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Natuur en
bedrijventerreinen
Voor het binnenklimaat van bedrijfsgebouwen en rond veiligheid op het
werk is er een terechte aandacht bij bedrijven. Wat het buitenklimaat betreft
wordt dit echter heel vaak uit het oog verloren.

Inrichten van bedrijventerreinen

Voorbeelden

gezondheid op het werk/kwaliteit van werken

1. Saint-Gobain, Antwerpse Linker Schelde oever

Voor het binnenklimaat van bedrijfsgebouwen en rond veiligheid op het werk is er een terechte aandacht bij bedrijven. Wat
het buitenklimaat betreft wordt dit echter heel vaak uit het
oog verloren. Bedrijven situeren zich in erg ‘grijze’ ruimten met
een overdaad aan beton. Nochtans kunnen kleine en soms
grotere ingrepen de kwaliteit van werken en dus de gezondheid
op het werk sterk verhogen.
Terzelfdertijd is werken aan meer natuur ook mogelijk een
element in het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
beleid van bedrijven. Een element waarvoor de expertise, in
tegenstelling tot bijvoorbeeld besparen op water, papier of

•

kleinschalige natuurontwikkeling van haventerrein

•

planteninventarisatie en monitoring

•

creëren van een droog-nat gradiënt om de lokale biodiversiteit te verhogen

•

waar mogelijk werden enkele niveauverschillen aangelegd

•

omvorming van een perfect getrimd gazon naar een
stukje ongerepte natuur

•

variatie in schaduw- en windwerking door op strategische
locaties bomen en struikgewas aan te planten

•

demozone die bezoekers informeert over het groenproject op de bedrijfstuin

energie, vaak niet of weinig in het bedrijf aanwezig is. Naast

➜

het welzijn van de werknemers wordt met het groen ook de

natuur-en-landschapszorg-vzw-realiseert-eerste-

biodiversiteit van de omgeving versterkt. Het creëren van een
leefbare werkomgeving kan bovendien de beheerkost gevoelig
verlagen door de overschakeling van een intensief naar een
onderhoudsarm beheer. Zo heeft een meer ecologische aan-

ecologische-herinrichting-van-haventerrein
2. Your Mover Vandergoten, Vilvoorde
•

overschakeling van traditioneel groenonderhoud naar
een groenbeheer zonder chemische bestrijdingsmiddelen

pak ook een directe economische betekenis.

en/of meststoffen
•

ecologische infrastructuur ten voordele van de diversiteit
op de site

Aanbod Natuurpunt
Wij toveren je bedrijfstuin om in een gezonde werkplek. Onze

http://www.ondernemeninantwerpen.be/nieuws/

•

streekeigen beplanting met oog voor personeel en fauna,
zo werden er bijvoorbeeld fruitbomen geplant

missie is om de natuur te versterken en te laten overvloeien
tot in de stenen werkplek, waarbij de stap gemaakt kan worden

•

naar een natuurlijker beheer.

3. Allard Europe

Je kan bij ons terecht voor opmaak van het ontwerp-, inrich-

bijenhotel en bloemenweide

•

aanplanten van een houtkant en hoogstam bomen

•

verwijderen van exoten en het creëren van een ruigte
waarin vogels, insecten en ongewervelden een plekje

tings-, beplantings- en beheerplan, tot en met de realisatie

vinden

van de groene buitenruimte van jouw bedrijventerrein. We
onderscheiden ons in hoofdzaak door te vertrekken uit

•

gefaseerd maaibeheer

aanwezige potenties en in te zetten op de meest kwalitatief

•

groene eethoek voor de werknemers, met een plantenscherm

hoogstaande natuur die binnen de context haalbaar is.
•

bijenhotel

