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Biodiversiteit op bedrijven 

 



Je bent … adviseur 

● “groene jongens” zijn (soms) verdacht 

● de natuur = 

▸ wildernis 

▸ ongeordend 

▸ onvoorspelbaar 

▸ vaag 

● jij moet toch … 

▸ concreet zijn 

▸ menselijk 

 

 



Wat versta jij 
onder “natuur”? 



natuur is … 

●wat spontaan is 

● liggend vetmuur tussen straatstenen = natuur 

● zonnedauw langs een platgetreden paadje in 
de heide = natuur 

● het houtkantje = géén natuur 



Natuur in zijn meest utilitaire 
vorm … 

● ecosysteemdiensten 



Natuur als 
ecosysteemdienst 

“buffering tegen 
overstroming” 



Zorg dat je iets weet over … 

●Wat doet het bedrijf? 

●Hoe doet het bedrijf dat? 

●Wat is er in de omgeving? 

▸ landschap 

▸ abiotisch en biotisch milieu 

▸ mensen: scholen, buren, werknemers, … 

● Kennis over wetgeving … 

● Subsidiekanalen, mogelijkheden sponsoring, 
opportuniteiten 

 

de natuur 



Zorg dat je iets weet over de 
natuur van het bedrijf 

●wat wil het bedrijf wél, niet, … 

●wat kan het bedrijf wél, niet 



 













Argumenten om “iets” voor de 
natuur te doen 

● Uitstraling 

● Verminderde beheerkosten 

● Ecosysteemdiensten, zoals … 

▸ Vastgoedwaarde 

▸ Risicobeheersing schade: blusvijver 

▸ Biodiversiteit: bevruchting door insecten 

● Sociaal 

▸ Productiviteid: groene werkplek 

▸ Vermindering ziekteverzuim 

▸ Herkenbaarheid voor de collega’s 

● Wet-& regelgeving 

● Relatiemanagement 



De praktijk 

● Natuurvriendelijke grondstoffen 

● Omgeving bedrijventerrein 

● Steun natuurbehoud 

● Recreatiemogelijkheden ontwikkelen 

● Het bedrijfsgroen als onderdeel van het landschap 

▸ Waterbergingvijvers 

▸ Groendak 

▸ Groene bermen 

▸ Groene entree 

▸ Permanent groen: buffer 

▸ Tijdelijk groen: dynamische natuur 

● Faunavoorzieningen 

▸ Nestkasten vleermuizen 



Welk bedrijf heb je voor je? 

● Is het groen onderdeel van het kader? 

● Is groen achtergrond? 

●Heeft groen heeft effecten op bedrijfsvoering? 

 



 



Wat is natuurbeheer? 

 

de omstandigheden creëren, in 
stand houden of herstellen 
opdat natuurlijke processen 
kunnen plaatsgrijpen 



Wat zijn die “omstandigheden”? 

● schaal 

● tijd 

●middelen  haalbaarheid 

●mensen 

● leesbaarheid 

● soorten 

▸ actueel 

▸ potentieel 

▸ gedrag en ecologische randvoorwaarden 

overleg en visualiseer! 

jouw kennis 
en ervaring 



schaal: belangrijk 

vegetati
e 

bodem 

• moedermateriaal 

• humusvorm 

• (grond)water hydrologie 

landschap 

• topografie 

klimaat 
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De natuur in de omgeving 

 



De natuur in de omgeving 

 

E Blauwborst

E Boomleeuwerik

E Boompieper

E Bruine snavelbies

E Gekraagde Roodstaart

E Gewone dophei

E Glassnijder

E Groentje

E Heidesabelsprinkhaan

E IJsvogel

E Krabbenscheer

E Loos Blaasjeskruid

E Loos blaasjeskruid

E Matkop

E Nachtegaal

E Oeverkruid

E Poelkikker

E Ronde zonnedauw

E Rosse Vleermuis

E Veenpluis

E Wielewaal

E Zwarte Specht



Vergeet de bodem niet! 

 

https://www.google.be/maps/@51.222249,4.5283778,319a,35y,204.24h,68.66t/data=!3m1!1e3


De natuur in de omgeving 

 

https://www.google.be/maps/@51.1337004,4.5396562,1176a,35y,24.46h,55.12t/data=!3m1!1e3


Verken 

●www.waarnemingen.nl 

● Kijk op de interactieve GIS-kaarten 

▸ vb. Noord-Holland 

http://www.waarnemingen.nl/
https://maps.noord-holland.nl/GeoWeb51HTML5/Index.html?configBase=https://maps.noord-holland.nl/Geocortex/Essentials/GeoWeb51/REST/sites/GROENE_AS/viewers/GROENE_AS/virtualdirectory/Resources/Config/Default
https://maps.noord-holland.nl/GeoWeb51HTML5/Index.html?configBase=https://maps.noord-holland.nl/Geocortex/Essentials/GeoWeb51/REST/sites/GROENE_AS/viewers/GROENE_AS/virtualdirectory/Resources/Config/Default
https://maps.noord-holland.nl/GeoWeb51HTML5/Index.html?configBase=https://maps.noord-holland.nl/Geocortex/Essentials/GeoWeb51/REST/sites/GROENE_AS/viewers/GROENE_AS/virtualdirectory/Resources/Config/Default


In, maar ook tussen bedrijven is er (vaak) 
(ruimte voor) natuur 

●Het hoeft niet noodzakelijk allemaal op jouw grond 

●Werk samen met de buren om iets 
gemeenschappelijks te realiseren 

● Zoek aansluiting 

https://www.google.be/maps/@51.2527956,4.2140602,584a,35y,354.21h/data=!3m1!1e3


Kennis over wetgeving 

● Bedrijven werken vanuit een legalistisch standpunt: 

▸ Wat moet, doen we / Wat niet moet, doen we niet 

▸ Wat niet mag, doen we niet / Wat mag, doen we als we 
willen 

▸ Wie adviseert, is verantwoordelijke voor de wettelijke 
consequenties ervan (zie verder) 

 



Kennis over wetgeving 

● Een adviseur moet zijn job kennen: 

▸ Weet wat de consequenties van je adviezen kunnen zijn 
en doe aan risico – inschatting 

▸ Voorkom aansprakelijkheid in de contracten 

▸ Verzeker je 


