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Kom op adem met natuur op je bedrijf

Natuur ver van je bed show? Wel nee, die vind je gewoon 
naast de deur op je werk! Een groeiend aantal bedrijven 

is enthousiast en gaat zelf aan de slag met natuur op 
hun terrein. Ze creëren met eenvoudige middelen een 
perfecte leefomgeving voor planten, dieren, vogels en 
insecten. En daar wordt iedereen blij van. Want groene 
bedrijventerreinen geven een boost; aan de natuur, 
aan je imago als werkgever en aan de goodwill van 
buurtbewoners. Een groen bedrijfsterrein werkt ook als een 
magneet; ze trekt betrokken personeel aan en positieve 
aandacht van investeerders en klanten. En last but not 
least, veel natuurmaatregelen zijn efficiënt en besparen 
(op de langere termijn) geld.
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Aliquam erat volutpat. Quisque sollicitudin ut justo in tristique. Donec dapibus, nibh et lacinia semper, ipsum ex 

sollicitudin ipsum, eget blandit lectus metus malesuada arcu. Pellentesque habitant morbi tristique senectus.
Company Activity

Nulla viverra posuere lacus in posuere. Nam a 

sem placerat, blandit nisi et, commodo ligula. 

Duis hendrerit justo arcu, sit amet luctus magna 

faucibus vitae pellentesque nibh ex, sagittis sit 

amet laoreet ac, dictum ac neque blandit.

Cras elementum odio sed libero feugiat 

fermentum. Ut at libero commodo, tincidunt 

risus non, hendrerit velit. Mauris tellus nunc, 

convallis eget blandit. Vivamus pulvinar ipsum 

neque, vitae dictum augue consequat.

Company Objectives

Aliquam sit amet suscipit dui, eget accumsan 

tortor. Turpis orci pretium odio, quis interdum 

erat tortor ut augu. vitae cursus ante ligula 

ut metus. In convallis, lorem quis accumsan 

ullamcorper.

• Aliquam eget orci id lacus scelerisque

tristique vitae in dolor.

• Fusce tempor mattis ligula in vestibulum

libero commodo ut mauris at efficitur.

• Proin dapibus dolor eu interdum finibus.

Aenean vitae massa nec enim ultricies.

Jouw bedrijf kan de schakel zijn

De natuur is versnipperd in 
Nederland en staat continu 
onder druk  onder andere door 
verstedelijking. Dat maakt 
het voor planten en dieren 
lastig om een voldoende groot 
leefgebied te vinden en om 
zich te kunnen verspreiden. 
Een groot probleem, want 
we hebben de natuur hard 
nodig om onze leefomgeving 
gezond en prettig te houden. 
Maar er is iets aan te doen! 
Door natuurgebieden op 
een slimme manier met 
elkaar te verbinden krijgt ons 
ecosysteem de ruimte die ze 
nodig heeft. 

En het leuke is: jouw bedrijf kan 
daarin een belangrijke schakel 
zijn! Ieder bedrijfsterrein, klein 
of groot, heeft de natuur iets te 
bieden. Je zou het niet zeggen; 
maar juist bedrijventerreinen 
zijn vaak een goede plek voor 
natuur, want dieren worden 
er minder verstoord door 
allerlei menselijke activiteiten. 
Ook zeldzame bloemen als 
orchideeën worden regelmatig 
gespot.

Verhoogde concentratie 
en meer creativiteit en 
algehele verbetering van 
humeur bij werknemers

Ondersteunt de 
biodiversteit

Gratis reclame; 
biodiversiteit op 

bedrijventerreinen 
heeft nieuwswaarde

Voorkomt 
wateroverlast:

natuur is goed te  
combineren met 

waterberging

Brengt verkoeling. 
Natuur werkt als 

een gratis airco  op 
warme dagen

 Versterkt het imago bij 
klanten en  bevordert het 
imago als aantrekkelijke 

werkgever

Voordelen van natuur op bedrijventerreinen

Meer weten over de voordelen van natuur op 
bedrijventerreinen?  Klik hier of scan de QR!
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https://www.ecopedia.be/pagina/voordelen-van-biodiversiteit-op-bedrijventerreinen
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Uit dit onderzoek is gebleken dat werknemers 
die werken in een natuurlijke groene 
omgeving en daglicht zien een toename 
van welbevinden laten zien van 13%. De 
productiviteit ging met 8% omhoog.

Binnen het INTERREG project 
2B Connect zijn in de grensregio 
Nederland-Vlaanderen zeventig 
bedrijven enthousiast zelf aan de 
slag gegaan met het vergroenen 
van hun terrein. Dat leverde 138 
ha aan natuurlijker ingericht 
terrein op, waar de biodiversiteit 
al een aantal jaren volop bloeit 
en tot adem komt.  De bedrijven 
staan versteld van het resultaat 
en de positieve effecten van 
de maatregelen die ze namen. 
Want niet alleen de natuur veert 
op, ook werknemers voelen zich 
fitter en meer betrokken in een 
prettige groene werkomgeving. 
Dat maakt hun werk effectiever. 
Er is onderzoek gedaan 
onder 3000 werknemers in 6 
verschillende landen.

Ook Zeeuwse bedrijven als Dow 
Chemical Terneuzen, North Sea 

Port, Roompot, Yara en Gemeente 
Terneuzen hebben de vergroening van 

hun terreinen met veel enthousiasme 
opgepakt. In totaal is er in het project 2B 

Connect 20 hectare ingericht met natuur. 
Denk aan maatregelen als het ophangen 

van nestkasten of bijenhotels, het graven 
van poelen, een waterberging met een 

natuurvriendelijk oever, het aanplanten van 
knotwilgen, fruitbomen, een Zeeuwse haag,  

of het inzaaien van een kruiden- en bloemrijke 
grasland, tot zelfs het aanleggen van een 
broedvogeleiland voor de visdief.

Zeeuwse bedrijven lopen voorop 

Meer weten over natuur en bedrijven 
- en het project 2B connect? Klik hier 
of scan de QR!
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https://zmf.nl/project/project-1-natuur-biodiversiteit/
https://zmf.nl/project/project-1-natuur-biodiversiteit/


Vaak al met heel eenvoudige en betaalbare maatregelen. Een bijenhotel bijvoor-
beeld, of een paar nestkasten voor vogels of vleermuizen aan de gevel. Zaai een 

grasveld in met een bloemen en kruidenmengsel of vervang beton en tegels 
op je parkeerplaats door open tegels, meer planten en bomen. 

Groenadviseur
Voor ieder bedrijf, groot of klein, kan 

een groenadviseur, opgeleid in kader 

van 2B Connect, een groenplan op 

maat maken en je adviseren met 

praktische en creatieve ideeën. Met 

een rekentool wordt bovendien 

duidelijk wat deze maatregelen 

zouden kosten en hoeveel geld ze 

je besparen. Benieuwd? Lees verder.

Zelfscan
Wil je weten hoe jouw bedrijfsterrein 

scoort op natuurvriendelijkheid? Doe 

de BIODIVA scan en ontdek welke 

acties je zelf direct kunt nemen om 

je bedrijf om te toveren tot een fijne 

groene werkplek en een nieuw 

thuis voor planten en dieren. 

Benieuwd? Lees verder

Meer weten?
Wil je meer weten over het vergroenen 

van je bedrijf en hoe wij je daarbij 

kunnen helpen? Of wil je verkennen 

welke groene potentie jouw bedrijf 

heeft? Neem dan vrijblijvend contact 

op met Stichting Landschapsbeheer 

Zeeland met Rudie Geus (rudie.geus@

landschapsbeheerzeeland.nl), of ZMf 

met Melissa Ernst (mernst@zmf.nl)

Bedrijf aan het woord Hoe begin je aan een groene oase naast de deur?

North Sea Port
“North Sea Port heeft in 2018 
in samenwerking met ZMf en 
SLZ een ‘tijdelijk’ natuurgebied 
gerealiseerd in de Koegorspolder 
tussen Axel en Sluiksil. Het doel 
van deze tijdelijke natuur is om 
terreinen die momenteel nog 
niet nodig zijn voor economische 
ontwikkeling optimaal te kunnen 
inzetten om de biodiversiteit in het 
havengebied te vergroten.

Naast het aanplanten van bomen en 
struiken, waarbij we in 2018 nog door tientallen leerlingen van een plaatselijke basisschool 
zijn geholpen, liet Nort Sea Port ook natuurakkers met oude graangewassen inzaaien en 
keverbanken aanleggen zodat het ook een veilige voedsel- en rustplek is geworden voor 
akkervogels en insecten. Ook voor de kamsalamander is er een poel gegraven. De biotopen 
sluiten aan op het biotoop van de tijdelijke natuur van Yara Sluiskil. De aangelegde 
wandelpaden gaan tevens onderdeel uitmaken van het wandelnetwerkZeeland.”
- Jolijn Delissen, omgevingsmanager North Sea Ports
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https://www.2b-connect.eu/aan-de-slag
https://biodiva.provincieantwerpen.be/
https://biodiva.provincieantwerpen.be/
https://www.2b-connect.eu/aan-de-slag
https://biodiva.provincieantwerpen.be/


Deze folder is een initiatief van  SLZ en ZMf 
en is mede mogelijk gemaakt met
 financiële steun van de gemeente

 Terneuzen.

Visueel vormgegeven door Rachel de Groot
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