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Industrieel ontwerper Suze Gehem is 
samen met astronaut Wubbo Oc-
kels oprichter van adviesbureau 
De Groene Grachten en Stichting 
Rooftop Revolution. Met haar 
team werkt ze aan het verduur-
zamen van historische panden, 
waaronder woningen, kerken, mu-
sea, hofjes, boerderijen en forten. In 
vijf jaar werden ruim honderd projec-
ten uitgevoerd. 

Aardgas-loos en all-electric 
Astronaut Wubbo Ockels wist het al: “Als zelfs een 
eeuwenoud grachtenpand duurzaam kan… dan kan 
het overal.” Met deze visie richtte hij in 2012 met 
Gehem De Groene Grachten op. Inmiddels genieten 
projecten in het hele land van duurzaam advies en 
bouwbegeleiding. Een bijzonder project was de ver-
bouwing van studentensociëteit L.A.N.X. in Amster-
dam. Gehem: “Voor deze drie Rijksmonumenten heb-
ben we een integraal en duurzaam plan opgesteld 
en uitgevoerd.” Inmiddels is L.A.N.X. de eerste aard-
gas-loze studentenvereniging van Nederland. Eerder 
dit jaar werd deze all-electric vereniging geopend, die 
van 36.000 kuub gas naar 0 ging. Gehem: “Met onze 
Groene Menukaart bieden we een online tool voor 
het verduurzamen van historische gebouwen.” 

Dak-revolutie
Met de Rooftop Revolution ontketent Gehem samen 
met andere partijen een ware dak-revolutie om nieu-
we natuurgebieden naar de stad te brengen. Door het 
succes van haar groene initiatieven loopt Gehem aar-
dig in de kijker. Geen wonder dat zij werd gelauwerd 
met een reeks aan Awards: in 2013 en 2016 werd zij 
verkozen in de Duurzame Jonge 100; in 2014 won ze 
de Smart Sustainable Sisley Award; in 2015 de Duur-
zame Bouwvrouw Award; in 2016 werd ze opgeno-
men in de Duurzame 100 van Trouw en in 2017 staat 
ze in de ABN AMRO Duurzame 50. Kortom, Gehem 
mag met recht een gedreven groen-specialist heten 
die duurzaamheid in de praktijk brengt. 

Studentenvereniging L.A.N.X. 
in centrum Amsterdam
Meest duurzame sociëteit 
van Nederland 

Middenin het oude centrum van Amsterdam 
is de sociëteit van een van de oudste studen-

tenverenigingen van Nederland volledig duurzaam 
verbouwd. Commissaris Sociëteit Mar-

tijn Berkhuizen van de Senaat van 
L.A.N.X. ‘16/’17 was verantwoor-
delijk voor de drie monumenta-
le panden aan de Nieuwezijds 
Voorburgwal in Amsterdam.  

Hij studeert Aviation Studies.

Noodzaak tot verduurzaming
Berkhuizen: “Het was onze ambitie om de meest duur-
zame sociëteit van Nederland te bezitten. Niet alleen 
om ons steentje bij te dragen aan een betere toe-
komst, maar ook om de noodzaak tot verduurzaming 
op onze 950 leden over te brengen. Daarom hebben 
wij in samenwerking met De Groene Grachten voor 
onze drie Rijksmonumenten een integraal en duur-
zaam plan opgesteld en uitgevoerd. Met als resultaat 
dat de vereniging op dit moment de eerste aard-
gas-loze studentenvereniging is en tevens de Groen-
ste Sociëteit in een monumentaal pand.” Samen met 
Berkhuizen zal Max Garschagen acte 
de présence geven om te vertellen 
over dit aansprekende project. 
Garschagen studeert Rechten en 
was Praeses Corporis, Voorzitter 
Senaat van L.A.N.X. ‘16/’17. 
                                                   
 floris.kappelle@xs4all.nl 

Suze Gehem van De Groene Grachten en Rooftop Revolution:
Focus op het verduurzamen van historische gebouwen

NIEUWSBRIEF 5: 
Transitie

Met uw financiële bijdrage wordt het Jaarcongres 
een nog groter succes. Word daarom sponsor en 
kies een van onze drie sponsorpakketten: 

U kunt ons ook ondersteunen met een 
product of dienst.

Meer informatie over deze pakketten: 
Philip Todd, Bestuurslid Dept. Amsterdam
e-mail: philip.todd@ziggo.nl  telefoon: 06-54 686 208

UW 
LOGO

Word ook sponsor van het Jaarcongres!

Wat kunt u daarvoor verwachten? 
Afhankelijk van het pakket:
Naamsvermelding op alle uitingen tijdens en vooraf-
gaand aan het Jaarcongres in de Marmeren Zaal van 
het KIT, in de ontvangstzalen, in het programmaboek-
je, in de nieuwsbrieven die landelijk worden verstuurd, 
en nog meer.

A: HOOFDSPONSOR       € 2000,-

B: TOPSPONSOR             € 1000,-

C: SPONSOR                     €   250,-

Voor hotelovernachting is er de mogelijkheid om in de buurt van het KIT te verblijven. 
Er zijn 3 verschillende hotels waarmee u via bijgevoegde link tegen een speciale prijs kunt reserveren.  
www.preferredreservations.nl/jaarcongres-de-maatschappij 

overnachten ivm jaarcongres:

TIP




