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WAT
De Green Deel Bus is een volledig elektrisch aangedreven bestelbus die door meerdere 
gebruikers gedeeld wordt. Wat willen we daarmee realiseren: schoon elektrisch transport voor 
het vervoeren van duurzame grondstoffen, materialen en producten. Tegelijkertijd willen we 
op een originele manier duurzame en circulaire boodschappen aan de buitenzijde van de bus 
uitdragen. Binnenin willen we voorbeelden tonen van, en informatie geven over, duurzame 
circulaire oplossingen op het gebied van bijvoorbeeld klimaat en voeding. De Green Deel 
Bus biedt verschillende partners zoals bedrijven, initiatieven, organisaties en Gemeenten 
praktische en betaalbare oplossingen voor verschillende doelen. Door gezamenlijk gebruik 
wordt extra impact voor een schonere stad bereikt.

HOE
Gebruik maken van de Green Deel Bus kan door deelgenoot te worden. Dit kan door 
inhoudelijk en/of financieel te participeren, ieder binnen de eigen mogelijkheden.  
De Green Deel Bus kan dienen als informatiedrager van je logo of boodschap op de 
buitenzijde van de bus, maar ook als milieuvriendelijk vervoersmiddel om je transportwerk  
te verduurzamen. Voor anderen is het weer dé manier om op verschillende locaties met  
deze duurzame publiekstrekker informatie te verstrekken of producten aan te bieden.

VOOR WIE
Ben je net zo enthousiast als wij en wil je direct deelgenoot worden, of wil je eerst nog wat 
aanvullende informatie? Kom dan langs in onze kwekerij! We nodigen je graag uit voor een 
kop koffie om verder te praten. De koffieprut die overblijft gebruiken we vervolgens circulair 
om onze oesterzwammen op te kweken. Iedereen kan deelgenoot worden van Green Deel 
Bus. Door mee te denken, mee te doen als medefinancier of mee te doen als gebruiker.  
Door het plaatsen van je eigen duurzame boodschap op de Green Deel Bus of door deze in te 
zetten voor jouw boodschap op locatie. Met jouw hulp kunnen we dit plan sneller realiseren 
en de eerste Green Deel Bus aanschaffen. En misschien ken je in je netwerk nog mensen of 
bedrijven die óók willen participeren. Wij hebben in ieder geval de passie, de drive ;-)  
en bewezen doorzetters te zijn in het inmiddels driejarige bestaan van de Oesterzwammerij.

Wie weet tot binnenkort!

PS: je kan ons natuurlijk ook een e-mail sturen of bellen om een afspraak te maken!
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Met de Green Deel Bus 
gemeenschappelijk circulair en duurzaam 
elektrisch op pad


