigen fles of een glas onbeperkt met 
vers fruitwater. Hierdoor dringen we het 
gebruik van petflesjes aanzienlijk terug.  

•  Waar mogelijk betrekken we producten  
van lokale en regionale leveranciers.  
Niet alleen om zo CO2 uitstoot te 
verminderen, maar ook vanwege de 
regionale, vaak biologische, producten.

Wat zijn onze ambities? (TOT EIND 2024)  

•  We blijven ons ontwikkelen op het gebied 
van duurzame, gezonde en smakelijke 
catering. We volgen de trends op de 
voet en bij onze keuzes is duurzaamheid 
leidend.

•  We brengen verspilling in de keuken 
verder terug. Denk hierbij aan de 
optimalisatie van de voorraad, het 
verkleinen van het assortiment en het 
inkopen van gezondere en duurzamere 
frisdranken (zonder plastic).

•  Ook met opdrachtgevers gaan we 
in gesprek over het voorkomen van 
voedselverspilling. Waar vinden we de 
balans tussen een ruim aanbod voor 
de gasten waar niemand misgrijpt en 
het tegelijk voorkomen van voedsel 
weggooien, omdat het aanbod zo ruim is.

•  Waar mogelijk en passend binnen 
geldende regels krijgt voedsel dat over 
is nu al een nieuwe bestemming; de 
voedselbank en de varkens smullen ervan.

 

FOOD & BEVERAGE 
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Wat hebben we nu?
•  Papier, GFT, chemisch afval, metalen,  

plastic en lampen scheiden we actief  
(achter de schermen).

•  We voorkomen het gebruik van plastic  
voor eenmalig gebruik. Onze rietjes zijn  
van karton en we gebruiken bij diverse 
(festival) congressen of evenementen 
duurzame disposables.

•  Eind 2019 voerden we de  
Zero Waste Expeditie uit. 

Wat zijn onze ambities? (TOT EIND 2024)  

•  Voor de schermen introduceren we 
speciale afvalbakken zodat afval zichtbaar 
gescheiden wordt. Bij 100% circulaire 
evenementen bieden wij als optie een 
afvalcoach aan die de gasten helpt en 
informeert over wat er met het afval 
gebeurt. 

•  Vanuit de Zero Waste Expeditie is een 
plan van aanpak opgesteld om afval te 
verminderen en het afval wat nog wel 
gegenereerd wordt beter te scheiden en 
gescheiden af te voeren. 

 

AFVALBELEID
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> Dutch Green Building Scan
> Zero Waste Expeditie
>  De erkende Maatregelenlijst / Informatieplicht Energiebesparing Bedrijven  

WEBSITES

Bij alles wat we inkopen kijken we naar de meest milieuvriendelijke, duurzame variant.  
Dit geldt ook voor leveranciers en partners. Sinds januari 2020 hanteren we een inkooprichtlijn 
voor inkoop van goederen, materialen en diensten. In deze richtlijn staat aan welke minimale 
duurzaamheidseisen een leverancier, goederen, materialen of diensten minimaal moeten 
voldoen. We hanteren het principe ‘pas toe of leg uit’. 

Van onze leveranciers vragen wij dat zij actief zijn op het gebied van duurzaamheid en het 
verduurzamen van hun producten of diensten. Het gaat dan om het voorkomen van vervuiling, 
efficiënt gebruik maken van energie en grondstoffen, hergebruiken van materialen en het 
bewust scheiden en afvoeren van afval. Orpheus werkt zoveel mogelijk met lokale leveranciers 
om de CO2 uitstoot tot het minimum te beperken. 

Wist je dat Asito (onze schoonmaakpartner) 100% klimaatneutraal werkt? En dat onze 
drankenleverancier Vrumona een actief beleid voert om gezond drinken voor iedereen 
bereikbaar te maken? Zij pakken hun verantwoordelijkheid, door naast voor elke dorst een 
gezondere keuze te bieden, het verlagen van de CO2 uitstoot en het produceren van  
duurzame verpakkingen. 

INKOOP & 
LEVERANCIERS
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http://www.greenbuildingscan.nl
https://www.zerowasteexpeditie.nl
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht-energiebesparing/bedrijven-en-instellingen/erkende-maatregelenlijsten

