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Inspiratiegids
voor ondernemers

‘Maak aanspraak op subsidies
voor het verfraaien

van uw bedrijfsperceel!’



‘‘Winst verzekerd: 
voor de natuur,

voor bezoekers, 
werknemers

en bedrijven.’’



2B Connect

In dit Europees project zetten drieëntwintig partners zich tot januari 

2019 in voor meer biodiversiteit op bedrijventerreinen in de grensregio 

België - Nederland. 2B Connect wil een bijdrage leveren

aan een groener beeld op de bedrijventerreinen. 

“Een bedrijventerrein met grote en middelgrote ondernemingen, 

wegen, parkeerplaatsen. Denk er nu ook bermen bij vol bloeiende 

bloemen, hagen van waaruit je vogels kan horen tsjilpen, bomen die 

verbinding maken met een nabijgelegen bos, waterbuffers die een 

plekje bieden aan salamanders en libellen, klanten, werknemers en 

recreanten die genieten van het groen in deze omgeving.“

2B Connect werkt aan:

• het vergroenen van bedrijventerreinen: het hart van het project; 

• communicatie over biodiversiteit: via een website, netwerkmomenten  

en groensafari’s wordt het thema onder de aandacht gebracht;

•	 het	ontwikkelen	en	verfijnen	van	instrumenten,	waaronder	een	

rekenapplicatie;

• het opleiden van adviseurs die na het project bedrijven kunnen 

inspireren en motiveren op het gebied van biodiversiteit. 

www.2B-Connect.nl 

www.obgb.nl 
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Biodiversiteit op Kleine Hoeven,
de Sleutel en agrarisch gebied 
Op de bedrijventerreinen de Sleutel (gemeente Bladel) en Kleine 

Hoeven (gemeente Reusel-De Mierden), net als op de tussenliggende 

Ecologische Verbindingszone gelegen in agrarisch gebied, versterken 

we de natuurwaarden en vergroten we de biodiversiteit.

Daartoe leggen we ons toe op de aanleg van groen in de openbare 

ruimte van de bedrijventerreinen, stimuleren we bedrijven om groen 

aan te leggen op hun kavels en de aanleg van een ecologische zone 

die twee natuurgebieden met elkaar gaat verbinden.

Zowel gemeente Bladel als gemeente Reusel-De Mierden hebben de 

ambitie om de bedrijventerreinen duurzaam te ontwikkelen. Hiermee 

geven beide gemeenten een impuls aan groene inrichting van 

openbaar gebied. 

Bedrijven krijgen gericht advies over de voordelen van groen en 

worden gestimuleerd om op hun eigen kavel aandacht te besteden 

aan beplanting. Inrichtingsplannen opstellen en vervolgens het 

perceel daadwerkelijk omvormen, behoren tot de mogelijkheden. 

Daarbij worden bij voorkeur lokale groenadviseurs, tuinarchitecten en 

hoveniers	met	affiniteit	voor	biodiversiteit	ingeschakeld.	Uiteraard	in	

overleg	met	de	desbetreffende	ondernemer.
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Werkwijze voor ondernemers

Bij voorkeur worden lokale groenadviseurs, tuinarchitecten en hoveniers 

met kennis van biodiversiteit ingeschakeld. 2B Connect dient de ontwerp- 

en uitvoeringsplannen vooraf goed te keuren zodat het project ze 

ook kan opnemen. Deze inspiratiegids geeft aan waar oplossingen 

en	mogelijkheden	liggen.	Uiteraard	zijn	er	meerdere	manieren	om	

biodiversiteit te creëren op een bedrijfslocatie. In overleg kunnen we 

bekijken in hoeverre we andere ideeën kunnen implementeren. 

Houd rekening met de Interreg-regelgeving. De aanbesteding en gunning 

vinden plaats conform de Europese en nationale regelgeving. Het 

aanvragen	van	offertes,	de	beoordeling	daarvan	en	de	voorbereiding	

van de gunning verloopt in nauw overleg met deelpartner OBGB en 

projectpartner Huis van de Brabantse Kempen. 

Dit geldt voor zowel het ontwerpplan als de daadwerkelijke uitvoering.

Het Huis van de Brabantse Kempen verleent de uiteindelijke gunning. 

Daarbij	is	sprake	van	een	financiering	van	50%	voor	zowel	het	

ontwerpplan als de daadwerkelijke uitvoering, mits dit ontwerp- en 

uitvoeringsplan goedgekeurd zijn door het secretariaat. De plannen 

worden gecontroleerd door het projectsecretariaat en worden 

toegestuurd in overleg met deelpartner OBGB. Bedrijven dienen een 

de-minimis verklaring aan te leveren, waarna vervolgens door het 

Huis van de Brabantse Kempen een toekenning van staatssteun 

wordt opgemaakt.

Meer informatie is te verkrijgen via ondernemersvereniging OBGB.

5



‘‘Met biodiversiteit draag
je verantwoordelijkheid

voor de enorme
groenoppervlaktes

van industrieterreinen.”
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Algemeen

Biodiversiteit is een breed begrip dat wordt gebruikt om de rijkdom 

en diversiteit van de natuur aan te duiden. ‘Het gaat om de grote 

verscheidenheid aan dieren, planten, habitats en genen. Biodiversiteit 

zorgt door de interactie met omgevingsfactoren voor ecosystemen 

waarin organismen kunnen leven.’ Deze gids dient ter inspiratie 

van ondernemers die de mogelijkheden willen verkennen om hun 

bedrijfslocatie te vergroenen. 

Inheemse soorten

Rekening houden met de lokale omstandigheden levert de grootste 

bijdrage aan biodiversiteit. Deze bepalen wat er van nature aan 

planten en dieren thuishoort in een streek. Kies daarbij voor 

inheemse bomen, struiken en planten die passen bij de natuurlijke 

omstandigheden. 

Dieren

Biodiversiteit maakt een bedrijfsperceel ook aantrekkelijk voor dieren 

als ze voedsel, water, nest- en schuilgelegenheden kunnen vinden. 

Denk daarbij aan bloeiende planten voor insecten en bessendragende 

struiken voor vogels. Leg een vijver aan met natuurlijke oevers of 

plaats een drinkbak. Plaats kasten voor vogels of vleermuizen. 

Tijdelijke inrichting

Braakliggende terreinen zijn prima tijdelijk in te richten. Ook hiermee 

is	een	prima	impuls	te	geven	aan	het	verbeteren	van	de	leefbaarheid	

van de omgeving.
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Openbaar gebied

Vanuit de overheid en gemeenten wordt binnen dit project ook een 

impuls gegeven aan biodiversiteit. Dat biedt een uitgelezen kans om 

om privaat en openbaar gebied op elkaar af te stemmen. 

Kosten

Het werken met biodiversiteit heeft een positieve invloed op de 

beheer- en onderhoudskosten. Er is dus winst te behalen voor de 

natuur,	voor	de	mens	maar	ook	vanuit	financieel	oogpunt.	
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Groendaken

Een	groendak	is	een	dak	begroeid	met	levende	planten.	Afhankelijk	

van de soort beplanting en het gebruik zijn er verschillende manieren 

om een dak te vergroenen. Groendaken leveren het voordeel dat ze de 

levensduur verhogen, dat er sprake is van een betere warmtewering 

en geluidsisolatie, het milieu en de leefomgeving verbetert en het 

voor een fraai aanzicht zorgt. 

Sedumdak (vetplanten)
Een sedumdak (plat of schuin) is begroeid met sedum, ofwel 

vetplanten. Deze planten kunnen erg goed tegen droogte, 

maar ook heel vochtige periodes. De felle zon is tevens geen 

probleem voor deze vetplantjes. Sedum heeft ten opzichte 

van andere dakbedekking nauwelijks onderhoud nodig en 

is	erg	sterk.	Er	zijn	meer	dan	250	sedumplanten,	waarmee	

meerdere kleuren en patronen gecreëerd kunnen worden. 

Ook is het mogelijk sedum te combineren met kiezels of gras. 

Essentieel is de juiste draagcapaciteit. 

Halfhoge	beplanting	(daktuin)
Dit gaat meer richting een daktuinidee met planten hoger 

dan	50	cm	zoals	bijvoorbeeld	gras,	kruiden,	vaste	planten	of	

struiken. Ideaal in combinatie met een zitje of wandelpad voor 

uw werknemers. Hiervoor moet het draagvermogen van het 

dak hoog genoeg zijn. 
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Hoge beplanting (daktuin inclusief bomen)
Dit is vergelijkbaar met de daktuin maar hier worden ook 

bomen gebruikt. Dat vraagt een grotere investering en een 

grote draagkracht van het dak. 

Grinddak (broedplaats voor scholeksters en 
visdieven)
Om het lood en de constructie van een dak in een goede 

conditie te houden, vormt ballastgrind een goede oplossing. 

Door het hoge soortelijk gewicht van grind is het zwaar 

genoeg om alles op zijn plaats te houden tijdens stevige 

wind. Daarnaast heeft grind een ronde en gladde vorm. Dat 

voorkomt beschadigingen en lekkage van dakbekleding. Grind 

geeft tevens een goede waterdoorlaarbaarheid door de ronde 

vorm van het grind. Een grinddak biedt een hogere diversiteit 

dan een dak van dakplaten of dakpannen. Sommige vogels 

maken op grinddaken hun nest, zoals de scholekster of de 

visdief.  
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Groene gevels

Een groene gevel is relatief eenvoudig en goedkoop te realiseren. 

Met een aantal klimplanten en het geschikt maken van de bodem is 

een	groene	gevel	al	snel	realiteit.	Afhankelijk	van	de	plantenkeuze	

wordt er voor de gevel een rek geplaatst zodat de plant makkelijker 

kan klimmen. Bij de keuze moet u er ook rekening mee houden dat de 

plant al dan niet wintergroen is. Een groene gevel kan ook worden 

gemaakt met behulp van een bewateringssysteem, waardoor de 

gevel sneller vergroent. De aanleg en het onderhoud is in dat geval 

een stuk kostbaarder. 

Zelfhechtende	klimmers
Deze planten hebben geen klimsteun nodig, met hechtwortels 

zetten zij zich vast op de ondergrond. Niet alleen schuttingen 

of muren, ook een wand van kokosschutting biedt de juiste 

ondergrond voor deze klimplanten. Klimop (Hedera), Wilde 

wingerd (Parthenocissus) en Klimhortensia (Hydrangea 

petiolaris) behoren tot de mogelijkheden. 

Rankende klimplanten
Planten met ranken draaien zich ergens om heen en gaan 

op zoek naar steun. Geef ze deze steun door een stuk 

(beton) gaas of draadscherm tegen de muur of schutting 

te bevestigen. Voorbeelden van rankende klimmers zijn  

Akebia, Clematis , Kamperfoeli (Lonicera), Sterjasmijn 

(Trachelospernum),  Vuurdoorn (Pyracantha) en Blauwe regen. 
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Groenblijvende klimplanten
De meeste klimmers zijn ‘s winters kaal. Dan vallen hun mooie 

takken goed op, maar er zijn ook wintergroene klimplanten. 

Echt wintergroen is de klimop (Hedera). Andere wintergroene 

klimplanten zijn Kamperfoelie (Lonicera henryi), Clematis 

armandii en Toscaanse jasmijn (Trachelospernum jasminoides). 

Winterharde klimplanten
Bijna alle klimplanten zijn winterharde klimplanten. De klimop 

is echter kwetsbaar tijdens de groei, en dient beschermd te 

worden tegen vorst.  
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Waterretentie

Wadi
Een wadi is in feite niet meer dan een ondiepe sloot met 

flauwe	kanten.	Afhankelijk	van	het	gewenste	uiterlijk	laat	

u deze in meer of mindere mate maaien. De beplanting kan 

bestaan uit gras, kruiden, struiken of zelfs bomen. Soms staat 

er het hele jaar water in, maar dat is niet altijd het geval. De 

wadi	kan	verder	opgefleurd	worden	met	bloemen,	grind	of	

andere elementen. De wadi fungeert ook om overtollig water 

op	te	vangen	en	langzaam	in	de	grond	te	infiltreren,	wat	de	

waterhuishouding in het gebied weer ten goede komt.

Poel
Een poel heeft ecologisch grote waarde als deze natuurlijk 

is	ingericht.	Deze	trekt	dan	amfibieën	aan.	Er	kan	gekozen	

worden voor een meer modern uiterlijk terwijl de poel toch 

nog waarde heeft voor bijvoorbeeld vogels en insecten als 

watervoorziening. Tevens fungeert een poel ook om overtollig 

water	op	te	vangen	en	langzaam	in	de	grond	te	infiltreren,

wat de waterhuishouding in het gebied weer ten goede komt.
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“Biodiversiteit toepassen, 
betekent ondernemen voor 

de volgende generaties.
Er is geen leven op aarde

mogelijk zonder bijtjes.”
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Kruiden, bloemen,
gras en beplanting

Bloem- en kruidenrijke beplanting 
Bermen of niet in gebruik zijnde percelen kunnen gebruikt 

worden om bloemrijke en/of kruidenrijke beplanting te 

realiseren. Minder maaien kan al resultaat opleveren, maar 

we raden inzaaien aan om veel bloemen voort te brengen. 

Daarbij kan gekozen worden voor een eenjarig of meerjarig 

zaadmengsel of voor bloembollen. Door de eerste 30 cm te 

maaien kan vaak een iets netter uiterlijk worden gerealiseerd. 

Vlinderpromenade
Een vlinderborder of -promenade bevat kleurrijke bloemen 

waarbij gekozen kan worden uit een diversiteit van kruiden 

en bloemen: kamperfoelie, aalbes, boswilg, kaasjeskruid, 

vingerhoedskruid, veldsalie of ereprijs. 

Gevelbeplanting
Zonder dat de hele gevel begroeid raakt, kan een bedrijf 

worden	opgefleurd	met	een	strook	beplanting	rond	de	gevel.	

Verschillende vaste planten komen hiervoor in aanmerking. 
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Hagen en heggen
Door een heg bijvoorbeeld rond een hekwerk te planten te 

planten, vergroent u het uiterlijk aanzienlijk. Een heg biedt een 

schuil-, nest- en voedsellocatie voor vele vogels en insecten. 

Er zijn diverse soorten planten die gebruikt kunnen worden. 

Voor	een	maximaal	effect	ten	gunste	van	biodiversiteit	raden	

we beuk, haagbeuk, liguster, meidoorn, sleedoorn, zuurbes 

of	japanse	bottelroos	aan.	Een	bijkomend	effect	van	de	

laatste vier soorten is dat deze doorns bezitten en daardoor 

inbraakwerend werken. Kiest u voor een lage heg? Dan raden 

we dwergmispel aan als groenblijvende plant. Een combinatie 

van diverse soorten is natuurlijk ook mogelijk.

Boom of bomenrij
Door het planten van één of meerdere bomen vergroent de 

uitstraling van de omgeving meteen enorm. Bovendien zorgen 

bomen voor beschutting voor mens en dier en bieden ze ook 

voedsel en nestgelegenheid voor dieren. Met diverse soorten 

struiken en eventueel bomen kan een singel gemaakt worden 

om uw bedrijf of bedrijventerrein. Dit vereist minstens een 

breedte van twee meter. Ook fruitbomen of -struiken behoren 

tot de mogelijkheden. 
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Verharding

Een minder verharde oppervlakte betekent meer doorlaatbaarheid 

voor water. Er is ook meer plaats voor planten, maar ook voor een 

beter bodemleven. Een goed bodemleven zorgt voor een vruchtbare 

grond, een betere bescherming tegen ziekten en plagen, maar ook 

voor een betere waterberging. 

Halfopen verharding
Op	locaties	waar	veel	gereden,	gelopen	en/of	gefietst	wordt,	

kan gebruik gemaakt worden van halfopen verharding. Water 

kan dan weg en er kunnen plantjes groeien. Die worden 

nooit hoog en schaden het uiterlijk dus niet. Parkeerplaatsen 

lenen zich hier bijvoorbeeld toe. Onkruid verwijderen wordt 

overbodig en het onderhoud daarmee een stuk goedkoper.
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“Kwaliteit van de 
werkomgeving heeft 

een grote invloed op het 
welzijn en de gezondheid 
van mensen, en daarmee 

op hun inzetbaarheid.”
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Voorzieningen voor dieren

Nestkasten voor vogels
Hang vogelhuisjes op noordelijk of oostelijk gerichte muren. 

Zeker koolmezen of mussen zullen hier dankbaar gebruik van 

maken. 

Nestkasten voor vleermuizen
Vleermuizen maken gebruik van nestkasten als 

zomerverblijfplaats. De kast moet dan wel geschikt zijn.

Hang de kast minstens 3 meter hoog en zoveel mogelijk in

de zon (zuidelijk georiënteerd). Zorg daarbij dat er geen 

obstakels voor de kast staan.

Ingebouwde nestkasten
In daken en muren kunnen ook nestkasten worden ingebouwd 

voor vleermuizen, zwaluwen of mussen. 
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Insectenhotel of bijenkast
Een insectenhotel of bijenkast plaatsen bij een bedrijf blijkt 

een	eenvoudige	en	effectieve	maatregel.	Vooral	in	combinatie	

met een bloemrijk hoekje. 

Egelhuis
Voor bedrijven die al dichtbij of in een groene omgeving 

staan is het mogelijk een egelhuis te plaatsen. Deze wordt 

dan in een groenstrook geplaatst en kan als schuilplaats of 

nestlocatie dienen voor egels. 
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Overzicht (mogelijke beplanting) 

Bomen

 HULST LIJSTERBES ZOMERLINDE WINTERLINDE GEWONE VOGELKERS

Struiken

 BOSRANK TWEESTIJLIGE WILDE WEGEDOORN TROSVLIER  
  MEIDOORN KARDINAALSMUTS

Houtige kruiden

 BOSAALBES ZWARTE BES KRUIPWILG DAUWBRAAM STRUIKHEIDE  
  

Grassen en Granen

 KAMGRAS ROOD ZWENKGRAS PLAT BEEMDGRAS ZOMERROGGE GERST  
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Inheemse bloemen

 DUIZENDBLAD KROMHALS VALSE KAMILLE KNIKKENDE DISTEL GROTE   
     KATTENSTAART  
   

 GROTE KLAPROOS VELDSALIE MARGRIET BEEMD GEWOON  
    OOIEVAARSBEK BIGGENKRUID  
  



“Juist door biodiversiteit 
terug te brengen op het 
terrein dalen de kosten 
voor het onderhoud.”



Meer informatie? 

Hetty van der Hamsvoort

parkmanager OBGB

hetty@obgb.nl

Tel.	06-41559548

www.2B-Connect.nl

www.obgb.nl

“Nu investeren in 
groen om morgen

te leven in een
gezondere wereld.”


