
14-9-2018

1

Toekomstbestendige bedrijventerreinen: de rol van groen

Dr.ir. Robbert Snep – Wageningen Environmental Research (WUR)
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Bron: Adaptation Support Tool
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Meer dan 60 groen-blauwe maatregelen
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Adaptation Support Tool
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Uitdaging bedrijven Oplossing parkmanagement

1. Schade en overlast door inzet groen voor infiltratie 
regenwater voorkomen en tijdelijk retentie

2. Productiviteit werknemers bewaken, inzet groen voor koeling en 
geen vermindering door hittestress thermisch comfort

3. Duurzaamheidsambities en inzet groen voor biodiversiteit op 
maatschappelijke betrokkenheid bedrijventerrein
willen tonen

4. Braakliggende grond oogt verwaarloosd, inzet groen voor bloemrijk grasland, 
afbreuk aan uitstraling bedrijventerrein via ontheffing Tijdelijke Natuur geen 

problemen natuurwetgeving

5. Vitaliteit en werkplezier werknemers inzet groen voor inspirerend 
hoog houden lunchwandelen en pauzeren in 

natuurlijke setting

6. Diefstal en inbraak tegengaan inzet groen met doornstruweel op 
perceelafscheidingen

35 miljoen euro schade
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Landscape Approaches, infiltration

gardens, planters, rain-gardens, etc.

This is the basic 

approach

that can be adapted

to almost any site

OMSI Parkeerplaats van 2.5 ha (aangelegd in 1992)

Infiltratie en verdamping van water: jaarlijks 33.000 m3!

Minder riolering nodig, €70,000 bespaard t.o.v. traditionele P-plaats

Buckman Heights Apartments

Parkeerlaats met infiltratie heg
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Uitdaging bedrijven Oplossing parkmanagement

1. Schade en overlast door inzet groen voor infiltratie 
regenwater voorkomen en tijdelijk retentie

2. Productiviteit werknemers bewaken, inzet groen voor koeling en 
geen vermindering door hittestress thermisch comfort

3. Duurzaamheidsambities en inzet groen voor biodiversiteit op 
maatschappelijke betrokkenheid bedrijventerrein
willen tonen

4. Braakliggende grond oogt verwaarloosd, inzet groen voor bloemrijk grasland, 
afbreuk aan uitstraling bedrijventerrein via ontheffing Tijdelijke Natuur geen 

problemen natuurwetgeving

5. Vitaliteit en werkplezier werknemers inzet groen voor inspirerend 
hoog houden lunchwandelen en pauzeren in 

natuurlijke setting

6. Diefstal en inbraak tegengaan inzet groen met doornstruweel op 
perceelafscheidingen
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Hittestress Eindhoven

Bedrijventerrein Kanaalzone

Goederen Distributie Centrum

Flight Forum
kantorenpark

De Hurk bedrijventerrein

Infra-rood beeld: ‘rood’ is ‘bomen, struiken en gras’

Bedrijventerrein

Infra-rood beeld: ‘rood’ is ‘bomen, struiken en gras’

“Groen op bedrijventerreinen?”
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JPC’s Clean Tech Park, SingaporeBedrijventerrein de Hurk
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Uitdaging bedrijven Oplossing parkmanagement

1. Schade en overlast door inzet groen voor infiltratie 
regenwater voorkomen en tijdelijk retentie

2. Productiviteit werknemers bewaken, inzet groen voor koeling en 
geen vermindering door hittestress thermisch comfort

3. Duurzaamheidsambities en inzet groen voor biodiversiteit op 
maatschappelijke betrokkenheid bedrijventerrein
willen tonen

4. Braakliggende grond oogt verwaarloosd, inzet groen voor bloemrijk grasland, 
afbreuk aan uitstraling bedrijventerrein via ontheffing Tijdelijke Natuur geen 

problemen natuurwetgeving

5. Vitaliteit en werkplezier werknemers inzet groen voor inspirerend 
hoog houden lunchwandelen en pauzeren in 

natuurlijke setting

6. Diefstal en inbraak tegengaan inzet groen met doornstruweel op 
perceelafscheidingen
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Grote Polder bedrijventerrein, Zoeterwoude
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Uitdaging bedrijven Oplossing parkmanagement

1. Schade en overlast door inzet groen voor infiltratie 
regenwater voorkomen en tijdelijk retentie

2. Productiviteit werknemers bewaken, inzet groen voor koeling en 
geen vermindering door hittestress thermisch comfort

3. Duurzaamheidsambities en inzet groen voor biodiversiteit op 
maatschappelijke betrokkenheid bedrijventerrein
willen tonen

4. Braakliggende grond oogt verwaarloosd, inzet groen voor bloemrijk grasland, 
afbreuk aan uitstraling bedrijventerrein via ontheffing Tijdelijke Natuur geen 

problemen natuurwetgeving

5. Vitaliteit en werkplezier werknemers inzet groen voor inspirerend 
hoog houden lunchwandelen en pauzeren in 

natuurlijke setting

6. Diefstal en inbraak tegengaan inzet groen met doornstruweel op 
perceelafscheidingen
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Uitdaging bedrijven Oplossing parkmanagement

1. Schade en overlast door inzet groen voor infiltratie 
regenwater voorkomen en tijdelijk retentie

2. Productiviteit werknemers bewaken, inzet groen voor koeling en 
geen vermindering door hittestress thermisch comfort

3. Duurzaamheidsambities en inzet groen voor biodiversiteit op 
maatschappelijke betrokkenheid bedrijventerrein
willen tonen

4. Braakliggende grond oogt verwaarloosd, inzet groen voor bloemrijk grasland, 
afbreuk aan uitstraling bedrijventerrein, via ontheffing Tijdelijke Natuur geen 
risico beschermde soorten problemen met natuurwetgeving

5. Vitaliteit en werkplezier werknemers inzet groen voor inspirerend 
hoog houden lunchwandelen en pauzeren in 

natuurlijke setting

6. Diefstal en inbraak tegengaan inzet groen met doornstruweel op 
perceelafscheidingen
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Uitdaging bedrijven Oplossing parkmanagement

1. Schade en overlast door inzet groen voor infiltratie 
regenwater voorkomen en tijdelijk retentie

2. Productiviteit werknemers bewaken, inzet groen voor koeling en 
geen vermindering door hittestress thermisch comfort

3. Duurzaamheidsambities en inzet groen voor biodiversiteit op 
maatschappelijke betrokkenheid bedrijventerrein
willen tonen

4. Braakliggende grond oogt verwaarloosd, inzet groen voor bloemrijk grasland, 
afbreuk aan uitstraling bedrijventerrein via ontheffing Tijdelijke Natuur geen 

problemen natuurwetgeving

5. Vitaliteit en werkplezier werknemers inzet groen voor inspirerend 
hoog houden lunchwandelen en pauzeren in 

natuurlijke setting

6. Diefstal en inbraak tegengaan inzet groen met doornstruweel op 
perceelafscheidingen
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Uitdaging bedrijven Oplossing parkmanagement

1. Schade en overlast door inzet groen voor infiltratie 
regenwater voorkomen en tijdelijk retentie

2. Productiviteit werknemers bewaken, inzet groen voor koeling en 
geen vermindering door hittestress thermisch comfort

3. Duurzaamheidsambities en inzet groen voor biodiversiteit op 
maatschappelijke betrokkenheid bedrijventerrein
willen tonen

4. Braakliggende grond oogt verwaarloosd, inzet groen voor bloemrijk grasland, 
afbreuk aan uitstraling bedrijventerrein via ontheffing Tijdelijke Natuur geen 

problemen natuurwetgeving

5. Vitaliteit en werkplezier werknemers inzet groen voor inspirerend 
hoog houden lunchwandelen en pauzeren in 

natuurlijke setting

6. Kosten parkmanagement laag houden inzet groen met bloemrijk grasland is 
goedkoper dan gazon maar ook dan 
bestrating

Parking at entrance, adjacent to main office and corporate restaurant 
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Green lunch garden with habitat for butterflies and birds

Heineken brewery Zoeterwoude
Approx. 100 ha
Largest brewery in Europe

54

http://3.bp.blogspot.com/-nT-raczozEg/UHadXQL3rvI/AAAAAAAAANU/PkWLjK4E6UA/s1600/forbo+-+aanleg+terrein+(2).JPG
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http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=water&source=images&cd=&cad=rja&docid=ggpo7KNo9Yy9AM&tbnid=d_aCQE-cM7iIkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://serc.carleton.edu/earthlabs/drought/1.html&ei=3LleUdmnJ-ia0AXc2YCgBg&bvm=bv.44770516,d.d2k&psig=AFQjCNE2rJ2fiyeD6H5ZJghrW9awuVpzqw&ust=1365248844183821
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Brainport Industry Campus

Het toekomstbestendige bedrijventerrein

Meer weten of natuurlijk groen op bedrijventerreinen?

Neem contact op!

robbert.snep@wur.nl

+31 317-486006

58

Dank voor uw aandacht!


