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Inleiding 

Aandacht voor de biodiversiteit kan bedrijven heel wat voordelen opleveren, zoals: 

• Investeringen in meer biodiversiteit op bedrijventerreinen zorgen voor de bescherming en het herstel
van natuurwaarden. Ze versterken het “groenblauwe netwerk” en zorgen zo  voor de bescherming en
het herstel van een gezonde omgevingskwaliteit binnen en buiten de bedrijventerreinen. Het heeft
positieve gevolgen voor ons klimaat en draagt onder andere bij aan waterzuivering, brengt verkoeling
en zuivert de lucht.

• Een rijkere biodiversiteit op en rond bedrijventerreinen versterkt de gezondheid en het welzijn van
de werknemers.

• Werken aan meer biodiversiteit komt het imago van bedrijven bij klanten, leveranciers, medewerkers
en stakeholders ten goede. Ook helpt het om het engagement van bedrijven op het vlak van
maatschappelijk verantwoord ondernemen tastbaarder te maken en om positief intern en extern te
communiceren.

• Een meer biodivers ingericht bedrijventerrein en bijhorend arbeidsextensief beheer, verlaagt de
ecologische voetafdruk en kan op termijn zorgen voor een besparing op de onderhoudskosten van
het terrein.

Het instrument van de Green Deal (GD) biedt hierbij een laagdrempelig, maar toch krachtig instrument, aan om 
met een breed partnerschap samen met de overheid afspraken te maken en knelpunten uit de weg te ruimen. 

Het is de bedoeling dat de gerealiseerde projecten van de Green Deal steeds publiek worden gemaakt, zodat 
anderen ook van deze informatie kunnen gebruik maken en leren.  

Overwegingen 

Met betrekking tot deze Green Deal dienen volgende overwegingen in acht genomen te worden: 

• Overweging 1; Op 25 maart 2016 keurde de Vlaamse Regering de transversale beleidsnota ‘Visie
2050, een langetermijnstrategie voor Vlaanderen’ goed. De Vlaamse regering zet hiermee volop in op
haar toekomstvisie in 2050: een sociaal, open, veerkrachtig en internationaal Vlaanderen dat welvaart
en welzijn creëert op een slimme, innovatieve en duurzame manier, en waarin iedereen meetelt. In
deze Visie is er zowel in het stedelijk gebied als in het buitengebied aandacht voor het behoud van de
biodiversiteit.

• Overweging 2; In de transversale beleidsnota ‘Visie 2050’ van de Vlaamse Regering is opgenomen dat
Vlaanderen een sterk verlies aan biodiversiteit kent: slechts 15% van de dier- en plantensoorten van
Europees belang die in Vlaanderen voorkomen zijn in gunstige staat, en meer dan de helft (58%) zijn
in zeer ongunstige staat. Ruimte creëren waar één miljoen bijkomende Vlamingen kunnen wonen,
werken en ontspannen en tegelijkertijd de open ruimte in Vlaanderen vrijwaren is een uitdaging tegen
2050. Zoals ook opgenomen in het stappenplan voor efficiënt hulpbronnengebruik en de EU-
Biodiversiteitsstrategie voor 2020 (Europese Commissie) zullen mijlpalen in klimaatverandering
bereikt worden terwijl biodiversiteit en de erop gebaseerde ecosysteemdiensten beschermd, naar
waarde geschat en aanzienlijk hersteld worden.

• Overweging 3; Via deze Green Deal wordt bijgedragen aan minstens 7 van de 17 Sustainable
Development Goals (SDG’s). De Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit is volledig gelinkt aan SDG 15
rond bescherming, herstel en bevordering van ecosystemen. Daarnaast is deze Green Deal gelinkt aan
goede gezondheid en welzijn (SDG 3), biedt het grote kansen voor duurzame economische groei (SDG
8), bouwt het mee aan een veerkrachtige infrastructuur (SDG 9), kan het bijdragen aan meer duurzame
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steden en gemeenschappen (SDG 11), neemt het actie om de klimaatverandering en haar impact te 
bestrijden (SDG 13), en past het binnen en veronderstelt het nieuwe partnerschappen om de 
doelstellingen te bereiken (SDG 17). 

• Overweging 4; Green Deals bieden bedrijven, burgers en organisaties een laagdrempelige mogelijkheid
om samen met de overheid te werken aan de realisatie van projecten met een maatschappelijke
meerwaarde. Initiatieven uit de samenleving staan daarbij aan de basis. Daar waar deze tegen
belemmeringen aanlopen die volgens initiatiefnemers kunnen worden aangepakt op Vlaams niveau,
wil de Vlaamse overheid zich inzetten deze weg te nemen of op te lossen om zo deze initiatieven te
faciliteren en te versnellen.

Artikel 1. Partijen 

De Vlaamse overheid: 

Minister Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, handelend binnen haar 
hoedanigheid en haar bevoegdheden binnen de Vlaamse Regering; 

Minister Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, handelend binnen zijn 
hoedanigheid en zijn bevoegdheden binnen de Vlaamse Regering; 

hierna ‘de Vlaamse overheid’ genoemd. 

De initiatiefnemers: 

• Departement Omgeving, vertegenwoordigd door dhr. Peter Cabus in zijn functie van Secretaris-
Generaal van het Departement Omgeving; hierna te noemen als Departement Omgeving;

• Agentschap voor Natuur en Bos, vertegenwoordigd door mevr. Marleen Evenepoel in haar functie van
Administrateur-Generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos; hierna te noemen als Agentschap
voor Natuur en Bos;

• Natuurpunt, vertegenwoordigd door dhr. Lieven De Schamphelaere in zijn functie van voorzitter; hierna
te noemen als Natuurpunt;

• Corridor, vertegenwoordigd door dhr. Guido Devos, in zijn functie van vennoot; hierna te noemen als
Corridor.

hierna ‘de initiatiefnemers’ genoemd. 

De deelnemende partijen: 

De partijen worden vermeld in Artikel 16. Hierna ‘de deelnemende partijen’ genoemd. 

De ondersteunende partijen: 

De partijen worden vermeld in Artikel 16. Hierna ‘de ondersteunende partijen’ genoemd. 

De initiatiefnemers, de deelnemende partijen en de ondersteunende partijen worden hierna samen ‘de 
partners’ genoemd. 

De partners en de Vlaamse overheid worden hierna samen ‘de partijen’ genoemd. 
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Artikel 2. Definities en specifieke bepalingen/overwegingen in deze Green Deal 

 

Een Green Deal is een overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en de partners, en de partners onderling om 
samen groene initiatieven na te streven, samen obstakels aan te pakken en samen acties te ondernemen. 

 
In het kader van de Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit worden volgende definities gehanteerd: 

1. Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit: de gebruiksnaam voor deze Green Deal; 
2. Initiatiefnemers: Departement Omgeving, Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt, Corridor. Deze 

organisaties coördineren deze Green Deal; 
3. Deelnemende partijen: rechtspersonen die zich engageren tot de uitvoering van concrete acties die 

bijdragen aan de algemene doelstelling. De acties worden verder opgenomen in deze Green Deal; 
4. Ondersteunende partijen: rechtspersonen die zich engageren tot de uitvoering van concrete 

ondersteunende acties die bijdragen aan de algemene doelstelling; 
5. Actie: concreet engagement van één van de ondertekenaars. Er kunnen meerdere acties geformuleerd 

worden per ondertekenaar. De opgenomen acties lopen steeds gedurende de volle duurtijd van deze 
Green Deal, tenzij specifiek anders vermeld; 

6. Het actieplan Bedrijven en Biodiversiteit is ontwikkeld in het kader van deze Green Deal om bedrijven 
en organisaties uit te dagen en te helpen om te werken aan biodiversiteit op hun terreinen. 

7. ‘Tijdelijke natuur’ houdt in dat, in afwachting van de uiteindelijke bestemmingsrealisatie van een terrein 
(met uitzondering van de nabestemming), op dat terrein door een initiatiefnemer natuurontwikkeling 
tijdelijk wordt uitgevoerd. Die tijdelijke natuurontwikkeling kan later en mits een vooraf bekomen 
afwijking bij het Agentschap voor Natuur en Bos weer weggenomen worden met een maximale 
rechtszekerheid voor die initiatiefnemer. 

8. Natuur omvat volgens het Natuurdecreet de levende organismen, hun habitats, de ecosystemen 
waarvan zij deel uitmaken en de daarmee verbonden uit zichzelf functionerende ecologische 
processen, ongeacht of deze al dan niet voorkomen in aansluiting op menselijk handelen, met 
uitsluiting van de cultuurgewassen, de landbouwdieren en de huisdieren. Permanente natuur is dan 
ook alle natuur die geen tijdelijke natuur is. 

 

Artikel 3. Doel van deze Green Deal 

De Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit levert een bijdrage aan de beleidsdoelstelling om ook buiten 
natuurgebieden natuurwaarden en ecosysteemdiensten te realiseren. Bedrijventerreinen kunnen een 
belangrijke schakel in het groenblauwe netwerk vormen wegens hun ligging op strategische locaties op de grens 
tussen woon-, landbouw-, natuur- en buitengebied. 

 
Acties rond biodiversiteit worden momenteel nog vaak als een last, eerder dan een lust aanzien. Deze Green 
Deal probeert dit vooroordeel weg te werken door aan te tonen dat investeringen in biodiversiteit op korte en 
lange termijn goed zijn voor het bedrijf, de werknemers, de klanten, de relatie van relevante stakeholders en 
het imago van het bedrijf. 

 
De algemene doelstelling van deze Green Deal is om tegen september 2021 de biodiversiteit op 
bedrijventerreinen én het draagvlak ervoor te verhogen via: 

• 100 bedrijven, organisaties of lokale besturen die natuurvriendelijke maatregelen op hun terrein 
nemen; 

• Voor 1500 ha bedrijventerreinen natuurvriendelijk beheerplan opmaken; 

• Op 1250 ha bedrijventerreinen permanente of tijdelijke natuur inrichten; 

• Planning van minimaal één grootschalig bedrijventerrein dat als voorbeeldproject dient van biodivers 
beheer en samenwerking tussen alle actoren. 
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De specifieke doelstellingen van deze Green Deal zijn: 

1. De biodiversiteitswaarden op bedrijventerreinen verhogen  
o door een beter beheer, gericht op verhogen van de natuurwaarde; 
o door het inrichten en omvormen van terreinen; 
o het kan hierbij gaan om zowel permanente als tijdelijke natuur. 

2. Het draagvlak voor biodiversiteit op bedrijventerreinen structureel verhogen bij volgende 
doelgroepen: 

o lokale en bovenlokale overheden 
o bedrijven 
o bedrijfsleiders, management en personeel 
o hogeschoolopleidingen groenmanagement en landschaps- en tuinarchitectuur 

o groenaannemers 

o ontwikkelaars / eigenaars / beheerders van bedrijventerreinen 
o sectorfederaties 
o intercommunales 
o regionale landschappen 
o andere belanghebbenden / stakeholders 

3. Welzijn voor werknemers en imago t.o.v. klanten, leveranciers, omgeving, etc. verhogen 
4. Kennisopbouw over het thema via: 

o opstart van een lerend netwerk 
o aanreiken van methodes en instrumenten via diverse kanalen: website, adviseurs, etc. 
o in kaart brengen van kansen en belemmeringen binnen beleid en regelgeving 
o evaluatie via rapport en beleidsaanbevelingen 

5. Bewustwording rond biodiversiteit als onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

 
De Green Deal zet in op de directe omgeving van het bedrijf, alsook op indirecte impact op het omliggende 
groenblauwe netwerk. De Green Deal spitst zich echter niet enkel toe op het inrichten van biodiversiteit op en 
rond het bedrijventerrein, maar wil ook actief de meerwaarde van biodiversiteit voor het bedrijf benadrukken: 
waterbuffering, aangename werkplek, exposure in media, gezonde werknemers, aantrekken van klanten die 
duurzaamheid hoog in het vaandel dragen, ...  
 
Het is de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven en steeds meer bedrijven ontdekken de waarde 
van een duurzame strategie aangezien hun activiteiten een belangrijk effect hebben op de samenleving. 
Duurzaamheid en biodiversiteit moeten gezien worden als een langetermijninvestering die aanvankelijk met een 
aantal kosten gepaard gaat, maar die nadien haar vruchten afwerpt. 

 
De deelnemende partijen zullen door de initiatiefnemers en ondersteunende partijen geïnspireerd, 
gestimuleerd en gecoacht worden om de realisatie van biodiversiteit op bedrijventerreinen op te starten en uit 
te voeren. 

 
De Green Deal biedt de partners de kans om te experimenteren en te leren in een groot netwerk en geeft 
toegang tot kennis, instrumenten en ‘best practices’. 

 

 
Artikel 4. Tijdsduur van deze Green Deal 
 
De Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit start op 20 september 2018 en loopt af op 20 september 2021. 
 
Na één jaar wordt de Green Deal door alle partijen een eerste keer geëvalueerd.  
 
Na afloop volgt een eindevaluatie waarop door de partijen samen beslist kan worden om de Green Deal te 
verlengen. 
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Artikel 5. Niet-afdwingbaarheid van de Green Deal als inspanningsverbintenis 
 
De Green Deal is een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis tussen de partijen die het document 
ondertekenen. 
 
De partijen komen bovendien overeen dat de afspraken opgenomen in de Green Deal niet in rechte afdwingbaar 
zijn. 
 
De partijen engageren zich ertoe om, met wederzijds respect, gedurende de termijn van de Green Deal, samen 
te werken aan de succesvolle uitvoering van de Green Deal. 
 

Artikel 6. Opsomming algemene acties 

1. ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN BIODIVERSITEIT 
De deelnemende partijen doorlopen jaarlijks het actieplan bedrijven en biodiversiteit en voeren het actieplan in 
via de website www.bedrijvenenbiodiversiteit.be.  
 
Deze gegevens worden enkel gebruikt om algemene conclusies te trekken op basis van de geaggregeerde 
informatie van alle bedrijven en om je een jaarlijkse herinnering te sturen om je gegevens door te geven. Bij het 
invullen kan je ook aangeven of je bijkomende info of specifieke voorbeelden wenst te ontvangen. 

 
2. PILOOT BIODIVERSITEITSPROJECTEN 
De deelnemende partijen maken een natuurvriendelijk beheerplan op voor minimaal één locatie en voeren dit 
beheer ook uit (dit beheerplan kan door de deelnemende partij opgemaakt worden of door een gespecialiseerde 
onderneming) en/of richten permanente of tijdelijke natuur in op minimaal één locatie waar er momenteel geen 
natuur is tijdens de looptijd van de Green Deal. De oppervlakte waarvoor een natuurvriendelijk beheerplan 
opgemaakt wordt en de oppervlakte van natuurinrichting wordt doorgegeven aan de initiatiefnemers.  
 
Verder zijn de deelnemende partijen aanwezig op minstens 3 van de bijeenkomsten van het lerend netwerk (zie 
actie 3). 
 
De kennis en ervaring die de deelnemende partijen opdoen tijdens het pilootproject worden gedeeld in het 
lerend netwerk. 
 
3. LEREND NETWERK 
De initiatiefnemers zetten een lerend netwerk op waarbinnen de deelnemende partijen kunnen leren over 
biodiversiteit op bedrijventerreinen, waarbinnen kan geëxperimenteerd worden, ervaringen en kennis worden 
uitgewisseld, en waar deelnemers via marktontmoetingen in contact worden gebracht met leveranciers die 
biodiversiteit op bedrijventerreinen aanbieden. Tussen september 2018 en september 2021 worden minstens 6 
bijeenkomsten van het lerend netwerk georganiseerd. 
 
4. AANREIKEN VAN METHODES EN INSTRUMENTEN 
De initiatiefnemers ontsluiten de bestaande kennis, methoden en tools rond biodiversiteit op bedrijventerreinen 
en zorgen ervoor dat deze kunnen worden toegepast door de deelnemende partijen. 
De initiatiefnemers gaan na of er lacunes zijn in de bestaande methodes en tools, en nemen de nodige stappen 
om overleg te plegen over eventuele lacunes en te trachten om deze indien mogelijk weg te werken. 
 
5. IN KAART BRENGEN VAN KANSEN EN BELEMMERINGEN BINNEN BELEID EN REGELGEVING 
De initiatiefnemers gaan na welke knelpunten (juridische, fiscale) er zijn rond biodiversiteit op 
bedrijventerreinen en nemen initiatieven om betrokken overheidsentiteiten te informeren over mogelijke 
oplossingen voor de geïdentificeerde knelpunten. 
 
6. ONDERSTEUNENDE ACTIES 
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De ondersteunende partijen engageren zich om concrete acties te ondernemen die ondersteunend zijn voor de 
deelnemende partijen en het lerend netwerk (bv. via vorming, consultancy, ontwikkeling tools, onderzoek, 
voorbeeldbestekken, communicatie, organisatie van events, …). Verder zijn de deelnemende partijen aanwezig 
op minstens 2 van de bijeenkomsten van het lerend netwerk. 
 
De invulling, concretisering en timing van deze acties wordt in een jaarplan opgenomen. Wat jaarlijks aan de 
stuurgroep wordt teruggekoppeld. 
 
Artikel 7. Acties en engagementen van de partijen 

 
De Vlaamse Overheid 

1. de Vlaamse overheid spant zich in om de Green Deal te promoten en te communiceren; 
2. de Vlaamse overheid spant zich in om de geïdentificeerde knelpunten en leemtes in bijvoorbeeld wet- 

en regelgeving aan te pakken en actief mee te werken aan oplossingen. 

 
De initiatiefnemers 

a. de initiatiefnemers zijn verantwoordelijk voor de oprichting van de stuurgroep en nemen deel aan de 
vergaderingen van de stuurgroep en de diverse werkgroepen; 
b. de initiatiefnemers informeren de deelnemende partijen op regelmatige tijdstippen over de stand van 
zaken van de lopende acties; 
c. de initiatiefnemers engageren zich gedurende de loop van de Green Deal tot samenwerking en 
informatie-uitwisseling met onze gewesten en buurlanden ter ondersteuning van de uitvoering van de lopende 
acties en verspreiding van resultaten die uit deze acties volgen; 
d. de initiatiefnemers zijn verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van de evaluaties van de 
Green Deal zoals opgenomen in Artikel 3, rekening houdend met afspraken gemaakt binnen de stuurgroep; 
e. de initiatiefnemers bewaken de consistentie en de nodige nuancering in de diverse communicatie- en 
sensibiliseringsacties in kader van deze Green Deal. 

De initiatiefnemers en hun inspanningsverbintenis tot acties: 
 
• Departement Omgeving (DOMG):  

o Coördinatie van de uitvoering van de in Artikel 5 opgenomen en beschreven acties in samenwerking met de 
andere initiatiefnemers 

o Organisatie van minimaal 2 bijeenkomsten van het lerend netwerk 
o Opbouw en up-to-date houden van de website 
o Coördinatie van opmaak jaarplan Green Deal 
o Lancering en opvolging van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
o Opmaak voorbeeldbestekken/meetstaat voor natuurvriendelijk beheer en inrichting, ter opname in bv. 

standaardbestek 250 (i.s.m. ANB) 
o Onderzoeken of het actieplan kan passen binnen bestaande instrumenten als het VOKA charter duurzaam 

ondernemen, MVO prestatieladder en ISO14001 

 
• Agentschap voor Natuur en Bos (ANB):  

o Coördinatie van de uitvoering van de in Artikel 5 opgenomen en beschreven acties in samenwerking met de 
andere initiatiefnemers 

o Organisatie van minimaal 2 bijeenkomsten van het lerend netwerk 
o Opbouw en up-to-date houden van de website 
o Opmaak voorbeeldbestekken/meetstaat voor natuurvriendelijk beheer en inrichting, ter opname in bv. 

standaardbestek 250 (i.s.m. DOMG) 
o Opmaak Vademecum Natuur-inclusieve bouw 
o Opmaak van een handleiding of stappenplan om van start te gaan met tijdelijke natuur (i.s.m. Corridor) 
o Opleiding/masterclasses van adviseurs na 2BConnect overnemen (i.s.m. Inverde) 
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• Natuurpunt:  

o Coördinatie van de uitvoering van de in Artikel 5 opgenomen en beschreven acties in samenwerking met de 
andere initiatiefnemers 

o Organisatie van minimaal 2 bijeenkomsten van het lerend netwerk 
o Aanbieden van offertes voor: 

▪ het verzamelen van de nodige fauna en flora-gegevens 
▪ opmaak van ecologische beheerplannen voor bedrijventerreinen met als doel het verhogen van 

biodiversiteit en duurzaam waterbeheer 
▪ participatief en educatief begeleiden van bedrijven en het personeel (met inbegrip van de organisatie 

van vormingen) rond natuurmaatregelen met het oog op het sensibiliseren van bedrijfsleiders en 
werknemers rond het thema biodiversiteit (in samenwerking met Natuurpunt CVN, de vormingsdienst 
van Natuurpunt) 

 

• Corridor:  

o Coördinatie van de uitvoering van de in Artikel 5 opgenomen en beschreven acties in samenwerking met de 
andere initiatiefnemers 

o Organisatie van minimaal 2 bijeenkomsten van het lerend netwerk 
o Opbouw en up-to-date houden van de website 
o Advies over communicatie en sensibilisatie (voor een bedrijfsleider of overheid) die start met een project rond 

‘tijdelijke natuur’’  
o Opmaak van een handleiding of stappenplan om van start te gaan met tijdelijke natuur (i.s.m. ANB) 
o In kaart brengen van kansen op vlak van tijdelijke natuur 
o Uitwerken van ‘Design Build Maintain’ principe om toe te passen in natuurinrichting… 
o Ondersteuning in communicatie rond de Green Deal  

 

De deelnemende partijen 

De deelnemende partijen en hun inspanningsverbintenis tot acties: 
 

• Agentschap Wegen en Verkeer:  
• Opmaak en uitvoering van een natuurvriendelijk beheerplan op een oppervlakte van 3300 m² voor de terreinen 

rond het districtsgebouw van Oostende 
• Uitvoeren van een proefproject rond het beheersen van Japanse duizendknoop in de wegbermen 
• Uitvoeren van een proefproject met graasbeheer door schapen op 2 verschillende percelen langs de E17 te 

Beervelde en Sint-Niklaas: 
o Het eerste perceel gelegen te E17-N449 (complex Beervelde) met een oppervlakte begrazing van 1,57 

ha 
o Het tweede perceel gelegen te E17-N16 (Sint-Niklaas) met een oppervlakte begrazing van 3,32 ha. 

• Jaarlijks doorlopen van het actieplan bedrijven en biodiversiteit en invoering via 
www.bedrijvenenbiodiversiteit.be. 

• Deelname aan de bijeenkomsten van het lerend netwerk en interne/externe communicatie over de Green Deal 
(telkens minimaal 1 per jaar) 

• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 
te plaatsen, zoals het natuurvriendelijk beheer van wegbermen 

 

• Aldi Holding NV:  
• Opmaak en uitvoering van natuurvriendelijk beheerplan van 31.334 m² (3,1 ha) voor een nieuwe bedrijvensite te 

Turnhout (deze oppervlakte bedraagt enkel de groenzone). Deze bedrijvensite zouden we als best practice 
gebruiken na opening ervan (2019). 

• Aanpassing van ons lastenboek m.b.t. groenaanleg aan onze filialen. Per jaar worden +/- 35 winkels 
gerenoveerd/uitgebreid/vernieuwd/..., waarbij ook de groenzone onder handen wordt genomen. Wij zullen de 
voorwaarden voor de groenaanleg aanpassen zodat er meer rekening gehouden wordt met biodiversiteit 
(inheemse plantensoorten die bijen en vlinders aantrekken, bloemenweides waar mogelijk, evt. nestkasten en 
insectenhotels, richtlijnen voor groendaken, ...) 

• Jaarlijks doorlopen van het actieplan bedrijven en biodiversiteit en invoering via 
www.bedrijvenenbiodiversiteit.be. 

• Deelname aan de bijeenkomsten van het lerend netwerk en interne/externe communicatie over de Green Deal 
(telkens minimaal 1 per jaar) 

• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 
te plaatsen 
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• Alsico:  
• Huidige bedrijventerrein; grasveld naast de parking naar een bloemenweide laten evolueren via extensief 

maaien. Daarvoor gaan we samenwerken met onze huidige tuinman/groenonderhoud. We plannen ook een – 
zelfgebouwd – insectenhotel (in de vorm van ons piramide-logo) en nestkasten in de berken die rondom staan. 
Voor de beplanting (het grasveld is omzoomd door een bosje waar hier en daar exoten in voorkomen), zouden 
we ons laten adviseren door de lokale Natuurpunt-afdeling. Geschatte oppervlakte: 8a 

• Nieuwe gebouw; we plannen een groenwand tegen een van de muren van de magazijnen; het frame dat de 
planten draagt willen we – zelf – maken met afvalhout afkomstig van een KMO op hetzelfde bedrijventerrein (= 
local sourcing en hergebruik); planten zijn streekeigen en moeten van lokale leverancier komen. Geschatte 
oppervlakte; 2a 

• Jaarlijks doorlopen van het actieplan bedrijven en biodiversiteit en invoering via 
www.bedrijvenenbiodiversiteit.be. 

• Deelname aan de bijeenkomsten van het lerend netwerk en interne/externe communicatie over de Green Deal 
(telkens minimaal 1 per jaar) 

• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 
te plaatsen 

 

• Aquafin:  
• Door de volgende aanpassingen door te voeren in ons groenbeheer op onze ruim driehonderd 

rioolwaterzuiveringsinstallaties en honderden bufferbekkens en pompstations kunnen we ruim vierhonderd 
hectaren meer inzetten op biodiversiteit door onderstaande acties (2018-2020) – 400 ha: 

o Omvormen gazonbeheer naar bloemenrijke graslanden.  
o Omvormen snoei en maaibeheer bij inheems bosplantsoen. 
o Omvormen van braakliggende percelen naar bloemenrijk grasland. 
o Gefaseerd maaibeheer bij de bestaande bloemenweides. 
o Gefaseerd maaibeheer op onze rietvelden. 
o Rond onze omheiningen de bermen maaien volgens bermbeheer. 
o Bij snoeiwerken zullen we maximaal takkenwallen/hopen aanleggen.  
o Aanplanten extra fruitbomen. 

• Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Knokke, in samenwerking met ANB - 1,5 ha 
o Poelenbeheer  
o Maaien en afvoeren volgens Bermbesluit 

• RWZI Hove, in samenwerking met Natuurpunt  - 0,1 ha 
o Draad aan het wandelpad laten begroeien met kamperfoelie  
o Aanplanten van 5 extra eiken 
o Bekijken of er nog meerdere eiken kunnen aangeplant worden om de oude eikendreef te herstellen 
o Extra hagen voorzien Bloemenweide buitenkant omheining t.h.v. lozingsconstructie, nog te bekijken. 

• RWZI Herentals, in samenwerking met Natuurpunt en Regionaal landschappen - 0,6 ha  
o Het hooiland (halve hectare) tussen de achterste omheining en constructies ook laten beheren door 

Natuurpunt.  
o Langs de talud een prikkeldraadomheining plaatsen. Mee op te nemen met groenaanleg. 
o Natuurpunt komt een inventarisatie doen van de soorten. 
o Mooie plaats voor een poel langs de rand van het hooiland. Wel opletten bij aanleg dat het groot 

dotterbloembestand niet wordt beschadigd. Grond poel afvoeren. Informeren bij Regionaal 
landschappen( Kleine en Grote Nete) 

o Natuurpunt bekijkt optie nestkast(en) 
o Binnen de omheining een kleine oppervlakte inzaaien met bloemenmengsel en plaatsen insectenhotel. 
o Langs de voorzijde van de RWZI en locatie waar de dienstwoning staan momenteel nog een 140 tal 

Pinussen. Hiervoor een kapvergunning aanvragen en vervangen door inheems bosplantsoen. 
o In het hooiland buiten de omheining ligt er een dichtgegroeide gracht. Deze gracht 

uitmaaien/uitdiepen. Langs één zijde van de gracht een rij Knotwilgen aanplanten. Bij de eerste 
knotbeurt de takken stapelen in een takkenril in functie van o.a. de hazelworm. 

• RWZI Dendermonde, in samenwerking met Regionale Landschap Schelde-Durme - 0,5 ha 
o Vergunningsaanvraag is in opmaak voor de aanleg van een natuurlijke amfibieënpoel. 
o Vergunningsaanvraag is in opmaak om steile, betonnen oevers van voormalige bezinkingsbekken aan te 

vullen met vrijgekomen grond uit poel en afgegraven dijk om zo een natuurlijkere vijversituatie te 
creëren 

o De zuid gerichte dijken van oude slibvelden verticaal afwerken in functie van de solitaire bijen. 
o Extra aanleg van 30 are bloemenweide. 
o Oud waterbekken omvormen tot vijver met waterplanten.            
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• RWZI Borgloon-Jesseren in samenwerking met gemeente Kortessem - 0,1 ha 
o Voorstellen in kader van eikelmuis - Fruitbomen aanplanten met een variatie aan rassen. Evt. houtkant 

uitbreiden met zoete kers, sleedoorn, kornoelje, meidoorn, hondsroos, takkenrillen overgroeid met 
bramen, nagaan of rattenbestrijding eikelmuis-vriendelijk is, Kasten hangen voor de eikelmuis, Hout 
stapelen, Knotwilgen / knotbomen 

o Voorstellen in kader van steenuil, zit- en uitkijkposten voorzien, steenuilkasten ophangen 
• Hoofdkantoor Aquafin: plaatsing van bijenkasten 
• RWZI’s Zemst Larebeek en Kesterbeek  

o In functie van de aanwezige Sleedoornpages het groenbeheer aanpassen.  
o We laten vanaf 2019 het beheer uitvoeren door de plaatselijke afdeling van Natuurpunt. 

• RWZI Leuven: Plaatsen nieuw bijenhotel in 2018. 
• Jaarlijks doorlopen van het actieplan bedrijven en biodiversiteit en invoering via 

www.bedrijvenenbiodiversiteit.be. 
• Deelname aan de bijeenkomsten van het lerend netwerk en interne/externe communicatie over de Green Deal ( 

telkens minimaal 1 per jaar) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen. 

 

• Ardo:  
• Opmaak en uitvoering van een natuurvriendelijk beheerplan voor het bedrijventerrein van Ardo in Ardooie op 

een oppervlakte van ca.4,4 ha. Het masterplan voor de aanleg van de groenzones is reeds uitgewerkt met als 
doel het bedrijf op milieuvriendelijke en esthetische wijze op te nemen in het landschap: 

o Groenschermen: ongeveer 4,4 ha met hoofdzakelijk streekeigen hazelaar. Op vraag van een naburige 
imker werd aanvullend gekozen voor beplanting met sneeuwbes, die bijen van voedsel voorziet. De 
groenzone dient voor de visuele afscherming van de terreinen en biedt de plaatselijke fauna aan 
schuilplaats, voedsel en een leefgebied. Uitbreiding van de groenzone is voorzien in overleg met buren, 
zodanig dat het een mooi geheel vormt in de omgeving. Deze groenzone wordt volledig pesticide-vrij 
onderhouden. 

o Grasland, bloemenveld met insectenhotel: de bijen die hiervan gebruik maken zorgen voor 
honingproductie bij de naburige imker, die plaatst tijdens de bloei bijenkasten op het terrein.  

o Reliëf in de groenzone zorgt ervoor dat het bedrijf goed opgaat in de omgeving.  
o Waterdoorlatende parkeerplaatsen, onderhoud met minimaal gebruik van herbiciden.  Hier is 

weloverwogen keuze gemaakt voor de inplanting metasequoia, hoewel niet-heems, wordt deze boom 
vaak gekozen in voedingsindustrie omdat hij geen overmaat aan afvallende bladeren veroorzaakt en de 
naalden uitzonderlijk niet giftig zijn voor het geval ze in het voedselproces terechtkomen.  

o De verlichting op de site is ontworpen met lage verlichtingspalen die lokaal licht geven waar nodig maar 
tegelijk lichtpollutie minimaal houden.  

o Waterpartijen op de site voor opvang van regenwater, irrigatiebekken en een poel. Deze zijn beplant 
met groenzone en aantrekkelijk voor vogels.  

o Nestkast voor slechtvalk op het dak van het distributiecentrum, in samenwerking met Natuurpunt. Wij 
zijn nog altijd in afwachting van de eerste bewoners.   

o Mogelijkheid tot recreatie in de groenzone: picknickplaatsen en plan voor aanleg wandelpad.  
o MIMOSA: Minimum Impact en Maximum Output Sustainable Agriculture. Programma op groepsniveau 

voor Duurzame Landbouw: we willen de impact van onze teeltactiviteiten op het milieu zo klein 
mogelijk houden en tegelijkertijd optimale oogsten met groenten, kruiden en fruit van uitmuntende 
kwaliteit realiseren. We willen eveneens onze telers een aantrekkelijke, economisch levensvatbare prijs 
bieden en de verwachtingen van onze klanten op het gebied van productkwaliteit en voedselveiligheid 
steeds weer overtreffen. 

• Jaarlijks doorlopen van het actieplan bedrijven en biodiversiteit en invoering via 
www.bedrijvenenbiodiversiteit.be. 

• Deelname aan de bijeenkomsten van het lerend netwerk en interne/externe communicatie over de Green Deal 
(telkens minimaal 1 per jaar) 

• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 
te plaatsen 

 

• Baken:  
• Uitvoering van een natuurvriendelijk beheer op een oppervlakte van 1 ha te Oelegemsesteenweg Broechem: 

o Wilde bloemenweide, nestkasten en bijen 
o Begrazing door schapen, geiten en kippen 
o Pesticide stop 
o Vergroenen van parking (waterdoorlatend grasdal parking) 
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o Groendaken (biodiverse intensieve) 
o Eigen energieproductie op afvalstroom 

• Uitvoering van een natuurvriendelijk beheer op een oppervlakte van 6 ha te Hofeinde Zandhoven: 
o Bosbeheersplan (4ha) 
o Meer bos fauna aantrekken 
o Bloemenweide (5000m²) 
o Begrazing 
o Pesticidestop 
o Educatie 
o Waterfauna en flora terug herstellen in grachten 
o Herstellen dreven en bomenbestand                 

• Jaarlijks doorlopen van het actieplan bedrijven en biodiversiteit en invoering via 
www.bedrijvenenbiodiversiteit.be. 

• Deelname aan de bijeenkomsten van het lerend netwerk en interne/externe communicatie over de Green Deal 
(telkens minimaal 1 per jaar) 

• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 
te plaatsen 

 

• Barco:  
• Passend in ons breed sustainability programma, willen we, samen met externe partners, een plan opmaken om 

onze nieuwe campus (ca. 2 ha)  zo in te richten dat we de biodiversiteit stimuleren. Dit willen we doen door de 
juiste beplanting en inrichtingen te voorzien. We willen hierover ook educatieve informatie verspreiden onder 
onze medewerkers via interne communicatie en infoborden ter plaatse. 

• Jaarlijks doorlopen van het actieplan bedrijven en biodiversiteit en invoering via 
www.bedrijvenenbiodiversiteit.be. 

• Deelname aan de bijeenkomsten van het lerend netwerk en interne/externe communicatie over de Green Deal 
(telkens minimaal 1 per jaar) 

• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 
te plaatsen 

 

• bpost:  

• Opmaak en uitvoering van een natuurvriendelijk inrichtings- en beheerplan op een oppervlakte van 0.7 ha in het 
sorteercentrum Antwerpen X 

• Uitvoering van enkele biodiversiteitsacties bv. plaatsing van nestkasten, aanleg wilde bloemenweide of plaatsing 
van insectenhotels in één of meerdere kantoren, mailcentra of sorteercentra 

• Jaarlijks doorlopen van het actieplan bedrijven en biodiversiteit en invoering via 
www.bedrijvenenbiodiversiteit.be 

• Deelname aan de bijeenkomsten van het lerend netwerk en interne/externe communicatie over de Green Deal 
(telkens minimaal 1 per jaar) 

• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 
te plaatsen 

 

• Brussels Airport Company:  

• Opmaak van een biodiversiteitsstrategie en een gestructureerd beheersplan met betrekking tot biodiversiteit 
voor de luchthaven (totale oppervlakte van 1245 ha, waarvan ruim 500 ha onbebouwd). Het uitwerken van de 
strategie, actieprogramma en KPI’s is voorzien voor 2018. Daarna zullen de vorderingen gemeten worden en 
concrete acties op korte en op langere termijn gedefinieerd worden 

o Zo kunnen er voor groenzones die deel uitmaken van percelen in gebruik door derden en bestemd voor 
commerciële activiteiten richtlijnen opgemaakt worden inzake het groenbeheer.    

o Voor de graszones naast de start- en landingsbanen zal het beheer steeds rekening moeten houden 
met de veiligheidsbepalingen ten aanzien van het luchtverkeer 

• Jaarlijks doorlopen van het actieplan bedrijven en biodiversiteit en invoering via 
www.bedrijvenenbiodiversiteit.be 

• Deelname aan de bijeenkomsten van het lerend netwerk en interne/externe communicatie over de Green Deal 
(telkens minimaal 1 per jaar) 

• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 
te plaatsen 
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• Colruyt Group:  

• Opmaak van een beheerplan voor het bedrijfsterrein Laekebeek voor 16,5 ha 
• Opmaak van een Colruyt-specifiek meetinstrument voor biodiversiteit  
• Gastheer van het lanceringsevent van de Green Deal op 20/09/2018 
• Jaarlijks doorlopen van het actieplan bedrijven en biodiversiteit en invoering via 

www.bedrijvenenbiodiversiteit.be. 
• Deelname aan de bijeenkomsten van het lerend netwerk en interne/externe communicatie over de Green Deal 

(telkens minimaal 1 per jaar) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 

 
• Commscope Connectivity Belgium BVBA:  

• September – december 2018: 
o (Nest)kasten:  

▪ in de personen-luwe zones van ons terrein zijn er kandidaten die bijenkorf (ven) willen 
plaatsen. De herfstperiode lijkt ons hier het beste voor.  

▪ Als tweede initiatief gaan we samen met Natuurpunt een vijftal plaatsen definiëren om 
nestkasten (5 stuks) te plaatsen – vogelsoort nog niet vastgelegd. 

o Vogel- en insectenvriendelijke beplanting: de op dit ogenblik niet-beplante zone zal jaarlijks aangevuld 
worden met vogel- en insectenvriendelijke beplanting/struiken. De volledige zone wordt aangeplant 
over de periode 3 jaar.  

▪ Zone terrein – beschutte werkplaats: 1,5 are (jaarlijks 0,5 are) 
• Januari-augustus 2019: 

o Bloemenweide: in de late winter, begin lente wordt het grasperk omgezet naar bloemenweide. 
▪ Zone vrachtwagenparking – 3,5 are 
▪ Zone achteraan B deel 1 – 3 are 

• September 2019 -augustus 2020 
o (Nest)kasten: naar analogie van 2018 zullen een aantal nestkasten en/of bijenkasten geplaatst worden 

op personen–luwe zones van het terrein. De gebruikte locatie van 2018 kan uitgebreid worden evenals 
nieuw aangeduide locaties op ons terrein. Alles in samenspraak en op advies van Natuurpunt Lubbeek 
en eigenaars van de kasten  

o Vogel- en insectenvriendelijke beplanting: tweede luik van aanplantingen op het niet-beplante terrein 
(zie 2018) 

o Bloemenweide: omzetting van grasperk naar bloemenweide. 
▪ Zone Inrit Zavelstraat  – 5 are 
▪ Zone achteraan C – 1,5 are 

• September 2019 - augustus 2021  
o (Nest)kasten: naar analogie van 2018 zullen een aantal nestkasten en/of bijenkasten geplaatst worden 

op personen-luwe zones van het terrein. De gebruikte locatie van 2018 kan uitgebreid worden evenals 
nieuw aangeduide locaties op ons terrein. Alles in samenspraak en op advies van Natuurpunt Lubbeek 
en de eigenaars van de kasten. 

o Vogel- en insectenvriendelijke beplanting: derde luik van aanplantingen op het niet-beplante terrein 
(zie 2018). 

o Bloemenweide: omzetting van grasperk naar bloemenweide. 
▪ Zone buffer – weide – 4 are 
▪ Zone achteraan B deel 2 – 2 are 

• Minimaal 1 keer per jaar zal samen met de mensen van Natuurpunt Lubbeek een evaluatie gemaakt worden van 
de uitgevoerde acties. Aan de hand hiervan en met het bekomen resultaat van uitgevoerde aanpassingen kan het 
actie plan bijgestuurd worden.  

• Indien er zich nieuwe opportuniteiten voordoen gedurende de komende drie jaar zullen wij steeds overwegen 
om acties te plannen die (kunnen) kaderen in de Green Deal Biodiversiteit. Wij denken dan aan beplanting die 
moet vervangen worden, herbestemming van grond, nieuwe noden kenbaar gemaakt via Natuurpunt of Green 
Deal Vlaanderen. 

• Binnen de periode van deze Green Deal Biodiversiteit zal nagekeken worden of wij kunnen overschakelen naar 
een werkwijze zonder gebruik van pesticiden. 

• Jaarlijks doorlopen van het actieplan bedrijven en biodiversiteit en invoering via 
www.bedrijvenenbiodiversiteit.be. 

• Deelname aan de bijeenkomsten van het lerend netwerk en interne/externe communicatie over de Green Deal 
(telkens minimaal 1 per jaar) 

• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 
te plaatsen 
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• DEME:  

• Opmaak en/of uitvoering van een natuurvriendelijk beheerplan voor het terrein rond de hoofdzetel van DEME te 
Zwijndrecht voor een oppervlakte van ongeveer 3ha.  

• Jaarlijks doorlopen van het actieplan bedrijven en biodiversiteit en invoering via 
www.bedrijvenenbiodiversiteit.be. 

• Deelname aan de bijeenkomsten van het lerend netwerk en interne/externe communicatie over de Green Deal 
(telkens minimaal 1 per jaar) 

• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 
te plaatsen 

 
• D’Ieteren Immo NV: 

• Opmaak/uitvoering van een natuurvriendelijk beheerplan en uitvoering van biodiversiteitsacties:  
o Industrieterrein Zenpark - Drogenbos:  

▪ biodiverse inrichting van de volledige groenzone op de site (900 m²) en deze ecologisch 
beheren,  

▪ aanleg van 700 m² grasdallen en ecologisch onderhoud,  
▪ installatie van insectenhotel met omliggende bloemenweide. 

o Site Porsche Drogenbos:  
▪ inrichting van biodiversiteitszone rond het bufferbekken en biodiverse aanplanting van 

groenzones op de parking achter het Porsche gebouw (totale oppervlakte van 2100m² met 
bufferbekken van 400m²),  

▪ ecologisch beheer van deze zones met gebruik van een hooiopper,  
▪ inrichting van een picknick-plek, installatie van een insectenhotel en plaatsing van een houten 

rokershuisje met groendak. 
o Site Erps-Kwerps: 

▪ inrichting van biodiversiteitszone (6000m²),  
▪ inrichting van een picknick-plek, installatie van een insectenhotel en takkenrillen,  
▪ ecologisch beheer van de biodiversiteitszone met gebruik van 2 hooioppers 
▪ ecologisch beheer van de bermen langs de Leuvensesteenweg (2000m²),  
▪ biodiverse groeninrichting en ecologisch onderhoud van deze zone ter hoogte van het 

contact center VW (1500m²), 
▪ biodiverse herinrichting en ecologisch onderhoud van de boomgaard (1100m²). 

• Jaarlijks doorlopen van het actieplan bedrijven en biodiversiteit en invoering via 
www.bedrijvenenbiodiversiteit.be. 

• Deelname aan de bijeenkomsten van het lerend netwerk en interne/externe communicatie over de Green Deal 
(telkens minimaal 1 per jaar) 

o Jaarlijks event rond biodiversiteit voor personeel 
o Plaatsen van infoborden rond biodiversiteit op de sites Zenpark, Porsche Drogenbos en Erps-Kwerps 

• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 
te plaatsen 

 
• Elia: 

• Gebouwen, terreinen en infrastructuur:  
o Het voorzien van 10 bijkomende nestgelegenheden op hoogspanningsmasten en in -posten,  
o Een proefproject opstarten waarbij een geluidsmuur wordt voorzien van een groene wand,  
o Het herinrichten van een 5-tal hoogspanningsposten met de bedoeling het gebruik van onkruid 

verdelgende middelen fors te reduceren,  
o Aan afsluitingen van hoogspanningsposten waaraan werken moeten worden uitgevoerd, te zorgen dat 

rekening wordt gehouden met het doorlaten van kleine fauna,  
• Fauna en flora: 

o Bij de meeste aanplantingen op hoogspanningsposten of onder -masten, werken met streekeigen 
soorten, met een beheerplan, dit behelst telkens 1 tot enkele aren,   

o Binnen hoogspanningsposten grasvelden door maaiweiden vervangen en op grind groene 
oppervlakken toelaten, 

o waar poelen aanwezig zijn deze in stand houden of her aanleggen indien deze bij een project zouden 
moeten worden verwijderd, op basis van een uitgewerkt plan, en op een hoogspanningspost een 
nieuwe poel aanleggen, 

o het waterbergend vermogen van hoogspanningsposten versterken met wadi’s in het kader van 
projecten, op basis van een uitgewerkt plan,  

o het bebakenen van hoogspanningslijnen die gebleken zijn een hoog aanvliegrisico te vormen, in functie 
van het onderhoudswerk dat op die lijnen gebeurt, over ongeveer 10 km per jaar, 
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o in couloirs onder hoogspanningslijnen een herinrichting en natuurvriendelijk beheerplan realiseren, in 
akkoord met de eigenaar(s), volgens de principes van het Life Elia project, zodat niet langer op 
regelmatige wijze de flora moet worden gekapt, ongeveer 10 ha per jaar, 

• Management en onderhoud: 
o het gebruik van herbiciden verminderen, het nastreven van minder ongezonde herbiciden, 
o waar invasieve exoten voorkomen, samen met de omgeving als ze tot daar verspreid zijn, actie nemen 

om hun uitbreiding tegen te gaan, op zeker 5 hoogspanningsposten,  
o de samenwerking met de regionale landschappen en Natuurpunt verder zetten, meer bepaald waar 

hun expertise van streek en natuur van belang is.  
• Monitoring en communicatie: 

o binnen de dienst Center of Expertise, de biodiversiteit expliciet toewijzen,  
o jaarlijks doorlopen van dit actieplan bedrijven en biodiversiteit, eventueel actualiseren, en invoering in 

www.bedrijvenenbiodiversiteit.be ,  
o deelnemen aan de bijeenkomsten van het lerend netwerk, evenals interne en externe communicatie 

over de Green Deal (zeker 1 keer per jaar),  
o het blijven opvolgen van de populatie kamsalamanders in de hoogspanningspost in Kruibeke 

(Mercator), van de amfibieën in Ieper, en elders waar dit zou nuttig blijken. 
• Tenslotte is Elia bereid als gastheer op te treden voor één bijeenkomst in Brussel of in Antwerpen van het lerend 

netwerk. 

 
• ESV EURIDICE: 

• Opmaak van een natuurvriendelijk beheerplan voor een ecologische inrichting en onderhoud van de bedrijfssite, 
voor een zone van globaal 155 x 155m (2,4 ha) . Aansluitend volgt een gefaseerde implementatie in functie van 
de beschikbare middelen. Volgende elementen zullen minstens geïntegreerd worden: 

o Een natuurbeleveringselement voor de bezoekers 
o Een groene picknickruimte 
o Fauna-ondersteunende elementen 

• Jaarlijks doorlopen van het actieplan bedrijven en biodiversiteit en invoering via 
www.bedrijvenenbiodiversiteit.be. 

• Deelname aan de bijeenkomsten van het lerend netwerk en interne/externe communicatie over de Green Deal 
(telkens minimaal 1 per jaar) 

• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 
te plaatsen 

 
• Farys: 

• Faciliteren insecten en vogels op de 4 sites met administratieve gebouwen d.m.v. inzaaien bloemenweides, 
aanpassen bestaande beplanting, gevelbegroeiing, nestkasten en/of insectenhotels te plaatsen. 

o Gent – Stropstraat 0.3 ha 
o Asse – Huinegem 0.1 ha 
o Brugge – Peraltastraat 0.2 ha 
o Ronse – Ninoofsesteenweg 0.8 ha 

• Opstarten van ecologisch en biodivers onderhoud op de Faryssites (ca. 10.4 ha): het bestaande 
onderhoudscontract loopt eind oktober 2018 op zijn einde. Voor het nieuwe contract wordt ingezet op 
biodiversiteit. Hiervoor werd overlegd met een bioloog, stappen we over op de grote lijnen van SB250 en zetten 
we in op minder maaien, aangepaste maaihoogte en verantwoord gebruik van machines (d.i. niet op gelijk welk 
tijdstip van het jaar met een klepelmaaier maaien). Verder gaan we dit ook begeleiden bij onze aannemers en 
strikter opvolgen. Dit bestek gaat van kracht in november 2018 en loopt 3 jaar.  

• Communicatie intern en extern omtrent evolutie van de diverse terreinen. 
• Opstellen beheerplan per soort type terrein: Administratief gebouw, Waterreservoir, Terrein, Watertoren en 

Waterwinning 
• Opstart monitoring op sites in heel Vlaanderen (ca. 10.4 ha) 
• Herinrichting van hoofdingang Stropstraat 
• In kaart brengen van exoten en opmaken van een verantwoord exotenbeheer 
• Opstart, monitoring en opvolging van project rond begrazing met Houtlanschapen op site Oudenaarde – 

Winkelstraat 
• Jaarlijks doorlopen van het actieplan bedrijven en biodiversiteit en invoering via 

www.bedrijvenenbiodiversiteit.be. 
• Deelname aan de bijeenkomsten van het lerend netwerk en interne/externe communicatie over de Green Deal 

(telkens minimaal 1 per jaar) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 
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• Fortech: 
• Acties september 2018-2019:  

o Opmaak van een natuurvriendelijk beheersplan voor de terpen en kraanplaatsen nabij windturbines te  
▪ Kruibeke (Braemland I): 0.18ha 
▪ Beveren (Braemland II): 0.20ha 
▪ Beveren (Duikeldam): 0.60ha 
▪ Berlare-Zele (Bredekop): 0.45ha 
▪ Zele (Goeiende): 0.30ha 

o Onderzoeken  
▪ onderzoeken mogelijkheden vergroening kraanplaatsen 
▪ onderzoeken mogelijkheden solitaire bijen- of vlindernestkasten 
▪ andere inspiratie 

o Uitvoeren van biodiversiteitsacties te  
▪ evaluatie plantenbiodiversiteit van de terpen Duikeldam en Bredekop, bijzaaien indien nodig, 

beurtelings maaien  
▪ bijzaaien hoek kraanplaats Goeiende, beurtelings maaien 

o Indien mogelijk ook al te  
▪ Braemland I deels vervangen van groene bodembedekker van de terp door iets met bloemen 
▪ inspiratie zoeken voor het bekleden van een betonnen fundering 

• Acties september 2019-2021: de opgemaakte natuurvriendelijke beheersplannen trachten uit te voeren 
• Jaarlijks doorlopen van het actieplan bedrijven en biodiversiteit en invoering via 

www.bedrijvenenbiodiversiteit.be. 
• Deelname aan de bijeenkomsten van het lerend netwerk en interne/externe communicatie over de Green Deal 

(telkens minimaal 1 per jaar) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 

 
• Gyproc:  

• Opmaak en uitvoering van een natuurvriendelijk beheerplan op een oppervlakte van 8000 m² (0,8 ha) en 

uitvoering van enkele biodiversiteitsacties bv. plaatsing van nestkasten, aanleg wilde bloemenweide of 

stopzetting van pesticidengebruik 

• Jaarlijks doorlopen van het actieplan bedrijven en biodiversiteit en invoering via 
www.bedrijvenenbiodiversiteit.be. 

• Deelname aan de bijeenkomsten van het lerend netwerk en interne/externe communicatie over de Green Deal 
(telkens minimaal 1 per jaar) 

• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 
te plaatsen 

 
• Havenbedrijf Antwerpen nv:  

• Een natuurvriendelijk beheerplan op te maken voor de Zouten (31 ha), een gebied tussen het Kanaaldok B2 en 
Berendrecht. Dit beheerplan zal opgemaakt worden in samenwerking met Havenland, waardoor alle lokale 
partners betrokken zijn. 

• Jaarlijks het actieplan bedrijven en biodiversiteit te doorlopen en in te voeren via 
www.bedrijvenenbiodiversiteit.be  

• Deel te nemen aan de bijeenkomsten van het lerend netwerk en interne/externe communicatie over de Green 
Deal (telkens minimaal 1 per jaar). Het Havenbedrijf zal samen met de Maatschappij Linkerscheldeoever een 
studiedag organiseren voor de bedrijven in de haven van Antwerpen. 

• Natuurvriendelijke terreinen te documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de 
website te plaatsen 

 
• Hogeschool Gent: 

• Opstellen (via www.bedrijvenenbiodiversiteit) en jaarlijkse evaluatie van een actieplan biodiversiteit voor de 
HOGENT; 

• Onderzoeken in welke mate het mogelijk zou zijn om op het braakliggend terrein rond gebouw T tijdelijke natuur 
in te richten en dit in afwachting van de realisatie van eventuele nieuwe bouwprojecten; 

• Deelname aan minimaal 3 bijeenkomsten van het lerend netwerk en minstens 1 maal per jaar een 
interne/externe communicatie over de Green Deal (minimaal 1 per jaar); 

• Delen in het lerend netwerk van de kennis en ervaring die HOGENT opdoet in het pilootproject;  
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekst voorzien om als best practice op de 

website te plaatsen. 
• Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten; 

http://www.bedrijvenenbiodiversiteit.be/


 

16 
 

• Gastheer van de eerste bijenkomst van het lerend netwerk, zijnde de infomarkt op 06/11/2018. Bedrijven zullen 
op dit event in contact gebracht worden met o.a. studiebureaus en aannemers. Voorgestelde locatie na eerste 
overleg: Bijlokesite; 

• Projectmatige ondersteuning via stages bij instellingen, bedrijven en overheden die aan de Green Deal 
meewerken of waar de vraag rond bedrijven en biodiversiteit voorligt; 

• Ondersteuning voor specifieke projecten vanuit ontwerpateliers en Bachelorproef of via dienstverlening / 
onderzoek; 

• Opnemen of versterken van de geïntegreerde ecologisch en duurzaam georiënteerde visie in alle relevante 
opleidingsonderdelen (ontwerppraktijkvakken en theorievakken); 

• Vanuit het vademecum ‘Duurzaam ontwerpen van groene ruimten’ aanbieden van een infosessie aan het lerend 
netwerk (docenten/onderzoekers Sylvie Van Damme en Pieter Foré zijn co-auteur van dit vademecum, ref.: Van 
Damme S., Foré P., Huigens E., Van den Abeele J., Meysmans G., De Smet A. & Verhoestraete D. (2017). 
Vademecum Duurzaam ontwerpen van groene ruimten. Antwerpen: Garant); 

• Opnemen of versterken van de geïntegreerde ecologisch en duurzaam georiënteerde visie in 
opleidingsonderdelen gelinkt aan openbaar groenbeheer; 

• Ondersteuning bieden aan initiatieven die de Green Deal verder uitdragen, vb. via: 
o Docenten die via experten-panels, stuurgroepen en jury’s advies geven 
o Projectmatige ondersteuning via onderwijs-samenwerking: stages in instellingen, bedrijven en 

overheden die aan de Green Deal meewerken of waar de vraag rond bedrijven en biodiversiteit voorligt 
en koppelen van bachelorproeven aan de Green Deal. 

 
• Houthalen-Helchteren:  

• Vervangen van de verwaarloosde houtkant (Zwaluwstraat) 
• Het aanplanten van een geboortebos ter versterking van het beschermd landschap de Dool.  
• Bekijken wat de mogelijkheden zijn om overlast van bladluizen of eikenprocessierupsen preventief te bestrijden 

met mezen (of andere soorten) 
• (regelmatig) nazicht van het groendak 
• Wanneer een heraanplant opgelegd wordt bij een vergunning steeds erbij vermelden dat deze moet uitgevoerd 

worden met streekeigen en inheems plantmateriaal.  
• Communicatie rond biodiversiteit naar bewoners en bedrijven. 
• Doorlopen van het actieplan bedrijven en biodiversiteit bij nieuwe projecten en invoering via 

www.bedrijvenenbiodiversiteit.be. 
• Deelname aan de bijeenkomsten van het lerend netwerk en interne/externe communicatie over de Green Deal 

(telkens minimaal 1 per jaar) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 

 
• IGEMO:  

•  Het verderzetten van de geïntegreerde ecologisch en duurzaam georiënteerde visie op alle bestaande en 
toekomstige bedrijventerreinen.  

• Het her-activeren van reeds genomen initiatieven ter hoogte van KMO-zone Itterbeek Duffel. 
• Verkenning van een eventuele samenwerking met Hogeschool Odisee Sint-Niklaas – afstudeerrichting 

Groenmanagement. Bachelor-onderwerp: Studiefase omtrent biodiversiteit op IGEMO-bedrijventerreinen.  
• Het onderzoeken of bepaalde IGEMO-bedrijventerreinen verder kunnen worden ingericht voor een duurzame 

beleving voor het personeel (bijvoorbeeld aangepaste straatobjecten, zitbanken bij bestaande poelen, 
graspleinen, etc.). 

• IGEMO streeft naar de opmaak van een natuurvriendelijk beheerplan voor minimaal één locatie en voert dit 
beheer ook uit (dit beheerplan kan door de deelnemende partij opgemaakt worden of door een gespecialiseerde 
onderneming).   

• Bewustzijn creëren omtrent biodiversiteit op bedrijventerreinen tijdens meetings met zaakvoerders van het 
bedrijventerrein.  

• Deelname aan de bijeenkomsten van het lerend netwerk en interne/externe communicatie over de Green Deal 
(telkens minimaal 1 per jaar) 

• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 
te plaatsen. 

• IGEMO doorloopt jaarlijks het actieplan bedrijven en biodiversiteit en voeren het actieplan in via de website 
www.greendeals.be. 
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• IKEA Distribution: 
• Er wordt jaarlijks op internationaal niveau een vast budget voorzien voor acties m.b.t. het verhogen van de BD 

on-site die de functionele en ecologische veerkracht van de buitenruimte versterken. Een biodivers, interactief 
landschap betreft een dynamisch en continu proces van visievorming met betrekking tot de kwaliteit van de 
ruimte, gericht op de uiteindelijke realisatie. Volgende benadering wordt gevolgd bij het ontwikkelen van 
concepten: 

o inzetten op het verhogen van de biodiversiteit 
o relatie met het landschap versterken: structuren, zichtassen, identiteit, oriëntatie en herkenning, 

natuurgevoel tot in het bedrijf brengen 
o uitdiepen van verschillende verhalen die op de plek samenkomen 
o een educatieve toets : demo zone met verklaring naar bezoekers toe, workshop voor personeel, … 
o objecten die samen één geheel vormen en elkaar versterken 
o GeAdopteerde Limburgse Soorten (GALS) 

• BD-acties zijn opgenomen in het CFF Sustainability action plan, d.w.z. dat wij jaarlijks acties ‘moeten’ 
ondernemen en ook kunnen voorleggen aan IKEA. 

• Voor 2017-2018 hebben wij i.s.m. onze vaste lokale partner ‘Natuurpunt’ vzw, een actieplan opgesteld met als 
startpunt een terreininventarisatie die als basis kan dienen voor al de te nemen BD acties. 

o Plaatsen van extra vleermuiskasten aan de achterkant van het DC (7 in totaal nu). 
o Specifieke terrein inventaristie m.b.t. de aanwezige wilde bijen populaties (2 X terreinbezoek en 

inventarisatie + bijhorend verslag) 
o Aanleggen van een bloemenweide 700 m² rondom de insectenhotels 
o Vaste afspraken maken met de firma die het groenonderhoud doet: 
o Geen gebruik van pesticiden, focus op wildgroei, en vnl. enkel nog de omtrekken maaien, mee 

betrekken in BD-acties, gebruik van inheemse en geen invasieve soorten, 
• 4 X per jaar onderhoud en verder uitwerken van de BD acties samen met Natuurpunt 
• Goedkeuring subsidie dossier BD op bedrijfsterreinen Provincie Limburg. 
• Interne communicatie:  

o tijdens de sustainability updates aan het IKEA management van DC Winterslag 
o Gebruik van alle interne communicatiekanalen om BD-acties te communiceren aan al de medewerkers. 
o Jaarlijks op 22 mei (internationale Dag van de Biodiversiteit) een wereldwijde skype met al de IKEA 

collega’s om good examples te delen) 
• Extern netwerken via 2BConnect, Vlaanderen en de VMx alsook met andere bedrijven over BD-acties 
• Onderzoek voor 2019: 

o Aanleg van een kleurrijke fruitbomen(gaard) ook n.a.v. voorstel om symbolische bomen te gebruiken 
als gedenkteken (voor overleden medewerkers, belangrijke gebeurtenissen, …) 

o Onderzoek groene daken (bijgebouwen) 
o Bespreking nieuwe acties 2019 (sept 2018) 

• Jaarlijks doorlopen van het actieplan bedrijven en biodiversiteit en invoering via 
www.bedrijvenenbiodiversiteit.be. 

• Deelname aan de bijeenkomsten van het lerend netwerk en interne/externe communicatie over de Green Deal 
(telkens minimaal 1 per jaar) 

• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 
te plaatsen 

 
• IMOG:  

• Opstellen van een actieplan voor de uitvoering van enkele biodiversiteitsacties 
o Opstellen van een actieplan door lnterne werkgroep duurzaamheid - o.b.v. Green Deal 

Biodiversiteitsscan en BIODIVA scan 
o Concretiseren van biodiversiteitsacties omtrent: . 

▪ Samenwerking rond biodiversiteit met de aangesloten gemeentes met openbaar groen 
▪ Samenwerking met andere lokale partners of organisaties zoals Natuurpunt, scholen, 

regionaal landschap etc. .  
▪ Jaarlijkse personeelsactie rond biodiversiteit en de voordelen ervan 
▪ Regelmatige communicatieacties rond biodiversiteit via interne en externe 

communicatiekanalen van Imog 
o Uitvoeren van een aantal biodiversiteitsacties op twee sites waar het ingezameld huishoudelijk 

afval wordt sorteert en verwerkt - een in Harelbeke en een in Moen. De site in Moen is 27 ha groot, de 
site in Harelbeke is 2,7 ha groot. 

• Jaarlijks doorlopen van het actieplan bedrijven en biodiversiteit via Green Dealwebsite 
o Jaarlijkse update van het actieplan biodiversiteit door lnterne werkgroep duurzaamheid - o.b.v Green 

Deal Biodiversiteitsscan (en BIODIVA scan) 
o Concretiseringen uitvoering verdere biodiversiteitsacties 
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• Deelname aan minimaal 3 bijeenkomsten van het lerend netwerk van Green Deal 
o lnteresse in volgende thema's (niet-exclusieve lijst) .  

▪ Ruimte uitsparen voor biodiversiteit door functies collectief te organiseren tussen bedrijven 
bv. gedeelde parking of waterberging  

▪ Groene wanden / groen daken 

 
• Infrabel:  

• Opstellen van een inventaris van terreinen (15 ha) met bepaling van de onderhoudstechniek voor de bevordering 
van de lokale biodiversiteit; 

• Bepalen van de methodologie voor de behandeling van de japanse duizendknoop op spoorwegterrein dankzij de 
uitvoering van 2 testprojecten per techniek; 

• Jaarlijkse rapportering betreffende de impact van schapenbegrazing voor het terrein (2 ha) in Muizen op lokale 
fauna en flora; 

• Studie en realisatie van 5 sites naar onderhoudsvriendelijke aanplanting (1 ha) met streekeigen en 
standplaatsgerichte planten; 

• 25 ha spoorwegberm onderhouden dankzij schapenbegrazing. 
• Jaarlijks doorlopen van het actieplan bedrijven en biodiversiteit en invoering via 

www.bedrijvenenbiodiversiteit.be. 
• Deelname aan de bijeenkomsten van het lerend netwerk en interne/externe communicatie over de Green Deal 

(telkens minimaal 1 per jaar) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen, waaronder de schapenbegrazing op de spoorwegberm in Muizen 

 
• Interwaas:  

• Via het bedrijventerreinmanagement (BTM) gaan we voor onze recente terreinen (Aven Ackers en Metalunion) 
inzetten op groene thema’s. Voor nog te ontwikkelen bedrijventerreinen (Heidebaan-Noord ,…) willen we nog 
een stap verder gaan en in de aanleg, ontwikkeling en verkoopsvoorwaarden groene aspecten en waarborgen 
opnemen. 

o Heidebaan-Noord: 
▪ Bij de inrichting en organisatie van de  zone wordt maximaal ingezet op groen en duurzame 

aspecten. 
▪ De verkoopsvoorwaarden voorzien in CO2 neutraliteit, inzet op inheems groen, maatregelen 

voor biodiversiteit,… 
▪ Onderzoek naar de haalbaarheid van een mobipunt: de werknemers stimuleren om niet met 

de eigen wagen te komen maar met een (e-)deelwagen, (e-)deelfiets, collectief vervoer   
o Metalunion en Aven Ackers: 

▪ We starten een campagne om op de terreinen van de bedrijven zelf voorzieningen te treffen 
voor vleermuizen en/of vogels, binnen het kader van een op te maken biodiversiteitsplan 

▪ We bekijken het gemeenschappelijk gebruik van parkeerruimte ter hoogte van de parking van 
de moskee (gelegen op het bedrijventerrein) 

▪ Actie rond het plaatsen van zonnepanelen (is nu lopende) op Metalunion. 
▪ Samen met het bedrijf Lumet kijken we naar de haalbaarheid van de plaatsing van een 

windmolen  (Aven Ackers) 
▪ Onderzoek naar de mogelijkheden inzake het delen van energie 

o Algemeen voor onze andere bedrijventerreinen: oudere, bestaande bedrijventerreinen zijn een veel 
moeilijker te benaderen partner om BTM in het algemeen en biodiversiteit in het bijzonder te 
organiseren. Het betreft hier een tiental bedrijventerreinen, aangelegd tussen 1964 en 2010. Daarom 
willen we hier meer algemeen kijken naar: 

▪ Onderzoek naar biodiversiteit en de specifieke toepassingsmogelijkheden op deze 
bedrijventerreinen 

▪ Na het onderzoek opmaken van een biodiversiteitsplan voor het betrokken bedrijventerrein 
o De acties rond de vergroening van de bedrijventerreinen en initiatieven om groene mobiliteit binnen te 

brengen, zullen binnen een bredere communicatiecampagne worden opgenomen. Hierbij werkt 
Interwaas binnen haar werkingsgebied samen met de partners die de Green Deal mee ondersteunen.  

• Jaarlijks doorlopen van het actieplan bedrijven en biodiversiteit en invoering via 
www.bedrijvenenbiodiversiteit.be. 

• Deelname aan de bijeenkomsten van het lerend netwerk en interne/externe communicatie over de Green Deal 
(telkens minimaal 1 per jaar) 

• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 
te plaatsen 
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• KU Leuven:  
• Bij de geplande heraanleg van de campussen Arenberg zal natuurwaarde nog meer aandacht krijgen: 

o Uitbreiding van reeds bestaande natuurzones waar mogelijk 
o Inzetten op creëren van meer natuurwaarde in de gebouwenzones en de door de studenten gebruikte 

gebieden 
▪ Zorgen voor nestmogelijkheden voor vogelsoorten met natuurwaarde die zich in een 

bebouwde omgeving thuisvoelen 
▪ Verder zetten van het gebruik van lokale plantensoorten die, waar mogelijk, bijenvriendelijk 

zijn 
▪ Onderzoeken in welk mate de maaifrequentie van gazon verder beperkt kan worden met o.a. 

gebruik van inheemse gras/bloemenmengsels 
▪ Nagaan welke graszones bijkomend onder een semi-intensief maaibeheer kunnen komen 
▪ Bij nieuw aan te leggen groenzones maximaal inzetten op biodiversiteit (vb. centrale zone en 

groencorridors op het wetenschapspark) 
• Vergroenen van de stadscampussen 

o Ontharden van binnenpleinen van gebouwen (worden nu nog in bepaalde gevallen als parking 
gebruikt); Een aantal komen zeker in aanmerking: Personeelsdienst – Cruysberghs – Holleberg – 
Premonstreit voor- en achterzijde 

o Corridors creëren door de groenzones van de universiteit onderling te verbinden, maar ook door met 
tussenliggende zones van de stad verbindingen te maken. 

o Terreinen ontharden door de balans tussen verharding en groen te optimaliseren in functie van de 
waterhuishouding en het gebruik van de open ruimte (vb. campus Sociale Wetenschappen) 

o Blinde muren laten begroeien met grondgebonden klimplanten 
• Verder verkennen van de mogelijkheden om nieuwe platte daken te concipiëren als groendaken en gevels te 

begroeien (integratie van groenelementen in de architectuur) 
• Evalueren van parkings naar de mogelijkheid om in te groenen (o.a. vraag van campus Kortrijk) 
• Jaarlijks doorlopen van het actieplan bedrijven en biodiversiteit en invoering via 

www.bedrijvenenbiodiversiteit.be. 
• Deelname aan de bijeenkomsten van het lerend netwerk en interne/externe communicatie over de Green Deal 

(telkens minimaal 1 per jaar) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 
 

• Leiedal:  
• Bedrijventerrein Voerman (Anzegem): binnen de reconversie van een voormalig terrein van een betonproducent 

tot lokaal bedrijventerrein wordt ca. 1 ha ingericht als groenzone, speelzone, waterbuffer en wandelgebied met 
een bijzondere aandacht naar opwaarderen van de biodiversiteit in relatie met het omgevende landschap. Via 
een inrichting- en beheerplan wordt een variatie aan natuurbeelden gecreëerd waarbij functionele inrichting en 
ecologische uitvoering worden gecombineerd. Vanuit de nabijheid van de wooncluster ‘Heirweg’ biedt dit een 
hoge belevingswaarde en kansen voor spel en ontspanning in een natuurlijke omgeving. Voorziene realisatie in 
2019. 

• Bramier (Menen): binnen de reconversie van een voormalig fabrieksterrein wordt een groene overgang gemaakt 
(ca. 0.5 ha) naar de aanpalende natuurterrein dat door Natuurpunt wordt beheerd. Deze groen- en waterbuffer 
wordt in samenspraak met Natuurpunt ontworpen waarbij er specifieke uitkijkpunten voorzien worden om de 
natuur te observeren zonder het natuurgebied zelf te verstoren. Daarnaast wordt binnen het openbaar domein 
van de zone (zijbermen, gevels, groenstroken, afwatering, …) gekeken voor een natuurvriendelijke variant. 
Voorziene realisatie in 2019. 

• Uitbreiding Kortrijk Noord (Kortrijk en Kuurne): Bij het ontwerp en realisatie werd reeds veel aandacht gegeven 
aan het stimuleren van biodiversiteit. Het verder beheer van ca. 4 ha zal via parkmanagement door Leiedal 
georganiseerd worden in samenspraak met de gemeente en de bedrijven. Het verder doorvoeren van een 
natuurgericht beheer en het monitoring van de resultaten zal in het bijzonder gebeuren met het oog op het 
optimaliseren van de natuurwaarde en de maatschappelijke draagkracht voor meer biodiversiteit binnen deze 
bedrijvenzone. 

• Groenbek (Waregem): Bij de reconversie van dit voormalige textielbedrijf tot regionaal bedrijventerrein is een 
bosgordel nabij de Hooibeek bewaard met een hoge botanische waarde. Voor een goede afstemming tussen het 
water- en natuurbeheer wordt een beheerplan van ca. 1 ha opgemaakt als basis voor het verdere functioneren 
als ecologische corridor. 

• Leiedal neemt het aspect van parkmanagement op binnen meerdere van de bedrijventerreinen die in het 
verleden werden gerealiseerd. Het groenbeheer maakt een belangrijk deel uit van het takenpakket van de 
parkmanagers. De parkmanagers staan ook dicht bij de bedrijven. Leiedal werft specifiek een groenmanager aan 
om binnen dit parkmanagement het groenbeheer verder te professionaliseren waarbij telkens aandacht is voor 
een natuurvriendelijke aanpak. 
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• Leiedal ondersteunt ook de gemeenten en in het bijzonder de gemeentelijke groendiensten in hun expertise naar 
een duurzaam groenbeheer van het openbaar domein. Op het periodiek overleg en uitwisseling van de 
groendiensten wordt specifiek aandacht gegeven aan de doelstellingen van deze Green Deal. 

• De dienstenzone op het Kennedypark waar Leiedal en Barco gevestigd zijn, beide toegetreden tot de Green Deal 
biodiversiteit, zal een specifieke oefening opgezet worden naar de aanwezige bedrijven om tot een collectieve 
aanpak te komen van een meer bio-diverse zone binnen een groene infrastructuur op een grotere ruimtelijke 
schaal 

• Jaarlijks doorlopen van het actieplan bedrijven en biodiversiteit en invoering via 
www.bedrijvenenbiodiversiteit.be. 

• Deelname aan de bijeenkomsten van het lerend netwerk en interne/externe communicatie over de Green Deal 
(telkens minimaal 1 per jaar) 

• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 
te plaatsen 

• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten 

 

• Maatschappij Linkerscheldeoever:  
• Een natuurvriendelijk beheerplan op te maken voor het Logistiek Park Waasland, een gebied tussen de E34, de 

Hazopweg, de Schoorhavenweg en de N451 op het grondgebied Kallo en Verrebroek (Beveren). Dit beheerplan 
zal opgemaakt worden in samenwerking met Havenland, waardoor alle lokale partners betrokken zijn. De 
oppervlakte binnen het LPW dat hiervoor in aanmerking komt bedraagt ca. 29 ha en bestaat uit bermen, een 
wadi, groenstroken, buffers e.d.  

• Jaarlijks het actieplan bedrijven en biodiversiteit te doorlopen en in te voeren via 
www.bedrijvenenbiodiversiteit.be  

• Deel te nemen aan de bijeenkomsten van het lerend netwerk en interne/externe communicatie over de Green 
Deal (telkens minimaal 1 per jaar). Maatschappij Linkerscheldeoever zal in nauwe samenwerking met het 
Havenbedrijf Antwerpen een studiedag organiseren voor de bedrijven in de haven van Antwerpen. 

• Natuurvriendelijke terreinen te documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de 
website te plaatsen 

 
• Orbix:  

• (her)aanplanting rekening houden met vlinders, insecten, kleine zoogdieren : ca. 0,46 ha 
• Nestgelegenheid voor vogels (ca. 0,37 ha) 
• Jaarlijks doorlopen van het actieplan bedrijven en biodiversiteit en invoering via 

www.bedrijvenenbiodiversiteit.be. 
• Deelname aan de bijeenkomsten van het lerend netwerk en interne/externe communicatie over de Green Deal 

(telkens minimaal 1 per jaar) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 

 
• Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant:  

• Opmaak/uitvoering van een natuurvriendelijk beheerplan op een oppervlakte van 1,5 ha en uitvoering van 
enkele biodiversiteitsacties bv. plaatsing van nestkasten, aanleg wilde bloemenweide of houtkanten 

• Jaarlijks doorlopen van het actieplan bedrijven en biodiversiteit en invoering via 
www.bedrijvenenbiodiversiteit.be. 

• Deelname aan de bijeenkomsten van het lerend netwerk en interne/externe communicatie over de Green Deal 
(telkens minimaal 1 per jaar) 

• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 
te plaatsen 

• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
• Mee opmaken jaarplan Green Deal 
• Aanspreekpunt voor informatie (per provincie) 
• Organisatie van minimaal één lokale avondsessie voor bedrijven (ondernemers voor ondernemers) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 
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• PXL Hogeschool:  
• Volledig ecologisch beheer van de omgeving (4 ha) 
• Aanleg van een bloemenweide (0,1 ha) 
• Opmaak van een beheerplan voor de omgeving rond het gebouw (4 ha) 
• Opnieuw aanplanten van inheemse bomen 
• Monitoring van omgeving door onze eigen groenmanagement studenten 
• Jaarlijks doorlopen van het actieplan bedrijven en biodiversiteit en invoering via 

www.bedrijvenenbiodiversiteit.be. 
• Deelname aan de bijeenkomsten van het lerend netwerk en interne/externe communicatie over de Green Deal 

(telkens minimaal 1 per jaar) 
• Het verder zetten van de geïntegreerde ecologisch en duurzaam georiënteerde visie in alle “groenmanagement” 

opleidingsonderdelen (vakken) 
• Ondersteuning bieden aan initiatieven die de Green Deal verder uitdragen, bv. via: medewerking aan projecten die 

bedrijven willen uitvoeren, dit kan i.s.m.. met studenten (in hun projecten, binnen stages en bachelorproeven). We 
werken hier natuurlijk nauw samen met Centrum Duurzaam Groen.  

• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 

 
• Roularta Media Group:  

• Installatie van 3 nestkasten voor de Torenvalk: 1 per hoofdlocatie. 
• Geen gebruik van pesticiden op alle vestigingen  
• Jaarlijks doorlopen van het actieplan bedrijven en biodiversiteit en invoering via 

www.bedrijvenenbiodiversiteit.be. 
• Deelname aan de bijeenkomsten van het lerend netwerk en interne/externe communicatie over de Green Deal 

(telkens minimaal 1 per jaar) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 

 
• SCK•CEN:  

• De intentie om projectgewijs het ganse bedrijfsterrein aan te pakken, zijnde 371 ha. 
• Jaarlijks doorlopen van het actieplan bedrijven en biodiversiteit en invoering via 

www.bedrijvenenbiodiversiteit.be.  
• Deelname aan de bijeenkomsten van het lerend netwerk en interne/externe communicatie over de 

Green Deal (telkens minimaal 1 per jaar)  

• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op 

de website te plaatsen. Voorbeeld: dennenbos dat op termijn omgevormd wordt naar een gemengd 
bos, afhankelijk van de studie die we gaan laten uitvoeren. 

• Sibelco:  
• Uitvoering van biodiversiteitsacties: 

o aanleg robuuste natuurcorridor op industrieterrein Maatheide, ca 15 ha (2018-2019) 
o aanleg natuurgebied in ontginningsgebied Berg Midden, ca 50 ha (2018-2020) 

• Opmaak van natuurvriendelijke beheerplannen: 
o masterplan en inrichtingsplan voor industriële site Schans met biodiversiteitsacties, ca 190 ha (2019-

2020) 
o beheerplan Tijdelijk Natuur voor groeve Mechelse Heide Zuid, ca 90 ha (2019-2020) 

• Jaarlijks doorlopen van het actieplan bedrijven en biodiversiteit en invoering via 
www.bedrijvenenbiodiversiteit.be. 

• Deelname aan de bijeenkomsten van het lerend netwerk en interne/externe communicatie over de Green Deal 
(telkens minimaal 1 per jaar) 

• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 
te plaatsen 
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• Signify (Philips Lighting):  
• Opmaak en uitvoering van een natuurvriendelijk beheerplan op een oppervlakte van ongeveer 7 ha waarvan 

circa 5 ha tijdelijke natuur, met als type ecologisch beheerd grasland 
• Jaarlijks doorlopen van het actieplan bedrijven en biodiversiteit en invoering via 

www.bedrijvenenbiodiversiteit.be. 
• Deelname aan de bijeenkomsten van het lerend netwerk en interne/externe communicatie over de Green Deal 

(telkens minimaal 1 per jaar) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 

 
• Sioen:  

• Opmaak/uitvoering van een natuurvriendelijk beheerplan op een oppervlakte van 0.8 ha 
• Jaarlijks doorlopen van het actieplan bedrijven en biodiversiteit en invoering via 

www.bedrijvenenbiodiversiteit.be.   
• Deelname aan de bijeenkomsten van het lerend netwerk en interne/externe communicatie over de Green Deal 

(telkens minimaal 1 per jaar) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen  

 
• Solva – bedrijventerrein Doorn Noord:  

• Opmaak en uitvoering van een natuurvriendelijk beheerplan voor het duurzame bedrijventerrein Doorn Noord te 
Ninove (netto-oppervlakte bedrijfspercelen van 17,4 ha). Doorn Noord wil plaats geven aan meer natuur door 
vooral in te zetten op een hogere biodiversiteit op het terrein. Door het gebruik van streekeigen bomen en 
planten en een collectief groenbeheer bekomt het bedrijventerrein een uniforme hoogwaardige groene aanleg. 
De bij, de eikenpage en de Vlaamse gaai worden ingezet als ambassadeurs van de biodiversiteit. Naast ruimte 
voor groen, wordt er ook ruimte voor water gecreëerd door de aanleg van een collectieve waterbuffer, en het 
inzetten op hergebruik en infiltratie van water. 

• Jaarlijks doorlopen van het actieplan bedrijven en biodiversiteit en invoering via 
www.bedrijvenenbiodiversiteit.be 

• Deelname aan de bijeenkomsten van het lerend netwerk en interne/externe communicatie over de Green Deal 
(telkens minimaal 1 per jaar) 

• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 
te plaatsen 

• Stad Antwerpen:  
• Ecologische parkbeheerplannen opmaken tegen 2020 voor Brilschans (8.5 ha) en Reigersbos (13.5 ha) 
• Een ecocorridor aanleggen tussen het natuurreservaat de Hobokense polder en de Groene Singel (14.5 ha) 
• Bedrijven op grondgebied Antwerpen stimuleren om in te tekenen op de "Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit" 

om zo meer biodiversiteit op hun terreinen aan te brengen 
• Deelname aan de bijeenkomsten van het lerend netwerk en interne/externe communicatie over de Green Deal 

(telkens minimaal 1 per jaar) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 

 
• Technopolis:  

• Actieplan Bedrijfsterreinen 2019-2021 
o Aangezien Technopolis NV op dit moment weinig kennis bezit over de biodiversiteit op het terrein, 

laten we eerst een biodiversiteitsstudie van de bedrijfsterreinen uitvoeren. Het gaat daarbij om 
volgende afmeting en type inrichting:  

▪ hoge begroeiing (struiken, bomen): 10759m² (24%) 
▪ Lage begroeiing (gras): 5347m² (12%) 
▪ Half verhard (grind, grasbetontegels): 15199m² (34%) 
▪ Verhard (asfalt, klinkers): 13706m² (30%) 
▪ Timing: voorjaar 2019 

o Op basis van de conclusies en suggesties van de biodiversiteitsstudie passen we het huidige beheerplan 
aan, in samenwerking met de leverancier van het groenonderhoud. Timing: mid 2019. 

o Waar mogelijk voeren we op onze bedrijfsterreinen kleine ingrepen uit die de biodiversiteit 
bevorderen, op basis van de conclusies en suggesties uit de audit. Timing: mid 2019 – 2021 . 

• Intern 
o Het team “Think’ binnen Technopolis, onderzoekt hoe het thema meer draagkracht kan krijgen binnen 

Technopolis en stippelt na deze analyse een plan uit. Timing: voorjaar 2019 

http://www.bedrijvenenbiodiversiteit.be/
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o Binnen Technopolis wordt gedurende de looptijd ook bekeken of er synergiën bestaan met nieuwe 
activiteiten (eigen organisatie of partners) waarbij we het belang van biodiversiteit extra in de kijker 
kunnen zetten. bv. Citizen Science project VLINDER. Timing: projectduurtijd. 

o De acties rond biodiversiteit zetten we een eerste keer intern in de kijker d.m.v. een presentatie op de 
medewerkersvergadering en op deze manier de bewustwording van het belang van biodiversiteit te 
verhogen. Timing: najaar 2019. 

o Rond de reeds bestaande bijenkorven op de bedrijfsterreinen van Technopolis wordt jaarlijks een 
infomoment en workshop rond bijen en biodiversiteit georganiseerd, die zich richt op werknemers en 
buurtbewoners. Timing: nog te bepalen. 

• Jaarlijks doorlopen van het actieplan bedrijven en biodiversiteit en invoering via 
www.bedrijvenenbiodiversiteit.be. 

• Deelname aan de bijeenkomsten van het lerend netwerk en interne/externe communicatie over de Green Deal 
(telkens minimaal 1 per jaar) 

• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 
te plaatsen 

 
• Thomas More Hogeschool:  

• Vanuit Onderwijs en dienstverlening 
o De expertise m.b.t. biodiversiteit is aanwezig en wordt verder ontwikkeld in de opleiding Agro- en 

biotechnologie.  
o Studenten en personeel zetten hun kennis en vaardigheden in bij de ontwikkeling van de campussite in 

Geel en in het kader van opdrachten en vragen van externe organisaties. Hierbij worden 
initiatieven/acties wetenschappelijk ondersteund  door de opleiding Agro- en Biotechnologie.  

o Eveneens worden lessen getrokken uit de realisaties van de andere partners van de Green Deal.  
o Tot slot zal deze kennis ingebed worden in verscheidene opleidingsonderdelen op de campus 

(groenmanagement, natuurinclusief bouwen, …). 
• Op de campussite in Geel: 

o  Volgende jaren zal een groenvisie ontwikkeld worden voor Campus Geel. Omwille van de specifieke 
eigenheid van de campus (agrarische activiteit)  is de ‘groene’ draad in deze groenvisie nectar en 
bestuiving.  

o Bij heraanleg van plantvakken wordt dan ook zoveel mogelijk gekozen en gedacht aan een 
plantensamenstelling met een uitgebreide bloeiboog en nectaraanbod voor bijen en hommels. 

o Eveneens zijn bijenmengels voorzien op verscheidene plaatsen op de campus. In dit kader krijgt de 
bijenhal een symbolische plaats in de buurt van de ‘Hive’, het leercentrum van de campus.  

• Een andere belangrijke bekommernis is het realiseren van onderhoudsarm groen met een meerwaarde voor 
biodiversiteit. Voorkeur zal uitgaan naar inheemse beplanting. 

• Jaarlijks doorlopen van het actieplan bedrijven en biodiversiteit en invoering via 
www.bedrijvenenbiodiversiteit.be. 

• Deelname aan de bijeenkomsten van het lerend netwerk en interne/externe communicatie over de Green Deal 
(telkens minimaal 1 per jaar) 

• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 
te plaatsen 

 
• Universitair Ziekenhuis Antwerpen:  

• Uitvoering van een natuurvriendelijk beheerplan op een oppervlakte van 12 ha  
• Jaarlijks doorlopen van het actieplan bedrijven en biodiversiteit en invoering via 

www.bedrijvenenbiodiversiteit.be. 
• Deelname aan de bijeenkomsten van het lerend netwerk en interne/externe communicatie over de Green Deal 

(telkens minimaal 1 per jaar) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 

 

• Universitair Ziekenhuis Gent:  
• Opmaak en eerste fase (termijn Green Deal) uitvoering van een natuurvriendelijk ontwikkelings- en bomenplan 

(je kan het als beheerplan omschrijven, maar voor ons gaat het net iets verder) voor een oppervlakte van 40 ha 
en uitvoering van enkele biodiversiteitsacties die zullen worden afgestemd op onze vooropgestelde toepassingen 
ter plaatse. Het betreft hier biodiversiteitsacties die gericht zijn op beleving. Voorbeelden van dergelijke 
initiatieven zijn: de aanleg van fruit –en vruchtrijke zones, het uitwerken van kruidenborders en het gebruik van 
kruiden, het gestructureerd verwijderen van invasieve planten, een meer ecologische en biodiversiteitsgerichte 
aanpak in het kader van het gebruik van water, het verder zetten van aanpassingen aan bestaande beplanting in 
functie van de pesticidentoets. 
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• Toepassingen ter plaatse waartoe we de intentie hebben dit binnen de Green Deal te verwezenlijken: 
o biodiversiteit in relatie tot de Biophilia Hypothese – toepassing en verdere ontwikkeling 
o biodiversiteit vanuit het perspectief van meest geschikte omgeving voor ons als mens (evolutionair en 

gebonden aan de mens als soort) – toepassing evalueren bij duurzame en tijdelijke aanleg en dit 
implementeren bij het opstellen/herwerken van algemene richtlijnen  

o biodiversiteit vanuit de directe fysieke impact op de kwaliteit van onze omgeving en onszelf – gerichte 
aanpak, het verder afstemmen van deelgebieden op de specifieke plaatselijke doestelling 

o biodiversiteit in relatie tot de aan densiteit gekoppelde waarde en compositie – criteria vastleggen in 
bomenplan UZ Gent en dit implementeren bij het opstellen/herwerken van algemene richtlijnen 

o biodiversiteit in relatie tot het WOW-effect - toepassing evalueren bij duurzame en tijdelijke aanleg en 
dit implementeren bij het opstellen/herwerken van algemene richtlijnen 

• Jaarlijks doorlopen van het actieplan bedrijven en biodiversiteit en invoering via 
www.bedrijvenenbiodiversiteit.be. 

• Deelname aan de bijeenkomsten van het lerend netwerk en interne/externe communicatie over de Green Deal 
(telkens minimaal 1 per jaar) 

• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 
te plaatsen 

 
• Universiteit Antwerpen:  

• Focus op Campus Drie Eiken (55ha) 
o Natuurvriendelijk beheerplan in opmaak (ecologische en sociale functie belangrijk) 
o Specifieke acties:  

▪ Bosbestanden worden omgevormd naar kwalitatieve boshabitats, met vergroten van het 
aandeel dood hout 

▪ Verwijderen van exoten en plaagsoorten (japanse duizendknoop, reuzenbereklauw, 
processierupsen) 

▪ Opwaardering bestaande waterpartijen en oeverzones: verwijderen vissen, tijdelijk 
droogleggen, verwijderen houtige vegetatie aan de oevers 

▪ Groen op de parkings: verwijderen blokbeplanting (sneeuwbes) en vervangen door inheems 
struweel 

▪ Sociale functie groene campus: in situ lesmateriaal voor studenten, kunst op de campus met 
rondleidingen, 100km-run voor KotK, zitbanken en eettafels, geitenpad (fietsroute district 
Wilrijk), wandelroute van Natuurpunt Antwerpen 

▪ Samenwerking tussen experten in onderzoeksgroepen (academici) en effectieve terrein 
beheerders (dienst infrastructuur en milieudienst) 

▪ Infoborden over beheer, biodiversiteit, soorten (bestaande voorbeelden: ecologisch gekapte 
boom en oeverbeheer) 

▪ Samenwerking met Provincie Antwerpen, dienst waterbeleid ivm hermeandering van Kleine 
Struisbeek (plasbermen, glooiende oevers) als demoproject van zacht ecologisch oeverbeheer 

▪ Insectenhotels  
▪ Bijenkasten op de campus (samenwerking met imkers, zowel collega’s als derden) 
▪ Iets voor vleermuizen? 
▪ Onkruidbeheer op verhardingen met tractor met borstel 
▪ … 

• Op andere campussen:  
o Groendaken waar mogelijk 
o Nestgelegenheid gierzwaluwen e.a. waar mogelijk  
o Natuurlijk beheer van graslanden waar mogelijk 
o Samenwerking sociale economie en volwassenenonderwijs (sociale pijler) 
o Exoten- en plaagsoortenbestrijding 
o Bij nieuwe aanplant: streekeigen soorten 
o Bijenkasten op de campus (samenwerking met imkers, zowel collega’s als derden) 
o Hergebruik van snoeihout om takkenwallen te maken als schuilplaats voor kleine zoogdieren en vogels 

• Jaarlijks doorlopen van het actieplan bedrijven en biodiversiteit en invoering via 
www.bedrijvenenbiodiversiteit.be. 

• Deelname aan de bijeenkomsten van het lerend netwerk en interne/externe communicatie over de Green Deal 
(telkens minimaal 1 per jaar) 

• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 
te plaatsen 
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• Universiteit Gent:  
• Door het ondertekenen van deze Green Deal engageert de UGent zich om de biodiversiteit op haar terreinen te 

verhogen. We focussen ons op twee van onze grootste sites: De Sterre (Krijgslaan, Gent; 12 ha open ruimte) en 
de faculteit Diergeneeskunde (Salisburylaan/Heidestraat, Merelbeke; 9 ha open ruimte).  

o Verder plaatsen van nestkasten voor koolmees, pimpelmees, huismus, huiszwaluw, kerkuil… 

o Onderzoeken of de verharde oppervlakte/parkeerplaatsen tussen de gebouwen S4 en S5 kan onthard 

worden en omgezet in groenzone 

o Omvormen van een deel van de verharde voetpaden op de campus Sterre tot een schorspad dat deel 
uitmaakt van een looppiste 

o Aanleggen van gevelgroen op de site Diergeneeskunde 

o Deels omvormen van de centrale vijver op de site Diergeneeskunde naar een ecologische vijver 

o Aanplanten van streekeigen beplanting 

o Verder (ecologisch) bestrijden van invasieve exoten (reuzenbereklauw en Japanse duizendknoop) 
o De oppervlakte gazon beperken, weinig gebruikt gazon omzetten in extensief grasland 

o Aanplanten van planten in functie van het aantrekken van dieren 

o Hergebruik van snoeihout in takkenwallen 

o Zorgen voor gelaagdheid bij ontwerp van groenzones 

o Nestgelegenheid en overwinteringsplaats voor insecten creëren 
o Jaarlijkse evaluatie van deze green deal-engagementen 

o Opmaak van een beheerplan voor de sites via studentenproject 

• We communiceren regelmatig over de biodiversiteit op onze sites (oa via sociale media) 

• We organiseren een personeelsactie rond biodiversiteit 

• We nodigen mensen uit in de natuur via looppiste op de Sterre, zitbanken, picknicktafels 

• We informeren werknemers en studenten over het belang van biodiversiteit op de sites 

• Aanwezig zijn op minstens drie bijeenkomsten van het lerend netwerk 

• Jaarlijks doorlopen van het actieplan bedrijven en biodiversiteit en invoering via 
www.bedrijvenenbiodiversiteit.be. 

• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 
te plaatsen 

 

• VENECO:  
• Onderzoek naar biodiversiteit en specifieke toepassingsmogelijkheden op 9-tal bedrijventerreinen onder eigen 

beheer 
• Implementeren van de onderzoeksresultaten door bijvoorbeeld het opmaken en uitvoeren van beheerplannen of 

het uitvoeren van gerichte biodiversiteitsacties 
• De natuurwaarden op deze en toekomstig te ontwikkelen bedrijventerreinen verhogen door middel van het 

inrichten met permanente en tijdelijke natuur 
• Verankeren van biodiversiteit in de verkoopsvoorwaarden voor bedrijfskavels 
• Coördinatie van eventuele acties omtrent gezamenlijke aanleg en/of onderhoud op de bedrijfskavels. 
• Jaarlijks doorlopen van het actieplan bedrijven en biodiversiteit en invoering via 

www.bedrijvenenbiodiversiteit.be 
• Deelname aan de bijeenkomsten van het lerend netwerk en interne/externe communicatie over de Green Deal 

(telkens minimaal 1 per jaar) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 
• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten 

 
•  VITO - Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek:  

• Opmaak en uitvoering van een natuurvriendelijk beheerplan op een oppervlakte van 54 ha bedrijventerrein te 
Mol. Daarbij zijn volgende doelstellingen vooropgesteld: 

• Ontwerpen van een wetenschappelijk onderbouwde biodiversiteitsvisie. Deze visie gaat verder dan 
enkel de groene ruimtes. Ook de gebouwen, wegenissen en infrastructuren zullen meegenomen 
worden onder de noemer van natuurinclusief ontwerp en architectuur. 
•Vertaling van de visie naar praktische uitvoer door het opmaken van één of meerdere 
natuurbeheerplan 
•Uitvoeren van het natuurbeheerplan. De opvolging van het beheer zal hoofdzakelijk digitaal gebeuren 
d.m.v. beheersoftware  
• Erkenning tijdelijke natuur voor de gehele site 
• Nulmeting fauna en flora 



 

26 
 

• Monitoring fauna en flora (wellicht ook m.b.v. dronetechnologie), evenals sociale monitoring 
• Uitwerking en uitvoering van een interne communicatiestrategie voor een maximaal draagvlak bij de 
VITO-werknemers 
• Externe communicatiestrategie om het project bekend te maken bij het breder publiek 
• Plaatsing van ecologische landschapskunst, verspreid over het VITO-terrein, en ontworpen door 
sociale doelgroepen 

• Op 29 ha aangrenzende landbouwgronden zijn volgende doelstellingen vooropgesteld: 
• De boeren zullen individueel worden gecontacteerd met de vraag of ze op geheel vrijwillige basis 
willen meedoen aan de biodiversiteitsvisie. Hiervoor kunnen we in samenwerking met de VLM 
gebiedsgericht beheerovereenkomsten inzetten. 

• Op 97 ha aangrenzende bossen zijn volgende doelstellingen vooropgesteld: 
• Uitvoering van het oorspronkelijke UBP: eerste dunning 
• Omvorming van het UBP naar een NBP en verdere uitvoering van het voorgeschreven bosbeheer 

• Jaarlijks doorlopen van het actieplan bedrijven en biodiversiteit en invoering via 
www.bedrijvenenbiodiversiteit.be. 

• Deelname aan de bijeenkomsten van het lerend netwerk en interne/externe communicatie over de Green Deal 
(telkens minimaal 1 per jaar) 

• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 
te plaatsen 

 
• Wereldhave:  

• Opmaak en uitvoering van een landschap- en habitatbeheerplan voor Genk Shopping I en Doornik Les Bastions 
Retailpark & Shopping, voor een oppervlakte van circa 14 ha  

• Verschillende gebouwen/sites van Wereldhave BREEAM certificeren (duurzaam certificaat met veel aandacht 
voor biodiversiteit) Genk Shopping I, Doornik Les Bastions Retailpark, Shopping, Nivelles Shopping 

• Jaarlijks doorlopen van het actieplan bedrijven en biodiversiteit en invoering via www.greendeals.be. 
• Deelname aan de bijeenkomsten van het lerend netwerk en interne/externe communicatie over de Green Deal 

(telkens minimaal 1 per jaar) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 
 

• Wienerberger:  
• Opmaak van een natuurvriendelijk beheerplan op een oppervlakte  ca. 3 ha in Lanaken en ca. 0,5 ha in Rumst 
• Jaarlijks doorlopen van het actieplan bedrijven en biodiversiteit en invoering via 

www.bedrijvenenbiodiversiteit.be. 
• Deelname aan de bijeenkomsten van het lerend netwerk en interne/externe communicatie over de Green Deal 

(telkens minimaal 1 per jaar) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 
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De ondersteunende partijen 

De ondersteunende partijen en hun inspanningsverbintenis tot acties: 
 
• Antea Group:  

• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
• Organisatie of gastheer van één bijeenkomst van het lerend netwerk 
• Uit het eigen portfolio van uitgevoerde projecten (m.b.t. advies of ontwerp voor een natuurlijke terreininrichting 

of terreinbeheer) goede voorbeelden selecteren en documenteren met enkele foto’s en een tekstje zodat dit als 
‘best practice’ op de website kan worden geplaatst. 

 
• Arcadis Belgium nv/sa:  

• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
• Langsgaan voor advies op maat (beheer, aanleg, goede voorbeelden…) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 

 
• BEEODIVERSITY:  

• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
• Langsgaan voor advies op maat (beheer, aanleg, goede voorbeelden…) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 
• Goede zadenmengsels verspreiden en voortdurend sensibilisatie rond biodiversiteit 

 
• Belgische Federatie Groenvoorzieners (BFG-FBEP):  

• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 

 
• Bienstman-Decloedt Advocaten:  

• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) – via het netwerk van Bienstman-
Decloedt Advocaten (o.m. via blogberichten op onze website) 

• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit (idem als hiervoor) 
• Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
• Aanwezigheid en adviesverlening op de infomarkt van 6 november 2018 

 
• Biotoop:  

• Intense begeleiding van bedrijven die hun terreinen willen omvormen naar natuurrijke terreinen. De begeleiding 
kan omvatten: 

o Verlenen van advies rond ecologische inrichting 
o Opstellen van een biodiversiteitsvisie en een natuurbeheerplan 
o Het maken van natuurrijke ontwerpen, op maat van een individueel bedrijf 
o De aanleg en het onderhoudsbeheer opvolgen en/of uitvoeren 
o Ondersteuning bieden bij externe communicatie 
o Helpen met het creëren van draagvlak voor natuurrijk groen bij de bedrijfsmedewerkers 
o Ecologische nulmeting en monitoring van fauna en flora 
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o Combinaties van voorgaande puntjes kunnen worden aangeboden als een compleet 
biodiversiteitsproject, van A tot Z 

• Mee initiëren en uitwerken van innovatieve projectideeën en piloot biodiversiteitsprojecten, in samenwerking 
met andere partners 

• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen  

 
• BLENDERS:  

• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
• Langsgaan voor advies op maat (beheer, aanleg, goede voorbeelden…) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 

 
• BNP Paribas Fortis:  

• Uitvoering en stimuleren van enkele biodiversiteitsacties : 
o Stadstuin te Brussel op de binnenkoer van Co.Station 
o Bijenkasten op dak van nieuwe Kanselarij 
o Natuurvriendelijk domein ter beschikking stellen: Lac de Virelles 
o Groendaken waar mogelijk  
o Sociale ondernemers met een focus op biodiversiteit detecteren  

• Sensibilisering: 
o Minstens 1 maal per jaar een interne/externe communicatie over de Green Deal (minimaal 1 per jaar);  
o Mogelijkheid voor interne teambuilding events o.a. Natuurpunt  
o Deelname aan de bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
o Delen in het lerend netwerk van de kennis  
o Gastheer voor een event. 

 
• BOS+:  

• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 

 
• Canopy:  

o Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar), via Facebook / LinkedIn bedrijfspagina / 
blogbericht op onze website (www.canopy-greenroofs.be/blog). / via onze 2-jaarlijkse nieuwsbrief (> 2500 
geadresseerden) 

• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit, Ja, via Facebook / LinkedIn bedrijfspagina / blogbericht op 

onze website (www.canopy-greenroofs.be/blog). / via onze 2-jaarlijkse nieuwsbrief (> 2500 geadresseerden) 

• Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten. Wij bieden graag ondersteuning op inhoudelijk en 
technisch vlak voor wat betreft groendaken, groengevels en ecologische omgevingsaanleg (bedrijventerreinen). 

• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
• Langsgaan voor advies op maat (beheer, aanleg, goede voorbeelden…): interne screening van het potentieel en 

de kwaliteit van het project 

• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 
te plaatsen 

• Inhoudelijke ondersteuning voor een lokale avondsessie voor bedrijven in samenwerking met andere 
ondersteunende partners. 
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• Centrum Duurzaam Groen:  
• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
• Langsgaan voor advies op maat (beheer, aanleg, goede voorbeelden…) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 
• Mogelijkheden tot vorming die mee kunnen opgenomen worden:  

o Amber workshops (afvalarm onderhoud bedrijfsgroen + verhogen biodiversiteit) rond 
bodembedekkers, takkenwal, insectenhotel, keuze vaste planten,… 

o Studiedag voor/over bedrijfsgroen gericht naar bedrijven en lokale overheden onder noemer platform 
openbaar groen 

 

• Centaurea: 
• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 
 

• Deboscat Recycling:  
• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 

 
• Dolmans Landscaping:  

• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
• Langsgaan voor advies op maat (beheer, aanleg, goede voorbeelden…) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 
• Opzetten van een bachelor- of masterproef rond de becijfering van natuurvriendelijk beheer (i.s.m. PXL 

Hogeschool of UHasselt 

 
• Ecofirst:  

• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 

 
• Ecoflora: 

• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 
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• Erasmus Hogeschool Brussel:  
• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
• Opname van de geïntegreerde ecologisch en duurzaam georiënteerde visie in de opleiding 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 
• Ondersteuning bieden aan initiatieven die de Green Deal verder uitdragen, bv. via: 

o docenten die via experten-panels, stuurgroepen en jury’s advies geven 
o projectmatige ondersteuning via onderwijs-samenwerking: stages in instellingen, bedrijven en bij 

overheden die aan de Green Deal mee werken, kleine en grotere onderzoeksprojecten en koppelen van 
bachelorproeven aan de Green Deal 

 
• Foodforest:  

• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 
• Het organiseren van netwerkevenementen/ inspiratiesessies met ondernemers (in kleine groepjes) om het 

thema ‘foodforest’ meer bekendheid te geven;  
• Onze ervaring in eetbare daktuinen (BIGH-Anderlecht), pluktuinen en bedrijfsterreinen (VYNCKE –Harelbeke) 

uitdragen naar andere sectoren zoals : woningbouw, zorg, openbare instellingen en onderwijsinstellingen. 
• Aan de hand van onze verschillende cases willen we aantonen dat biodiversiteit, eetbaar plukplezier voor 

personeel/families én meerwaarde voor eigendom, perfect samen kunnen gaan. 

 
• FSC België: 

• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 

 
• GG Green:  

• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 
• Langsgaan voor advies op maat (beheer, aanleg, goede voorbeelden…) 

 

• Groen voor Bedrijven:  
• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 
 

• Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): 
• Bijdragen aan het lerend netwerk onder vorm van het verzorgen van een presentatie, een trainingssessie en/of 

een workshop 
• Beheren (up-to-date houden en – indien gewenst – gericht uitbreiden en verbeteren) van de 2B Connect 

rekentool voor het verkennen van de kosten en baten van ecologisch beheer en inrichting van bedrijventerreinen 
en ondersteunen van het gebruik van de 2B Connect rekentool 

• Delen van onze kennis over de voordelen van biodiversiteit op bedrijventerreinen door het ter beschikking 
stellen van het materiaal dat we hierover binnen 2B Connect hebben ontwikkeld 
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• Uitvoeren van een evaluatie van bepaalde aspecten van de Green Deal. Draagt de Green Deal bij tot systeem- en 
gedragsverandering en wat zijn hiervoor de belangrijkste succes- en faalfactoren? Draagt een meer natuurlijke 
bedrijfsomgeving bij tot de mentale gezondheid van werknemers en hoe ervaren bedrijven en hun werknemers 
dit effect? 

• adviseren van de initiatiefnemers van de Green Deal 
• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 

 
• Interleuven: 

• Voorzien van nestgelegenheid in/aan gebouwen voor vleermuizen of vogels 
• Gebruik van streekeigen en standplaatsgeschikte planten 
• Een zo extensief mogelijk beheer op het bedrijventerrein Bekkevoort Assent (5 ha) bv. via het beperken van 

gazon tot plekken die vaak betreden worden (v. picknickplaats) of het omvormen van gazon tot soortenrijk 
grasland dat slechts twee tot drie keer per jaar gefaseerd gemaaid wordt.  

• Voorzien van waterpartijen zoals wadi of poel 
• Samenwerken rond biodiversiteit met naburige bedrijven 
• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 

 
• Klimaattuin:  

• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 
• Bedrijven advies geven op maat 
• Via een gerichte campagne en i.s.m. de milieuraad Riemst een actie ondernemen om alle bedrijven in Riemst 

proberen te overtuigen hun bedrijfstuin om te vormen naar een klimaatbestendige en natuurlijke bedrijfstuin 
waar plaats is voor lokale fauna en flora. 

 
•  Leuven Mindgate:  

• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 

 
•  Natuurinvest: 

• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
• Opleiding/masterclasses van adviseurs na 2BConnect overnemen (i.s.m. ANB) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 

 
• Natuurlijk Groen: 

• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
• Langsgaan voor advies op maat (beheer, aanleg, goede voorbeelden…) 



 

32 
 

• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 
te plaatsen 
 

• Natuurwerk: 
• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
• Langsgaan voor advies op maat (beheer, aanleg, goede voorbeelden…) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 

 

• Nnof:  
• Interne en externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten (in de vorm van visievorming, ontwerp) 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 
• Ervoor te zorgen dat nieuwe bedrijven intekenen op een ecologische aanleg van hun buitenzones 
• Regelmatig communicatie voeren over ecologisch terreinbeheer bij bedrijven 
• Bedrijven op sleeptouw te nemen om hen te overhalen te kiezen voor ecologisch groenbeheer 
• Regelmatig aanwezig te zijn op infomomenten en cursussen over deze materie, en/of gastheer te zijn voor een of 

andere sessie hiervan 
• Een infomoment of cursus te organiseren over deze materie 

 
• Nomad: 

• Interne en externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten (in de vorm van visievorming, ontwerp) 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 
• Het organiseren van netwerkevenementen/ inspiratiesessies met ondernemers (in kleine groepjes) om het 

thema bedrijven en biodiversiteit meer bekendheid te geven; (deze sessies organiseer al ik voor verschillende 
doelgroepen (woningbouwsector, zorgsector, bedrijven en onderwijsinstellingen) en probeer ik periodiek met 
dezelfde bedrijven te herhalen om zo inspiratie en ideeën uit te wisselen.) Indien daar concrete cases uit 
voortvloeien wil ik deze uiteraard delen met het netwerk. 

• Het verlenen van advies op maat bij bedrijven die de biodiversiteit op hun terrein willen verhogen of bedrijven 
die een nieuw gebouw willen bouwen en dit op een geïntegreerde manier willen doen. 

• Het opmaken van ontwerpen en het coördineren van de uitvoering bij bedrijfsgebouwen waarin maximale 
aandacht gaat naar dit thema. 

 
• Odisee Hogeschool: 

• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
• Opname van de geïntegreerde ecologisch en duurzaam georiënteerde visie in alle vakken van de opleiding Agro- 

in Biotechnologie 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 
• Ondersteuning bieden aan initiatieven die de Green Deal verder uitdragen, bv. via: 

o docenten die via experten-panels, stuurgroepen en jury’s advies geven 
o projectmatige ondersteuning via onderwijs-samenwerking: stages in instellingen, bedrijven en bij 

overheden die aan de Green Deal mee werken, kleine en grotere onderzoeksprojecten en koppelen van 
bachelorproeven aan de Green Deal 
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• PARK + GARDEN: 
• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 

 
• PCS - Proefcentrum voor sierteelt: 

• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
• Advies rond aanleg en beheer: zowel telefonisch, via mail als via een plaatsbezoek (bv. tips rond geschikte 

plantcombinaties, eventuele bodembehandeling en beheer na aanplant) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 

 
• Pro Natura: 

• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
• Langsgaan voor advies op maat (beheer, aanleg, goede voorbeelden…) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 

 
• Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen: 

• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
• Aandacht voor biodiversiteit in de diverse terrein(her)ontwikkelingen waar POM Antwerpen een rol opneemt 
• Goede voorbeelden uit de eigen projecten documenteren met enkele foto’s en een tekstje zodat dit als ‘best 

practice’ op de website kan geplaatst worden 

 
• Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg: 

• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
• Mee opmaken jaarplan Green Deal 
• Aanspreekpunt voor informatie (per provincie) 
• Organisatie van minimaal één lokale avondsessie voor bedrijven (ondernemers voor ondernemers) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 

 
• Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen:  

• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
• Mee opmaken jaarplan Green Deal 
• Aanspreekpunt voor informatie (per provincie) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 

 
• Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen:  

• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
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• Mee opmaken jaarplan Green Deal 
• Aanspreekpunt voor informatie (per provincie) 
• Organisatie van minimaal één lokale avondsessie voor bedrijven (ondernemers voor ondernemers) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 

 
• Provincie Antwerpen: 

• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
• Indien vanuit het partnerschap workshops worden georganiseerd: voorstellen van BIODIVA (Light) 
• Opnemen van een verwijzing naar de green deal bedrijven en biodiversiteit + website green deal op de 

provinciale webpagina over bedrijven en biodiversiteit 
• Het opnemen van een link naar tips voor het vergroenen van bedrijventerreinen op de webpagina van de dienst 

vergunningen 
• Het geven van advies aan bedrijven m.b.t. het vergroenen van hun bedrijfsterrein (5 bedrijven in 2018) 
• Het geven van advies aan gemeenten m.b.t. het vergroenen van openbaar groen op een bedrijventerrein op hun 

grondgebied (2 projecten in 2018) 
• Het organiseren van een symposium over de voordelen van groen op de gezondheid (oktober 2018) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 

 
• Provincie Limburg: 

• bijdrage leveren aan de interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2x per jaar) 
• ondersteuning bieden en verspreiden van resultaten bij biodiversiteitsprojecten, bv Ikea-vestiging Genk 
• promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• afstemmen met Centrum Duurzaam Groen (Cedugro) in verband met uitwerken van strategie rond 

promoten/adviesverlening verhogen biodiversiteit op bedrijventerreinen 
• opnemen van een verwijzing naar de green deal bedrijven en biodiversiteit op de provinciale webpagina 
• promoten/communicatie voeren van projecten rond landschapsintegratie van 

landbouwbedrijvennatuurvriendelijk beheer van provinciale terreinen documenteren met enkele foto’s en een 
tekstje om als ‘best practice’ op de website te plaatsen. 

 
• Quares:  

• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Interne opleiding omtrent biodiversiteit bij de collega’s van gebouwenbeheer en facility management bij Quares 
• Sensibilisatie en informatie omtrent het belang van biodiversiteit in de trimestriële nieuwsbrieven op onze 

bedrijventerreinen in Vlaanderen 
• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 
• Organisatie van een groepsaankoop op de bedrijventerreinen (bv. Insectenhotels, bloemenmengsels, …) 
• Opzetten van samenwerkingen met lokale tuinaannemers waarbij biodiversiteit een gekend en toegepaste 

werkwijze is (Talea, Pronatura,…) 
• Een gemeenschappelijk project met een lokale school of vereniging opzetten rond biodiversiteit op een 

nabijgelegen bedrijventerrein (bv. Planten van bloembollen, maken van nestkastjes met palettenhout van de 
bedrijven en dit terugplaatsen op het terrein,…) 

 
• RDC Environment: 

• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 
• Berekening van de maatschappelijke impact van de Green Deal op basis van drie case studies 
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o Ontwikkeling van een methodologie om de baten van biodiversiteit te becijferen. We zullen een 
maatschappelijke kosten-baten analyse uitvoeren van de acties van 3 bedrijven. Deze case studies 
tonen de impacts voor de maatschappij van de acties die de 3 bedrijven hebben ingevoerd binnen het 
kader van deze Green Deal.  

o Methodologie: de evaluatie van gewone economische (bv. de kosten van acties) en sociale impacts (bv. 
jobcreatie) is gebaseerd op de expertise van RDC. Voor de specifieke impacts of ecosystemen diensten 
(bv. welzijn van de medewerkers, CO2 captatie…) zal RDC een methodologie ontwikkelen. 

o Stappen 
▪ Keuze van de bedrijven na een oproep tot kandidaatstelling op 6/11/18 
▪ Bedrijfsbezoek vóór de uitvoering van de acties 
▪ Bedrijfsbezoek ná de uitvoering van de acties 
▪ Eerste iteratie van de evaluatie van de impacts  
▪ Voor de grote impacts zullen we een enquête uitvoeren en een gesprek met het bedrijf 

organiseren voor specifieke dataverzameling 
▪ Tweede iteratie van de evaluatie van de impacts  

o Extrapolatie: Na de evaluatie van 3 specifieke bedrijven, zullen we de maatschappelijke impact van de 
Green Deal als geheel becijferen door de extrapolatie van de drie case studies. De extrapolatie zal de 
grootte van de deelnemende bedrijven en de schaal van hun acties in rekening nemen.  

o Eindresultaat 
▪ Drie bondige case studies 
▪ De maatschappelijke toegevoegde waarde van de Green Deal  

 
• Regionale Landschappen (16): 

• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
• Langsgaan voor advies op maat (beheer, aanleg, goede voorbeelden…) 
• Organisatie van minimaal één lokale avondsessie voor bedrijven (ondernemers voor ondernemers) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 

 
• Samen Klimaatactief:  

• post geregeld berichten over de Green Deal op het platform en website.  
• informeert haar partners (op dit ogenblik reeds meer dan 20) over de Green Deal. 
• neemt deel aan het lerend netwerk van de Green Deal. 
• vermeldt actief de Green Deal en bijhorende activiteiten tijdens events, openbare toespraken, discussieavonden 

etc. 
• Verbindt bedrijven onderling via matchmaking-initiatieven 

 
• Sertius C.V.B.A:  

• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 

 
• Stad Hasselt:  

• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar); in 2018 communiceert Stad Hasselt 
naar Hasseltse bedrijven met de vraag om in te stappen als deelnemende partij 

• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit  
• Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten: Hasseltse bedrijven die willen instappen als 

deelnemende partij ondersteunen in de opmaak van de projectaanvraag; 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 

 
• Talea:  

• Opmaak en uitvoering van een natuurvriendelijk beheerplan op een oppervlakte van 120 ha bij het bedrijf Encon 
Het gaat om een bedrijventerrein van 120 are. Ook maken we een biodiversiteitsplan op. Het terrein al volledig 
beheert worden volgens de ecologische principes. Hierbij zullen volgende werken worden uitgevoerd: 

o 2 soorten bloemenweide 
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o Bijenhotel 
o Nestkasten 
o Inheemse heesters, bomen, hagen 
o Prairietuin met inheemse soorten 
o Opvangbekken 
o Groene parking 
o Dierentunnels 

• Jaarlijks doorlopen van het actieplan bedrijven en biodiversiteit en invoering via 
www.bedrijvenenbiodiversiteit.be. 

• Deelname aan de bijeenkomsten van het lerend netwerk en interne/externe communicatie over de Green Deal 
(telkens minimaal 1 per jaar) 

• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 
te plaatsen 

• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
• Langsgaan voor advies op maat (beheer, aanleg, goede voorbeelden…) 

 
• Team Vlaamse Bouwmeester: 

• Interne/externe communicatie rond de Green Deal in relatie tot resultaten die passen in bredere visie 
bouwmeester 

• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
• Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten: met duurzame vergroening inzetten op grootschalige 

duurzame systemen (visievorming in de projecten én koppeling met beleid, afhankelijk van beschikbare ruimte 
en van de complexiteit van het project) 

• Deelname aan de Stuurgroep Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit, waar onze antennes de inzet op effecten op 
grotere schaal en koppeling beleidsdoelstellingen zullen zijn 

• Op vraag van partners kan het Team Vlaamse Bouwmeester goede ontwerpers aanbevelen of een ‘oproep voor 
geïnteresseerden’ lanceren als een ambitieus project wordt geambieerd 

• Optioneel kunnen projecten van bedrijven door het Team Vlaamse Bouwmeester worden gecommuniceerd 
nadat deze door de bouwmeester worden gevalideerd 

 
• The Shift:  

• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit, via onze communicatiekanalen of via rechtstreeks 

bilaterale contacten waar we specifiek verwijzen naar deze Green Deal 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
• Samen met één van onze leden ondertekenaars instaan voor de mede-organisatie van minimaal één bijeenkomst 

van het lerend netwerk of één van die leden ondertekenaars aansporen om een bijeenkomst van het lerend 
netwerk te organiseren 

 
• Toyota Motor Europe:  

• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 

 
• Tuinaanleg Meert:  

• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten 

o Het is onze betrachting om tegen september 2022 minstens 50% van het tuinonderhoud op duurzame 
wijze uit te voeren. Dit betekent concreet :  

▪ Minimum gebruik van fyto-producten 
▪ Bedrijfsterreinen groener maken 
▪ Biodiversiteit vergroten 
▪ Reductie van uitlaatgassen van tuinmachines en wagenpark 
▪ Ondersteuning van bijen en andere nuttige insecten  
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▪ Opmaken van groenbeheerplannen voor onze klanten met het oog op de omvorming van hun 
(bedrijfs)terrein naar een meer ecologische en stabiele zone 

o Daarnaast engageren we ons voor het vergroten van de beschikbare groene zone, dmv het aanleggen 
van groendaken. 

o Ook de particuliere tuin willen we groener maken. Het is daarom onze betrachting om ieder jaar 
minstens 2 particuliere tuinen aan te leggen waarin biodiversiteit centraal staat en die gebaseerd zijn 
op een fyto-vrij groenbeheerplan. Deze tuinen kunnen als voorbeeld en inspiratie dienen om andere 
particulieren te overtuigen van de mogelijkheden en haalbaarheid. 

• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 

 
• Tuin+:  

• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 

 
• Van den Berk Boomkwekerijen:  

• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
• Langsgaan voor advies op maat (beheer, aanleg, goede voorbeelden…) 
• Organisatie van een lokale avondsessie voor bedrijven (ondernemers voor ondernemers) 
• Organisatie of gastheer van één bijeenkomst van het lerend netwerk 
• Goede natuurvriendelijke terrein documenteren met enkele foto’s en een tekstje zodat we dit als ‘best practice’ 

op de website kunnen plaatsen 

 
• Vlaco – Vlaamse compostorganisatie:  

• Interne & externe (website, FB, nieuwsbrief,..) communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Promoten van het actieplan bedrijven en biodiversiteit, met bewustmaking van het belang en de voordelen van 

biodiversiteit op bedrijfsterreinen 
• Gerichte info naar bedrijven: wat met groen- en gft-afval? 
• Verbinding maken met lokale leveranciers van kwaliteitsvolle bodemverbeteraars (compost), meststoffen 

(gedroogd digestaat pellets) en turfarme potgronden 
• Opzet 2 à 3 demoproeven met  

o Gratis levering compost en/of gedroogd digestaat 
o Advisering over gebruik & gebruikshoeveelheden compost, digestaat, potgrond 

• Bevestiging van voetafdruk-besparing (ton CO2-equivalenten) door productgebruik met behulp van CO2-tool 
• Inzet van lesgevers (kringloopkrachten) & lespakketten/brochures rond verhoogde diversiteit door: 

o Insectenhotels 
o takkenrillen 
o composteren/compostgebruik 
o onderhoudsarm/kostenbesparend terreinbeheer: vaste 

planten/bodembedekkers/mulchmaaien/mulchen 

• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk van de Green Deal (minimaal 2) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 

 
• VLAIO - Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen:  

• Interne/externe communicatie rond de Green Deal, via eigen kanalen en het kennisnetwerk BTM (naar doelgroep 
ontwikkelaars en beheerders bedrijventerreinen - minimaal 1 per jaar) 

• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
• Meewerken aan de ontwikkeling van het actieplan, lancering, opvolging, …  
• Mede-organisatie van één bijeenkomst van het lerend netwerk, eventueel vanuit onze ervaring op o.a. 

Researchpark Zellik (i.v.m. organisatorische aanpak aanleg groen) 
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• Meewerken aan het opstellen draaiboek aanleg natuur (deel organisatorisch: voor bedrijven op een terrein: hoe 
concreet aanpakken, wie doet juist wat, wanneer, …) 

• In kaart brengen van de mogelijkheden tijdelijke natuur: inventarisatie en analyse onbenutte kavels op 
bedrijventerreinen: meest verantwoorde uitbreidingskavels, mogelijkheden voor tijdelijke natuur (i.s.m. GIS-
dienst VLAIO) 

• Uitklaren mogelijkheden (nieuw) BVR subsidiëring bedrijventerreinen, namelijk verduidelijken wat wel/niet in 
aanmerking kan komen volgens het huidige (en nieuwe) BVR voor subsidiëring bedrijventerreinen 

 
• VLM – Vlaamse Landmaatschappij: 

• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten (aansluitend op doelstellingen binnen projectgebieden 

van VLM): inspireren en nadien doorverwijzen naar uitvoerende partners (bv. Regionale landschappen, sociale 
groenbedrijven, bedrijfsadviseurs opgeleid ikv 2B Connnect…) 

• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
• Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website 

te plaatsen 

• Adviseringsrol voor RUP van nieuw bedrijfsterrein binnen projectperimeters van VLM (bv. advies tot aanleg 
ecologisch groen, corridors door bedrijventerreinen,…) 

 
• VMx -  Vlaamse Milieu Professionals: 

• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
• Organisatie van de infosessie "natuurbeheer in de praktijk, toegepast bij Defensie te Leopoldsburg" -  LIFE-

DANAH project te Kamp van Beverlo 
• Organisatie van minimaal één bijeenkomst van het lerend netwerk 

 
• VVOG - Vereniging voor Openbaar Groen:  

• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 

 
• VVOR - Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht: 

• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 
• Mede-organisatie van minimaal één event 
• In kaart brengen van kansen op vlak van tijdelijke natuur 

 
• VVSG - Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten: 

• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 

 
• Witteveen+Bos: 

• Interne/externe communicatie rond de Green Deal (minimaal 1 per jaar) 
• Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
• Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk (minimaal 2) 

 
Artikel 8. Stuur- en werkgroepen 

 
Binnen de twee maanden na de ondertekening van de Green Deal zal door de initiatiefnemers een stuurgroep 
worden opgericht. Deze stuurgroep is verantwoordelijk voor de opvolging en de uitvoering van de Green Deal. 
Onder de leden ervan zal een voorzitter en secretaris worden aangeduid. 
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Waar nodig zullen thema- of actiegerichte werkgroepen worden opgericht, die aan de stuurgroep zullen 
rapporteren. Hierbij wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de aanwezige expertise binnen de partijen. De 
stuurgroep zal o.a. de uitvoering van de Green Deal bewaken, de toetreding en uitreding van partijen in de Green 
Deal beoordelen, de inhoud van de Green Deal opvolgen, … . De stuurgroep staat ook in voor het bepalen van 
de indicatoren op basis waarvan de voortgang wordt opgevolgd (zie Artikel 10 - evaluatie Green Deal). 
 
Ter ondersteuning van de werking van de stuurgroep kan een huishoudelijk reglement worden opgemaakt met 
bepalingen over de samenstelling, het verslag, de voorzitter, de frequentie, de beslissingen, ..., indien de leden 
van de stuurgroep dit wenselijk achten. Indien gewenst kan dit reglement ook als leidraad worden gebruikt voor 
de werkgroepen. 
 

 
Artikel 9. Informatie-uitwisseling tussen partijen, openbaarheid van GD en gebruik 
resultaten GD 

Partijen verklaren dat zij alle nodige en nuttige informatie betreffende de aangegane engagementen en 

resultaten van deze Green Deal aan elkaar zullen overmaken, zodanig dat alle betrokkenen steeds over 

voldoende en up-to-date informatie beschikken. Enkel daar waar van toepassing en mits aangeven door de 

informatieverstrekker kan de vertrouwelijkheid van gegevens worden ingeroepen. Deze vertrouwelijkheid staat 

echter nooit de werking en de communicatie van de Green Deal in de weg. 

De Green Deal kan in communicatie worden aangehaald als de Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit. Na het 

afsluiten van de Green Deal zal deze openbaar worden gemaakt via de website van de Green Deal 

(www.bedrijvenenbiodiversiteit.be). Deze actieve openbaarheid van bestuur maakt dat anderen kennis ervan 

kunnen nemen waardoor de navolging van de gemaakte afspraken wordt bevorderd. 

De Green Deal doet ten aanzien van de partners geen rechten ontstaan op het vlak van auteursrechten en 

intellectuele eigendom. In principe zijn de resultaten dus publiek goed en kunnen de resultaten van een Green 

Deal vrij gebruikt worden door anderen of in andere projecten, waardoor het effect ervan vergroot en verruimd 

wordt zonder extra ondersteuning van de overheid. 

Aan partijen wordt gevraagd om, in elke communicatie over de Green Deal, verspreid via woord, beeld, website, 

brochure en eventueel andere of aanvullende communicatiemiddelen, minimaal het specifieke logo voor deze 

Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit en het Vlaamse logo van de Green Deal, ontworpen door de Vlaamse 

overheid, te gebruiken. 

Hierbij engageren de partners zich om minstens de volgende niet-limitatieve bepalingen te vervullen: 

1° in brochures krijgen de logo’s en de verwijzing naar de Green Deal of een gelijkwaardige alternatieve 

vermelding in de tekst voldoende zichtbaarheid; 

2° bij elk evenement met betrekking tot de Green Deal krijgen de logo’s voldoende zichtbaarheid. De 

organisatoren van het evenement zorgen er tevens voor dat de logo’s bij een presentatie en in mogelijke filmpjes 

die betrekking hebben op het project, minstens aan het begin of aan het einde getoond wordt; 

3° in een tv-spot met betrekking tot de Green Deal krijgen de logo’s voldoende zichtbaarheid; 

4° in een radiospot rond initiatieven in dit kader wordt de Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit vermeld; 

5° op affiches m.b.t. de Green Deal krijgt de Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit de nodige zichtbaarheid. De 

logo’s krijgen een gelijkwaardige plaats ten opzichte van eventuele andere, al dan niet commerciële partners; 

6° op een website van de Green Deal staan de logo’s duidelijk zichtbaar op de homepage van de website (boven 

de vouwlijn); 



 

40 
 

7° omgekeerd, zal de Vlaamse overheid zelf in haar eigen relevante publicaties en communicatie verwijzen naar 

deze Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit. 

 

Artikel 10. Evaluatie GD 

De uitvoering van de Green Deal zal via een stuurgroep van nabij worden opgevolgd. Er zal minstens jaarlijks 
door de stuurgroep een schriftelijke (generieke) evaluatie en stand van zaken worden opgemaakt. 
 
Concreet rapporteren de initiatiefnemers jaarlijks minstens onderstaande zaken: 
• Per ondertekenaar: specifieke acties, resultaten en daar waar reeds mogelijk evaluatie van de uitgevoerde 
acties; 
• De specifieke en globale vooruitgang m.b.t. de generieke doelstellingen zoals beschreven in Artikel 3 van deze 
Green Deal; 
• Beschrijving van de concrete acties van de ondertekenaars voor de volgende Green Deal-periode; 
• Een overzicht van de nieuwe ondertekenaars; 
• Beschrijving van de extra concrete acties door nieuwe en huidige ondertekenaars; 
• Beleidsaanbevelingen 

 

 

Artikel 11. Wijzigingen aan de inhoud  

Elke partij kan aan de andere partijen verzoeken om de Green Deal te wijzigen. Dit door middel van een schrijven 
gericht aan de voorzitter van de stuurgroep van de Green Deal. 
 
Partijen zullen na het ontvangen van het verzoek binnen een termijn van 6 weken in overleg treden. Enkel mits 
schriftelijk akkoord van de stuurgroep wordt deze voorgestelde wijziging goedgekeurd. De wijziging en het 
schriftelijk akkoord zullen als bijlagen aan de Green Deal worden toegevoegd en maken er een integraal deel 
van uit. 
 

 

Artikel 12. In- en uittreding partijen GD 

Er kunnen nieuwe partijen toetreden tot de Green Deal. Een nieuwe partij zal daarvoor schriftelijk een verzoek 
overmaken aan de voorzitter van de stuurgroep. De engagementen van deze nieuwe partij worden hierbij 
duidelijk omschreven. Na schriftelijk goedkeuring van de aanvraag door de stuurgroep, maakt de partij officieel 
deel uit van de Green Deal waardoor voor die partij ook alle rechten en engagementen verbonden aan de Green 
Deal van toepassing zijn vanaf de datum van de schriftelijke goedkeuring van de aanvraag. 
 
De aanvraag en goedkeuring zullen als bijlage aan de Green Deal worden toegevoegd. 
 
Elke partij van de Green Deal kan te allen tijde en met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden 
door middel van een aangetekend schrijven aan de voorzitter van de stuurgroep, uittreden uit de Green Deal. 
 

 

Artikel 13. Ontbinding van de GD 

Mocht de uitvoering van de Green Deal onmogelijk worden, dan kan de stuurgroep beslissen de Green Deal 
voortijdig te ontbinden.  
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Artikel 14. Datum inwerkingtreding 

Deze Green Deal treedt in werking vanaf 20 september 2018.  

 

Artikel 15. Informatie-uitwisseling en openbaarheid 

Partijen  verklaren dat zij alle nodige en nuttige informatie aan elkaar zullen overmaken, zodat alle betrokkenen 

steeds over voldoende en meest actuele informatie beschikken voor de goede voortgang in de realisatie van de 

acties en doelstellingen van deze Green Deal. Enkel daar waar van toepassing en mits aangeven door de 

informatieverstrekker kan de vertrouwelijkheid van gegevens worden ingeroepen. Deze vertrouwelijkheid staat 

echter nooit de goede werking en de communicatie van de Green Deal in de weg. Met betrekking tot het omgaan 

met persoonlijke gegevens houden de partners zich bij de uitvoering van de Green Deal uiteraard aan de nieuwe 

Europese privacyregels die op 25 mei 2018 inwerking zijn getreden (Algemene Vordering 

Gegevensbescherming). Zo zullen, met het oog op een vlotte communicatie over en in kader van de uitvoering 

van de Green Deal, de persoonlijke en/of professionele contactgegevens die van alle betrokkenen aan de Green 

Deal worden verzameld en bewaard door de initiatiefnemers en het Departement Omgeving voor geen ander 

doeleinde dan voor deze communicatie worden aangewend. Verdere details en bepalingen rond het correct 

omgaan met persoonlijke gegevens zullen vastgelegd worden in het reglement voor de werking van de 

stuurgroep (zie artikel 8). Dit kan betrekking hebben op bepalingen inzake het gepast gevolg geven aan een 

verzoek tot schrapping uit de bijgehouden lijsten met persoonlijke gegevens, het beperken van de periode dat 

persoonlijke gegevens bewaard zullen blijven, het beperken van het openbaar maken van persoonlijke gegevens 

verzameld tijdens uitvoering van de Green Deal en zo meer.  

 

Artikel 16. Overzicht namen met handtekeningen van alle partijen 

Het origineel van de getekende Green Deal zal gedurende de looptijd door het departement Omgeving worden 
bewaard. Iedere partij zal één door het departement Omgeving voor eensluidend verklaarde kopie van de 
Green Deal ontvangen. 

 
 

Voor akkoord met de inhoud van deze overeenkomst: 

 
Namens de Vlaamse Overheid 
 
 
Minister Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, handelend binnen haar 
hoedanigheid en haar bevoegdheden binnen de Vlaamse Regering; 
 
 
 
 
 
Minister Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, handelend binnen zijn 
hoedanigheid en zijn bevoegdheden binnen de Vlaamse Regering; 
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Namens de initiatiefnemers 
 
Agentschap voor Natuur en Bos, vertegenwoordigd door mevr. Marleen Evenepoel in haar functie van 
Administrateur-Generaal; 

 

 

 

Corridor, vertegenwoordigd door dhr. Guido Devos in zijn functie van vennoot; 

 

 

 

Departement Omgeving, vertegenwoordigd door dhr. Peter Cabus in zijn functie van Secretaris-Generaal; 

 

 

 

Natuurpunt, vertegenwoordigd door dhr. Lieven De Schamphelaere in zijn functie van voorzitter; 

 

 
 
 
Namens de deelnemende partijen 
 

De deelnemende partijen en hun inspanningsverbintenis tot acties: 
 
 

• Agentschap Wegen en Verkeer: vertegenwoordigd door dhr. Jo Laps in opdracht van dhr. Tom Roelants in zijn 
functie van Administrateur-Generaal; 

 

 

 

• Aldi Holding NV: vertegenwoordigd door mevr. Michèle Belleflamme, in haar functie van Business Unit Director 
Real Estate and Expansion; 

 

 

 

• Alsico: vertegenwoordigd door dhr. Wouter de Broeck in zijn functie van CSR manager; 

 

 

 

• Aquafin: vertegenwoordigd door mevr. Sabine Schellens in haar functie van directeur HR & Organisatie 
Ontwkkeling; 

 

 

 

• Ardo: vertegenwoordigd door dhr. Frank Sioen in zijn functie van Plant Director Ardo Ardooie; 
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• Baken: vertegenwoordigd door mevr. Heidi van der Weehe in haar functie van gedelegeerd bestuurder; 

 

 

 

• Barco: vertegenwoordigd door dhr. Carl Vanden Bussche in zijn functie van VP Investor Relations; 

 

 

 

• bpost: vertegenwoordigd door dhr. Thibault d’Ursel in zijn functie van Global Head of Sustainability; 

 

 

 

• Brussels Airport Company: vertegenwoordigd door mevr. Christel Vandenhouten in haar functie van Head of 
Sustainable Development; 

 

 

 

• Colruyt Group: vertegenwoordigd door dhr. Koen Baetens in zijn functie van Directeur Technics, Real Estate & 
Energy; 
 

 
 
• Commscope Connectivity Belgium BVBA: vertegenwoordigd door dhr. Jos Devan in zijn functie van Facility & 

Security Coordinator en als volmacht dhr. David De Craemer in zijn functie van Vice President, PLM OSP 
Connectivity Products; 

 
 
 
• DEME: vertegenwoordigd door dhr. Alain Bernardin zijn functie van CEO; 
 
 
 
• D’Ieteren Immo NV: vertegenwoordigd door dhr. Paul Monville zijn functie van directeur; 
 
 
 
• Elia: vertegenwoordigd door mevr. Ilse Tant in haar functie van Directeur Public Acceptance; 
 
 
 
• ESV EURIDICE: vertegenwoordigd door dhr. Jef Leysen in zijn functie van Operations & Safety Manager; 
 
 
 
• Farys: vertegenwoordigd door mevr. Ina Bogaert als afgevaardigde van mevr. Marleen Porto-Carrero in haar 

functie van Directeur; 
 
 
 
• Fortech: vertegenwoordigd door mevr. Ilona Piron zal in haar functie van Projectingenieur; 
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• Gyproc: vertegenwoordigd door dhr. Tom Rommens in zijn functie van Sustainability Manager; 
 
 
 
• Havenbedrijf Antwerpen nv: vertegenwoordigd door mevr. Laura Verlaeckt zal in haar functie van 

Environmental Services Manager; 
 
 
 
• Hogeschool Gent: vertegenwoordigd door mevr. Veerle Lamote zal in haar functie van stafmedewerker 

onderzoek; 
 
 

 
• Houthalen-Helchteren: vertegenwoordigd door dhr. Muhammet Oktay in zijn functie van Schepen milieu & 

duurzaamheid; 
 
 
 
• IGEMO: vertegenwoordigd door dhr. Peter De Bruyne in zijn functie van Algemeen Directeur; 
 
 
 
• IKEA Distribution: vertegenwoordigd door mevr. Renate Broux in haar functie van DC Manager - 

DISTRIBUTION CENTER WINTERSLAG 359 en door dhr. Luc Van Schil in zijn functie van Distribution Operation 
Manager - DISTRIBUTION SUPPORT UNIT BENELUX; 

 
 
 
• IMOG: vertegenwoordigd door dhr. Johan Bonnier in zijn functie van Algemeen Directeur; 
 
 
 
• Infrabel: vertegenwoordigd door mevr. Pascale Heylen in haar functie van manager Environment; 
 
 
 
• Interwaas: vertegenwoordigd door dhr. Philippe Henquet in zijn functie van projectmanager mobiliteit; 
 
 
 
• KU Leuven: vertegenwoordigd door dhr. Gerard Govers in zijn functie van projectmanager Vice-rector 

Science, Engineering and Technology KU Leuven;  
 
 
 
• Leiedal: vertegenwoordigd door dhr. Filip Vanhaverbeke in zijn functie van algemeen directeur; 
 
 
 
• Maatschappij Linkerscheldeoever: vertegenwoordigd door mevr. Christa Schaut in haar functie van adviseur 

milieu, natuur & energie; 
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• Orbix: vertegenwoordigd door dhr. Serge Celis in zijn functie van zaakvoerder; 
 
 
 
• Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant: vertegenwoordigd door dhr. Erwin Lammens in zijn 

functie van directeur; 

 
 
 
• PXL Hogeschool: vertegenwoordigd door mevr. Marleen Schepers in haar functie van Departementshoofd 

PXL-Tech; 

 

 

 

• Roularta Media Group: vertegenwoordigd door dhr. Francis De Nolf in zijn functie van bestuurder; 
 
 
 
• SCK•CEN: vertegenwoordigd door dhr. Peter Baeten in zijn functie van Adjunct-directeur-generaal; 

 
 
 
• Sibelco: vertegenwoordigd door dhr. Mark Stulens in zijn functie van  Sustainability Manager Belgium & 

Heerlen - Country Manager Belgium; 
 
 
 
• Signify (Philips Lighting): vertegenwoordigd door dhr. Willy Gijbels in zijn functie van Lean, Warehouse & 

Facility Manager; 
 
 
 
• Sioen: vertegenwoordigd door dhr. Benny Pycke in zijn functie van Projectmanager R&D; 
 
 
 
• Solva: vertegenwoordigd door dhr. Bart Wallays in zijn functie van algemeen directeur; 
 
 
 
• Stad Antwerpen: vertegenwoordigd door mevr. Nabilla Ait Daoud in haar functie van de gemachtigde 

schepen, bij machtiging van 8 januari 2013 door de burgemeester, voor jeugd, leefmilieu, kinderopvang en 
dierenwelzijn en de heer Sven Cauwelier, algemeen directeur; 

 
 
 
• Technopolis: vertegenwoordigd door dhr. Stephane Berghmans in zijn functie van CEO; 
 
 
 
• Thomas More Hogeschool: vertegenwoordigd door mevr. Els van Weert in haar functie van Regiodirecteur 

Thomas More Kempen; 
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• Universitair Ziekenhuis Antwerpen: vertegenwoordigd door dhr. Gunther Moens in zijn functie van 
verantwoordelijke groenzorg UZA; 

 
 
 
• Universitair Ziekenhuis Gent: vertegenwoordigd door dhr. Pepijn Verheyen in zijn functie van 

Uitvoeringscoördinator Ruwbouw & Omgeving; 
 
 
 
• Universiteit Antwerpen: vertegenwoordigd door Prof. Dr. Herman Van Goethem in zijn functie van rector van 

de Universiteit Antwerpen; 
 
 
 
• Universiteit Gent: vertegenwoordigd door dhr. Jeroen Vanden Berghe in zijn functie van logistiek beheerder 

van de UGent; 
 
 
 
• VENECO: vertegenwoordigd door mevr. Sofie Vandelannoote in haar functie van algemeen directeur; 
 
 
 
• VITO – Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek: vertegenwoordigd door mevr. Agnes Bosmans in 

haar functie van Directeur HR & General services; 
 
 
 
• Wereldhave: vertegenwoordigd door mevr. Bieke Druyts in haar functie van CSR & Prevention; 
 
 
 
• Wienerberger: vertegenwoordigd door mevr. Caroline Van de Velde in haar functie van CEO; 

 

 

Namens de ondersteunende partijen 
 
• Antea Group: vertegenwoordigd door dhr. Gert Stappaerts in zijn functie van project manager landschap en 

publieke ruimte; 
 
 
 
• Arcadis Belgium nv/sa: vertegenwoordigd door mevr. Hilde De Lembre in haar functie van Directeur Milieu; 
 
 
 
• BEEODIVERSITY: vertegenwoordigd door dhr. Sven Hanoteaux in zijn functie van Senior Expert en als 

volmacht voor Michaël van Cutsem in zijn functie van Beheerder; 
 
 
 
• Belgische Federatie Groenvoorzieners (BFG-FBEP): vertegenwoordigd door dhr. Yves Heirman in zijn functie 

van directeur; 
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• Bienstman-Decloedt Advocaten: vertegenwoordigd door mevr. Aline Heyrman in haar functie van advocaat 

en  (bij volmacht) namens dhr. Thomas Bienstman en dhr. Stijn Decloedt; 
 
 
 
• Biotoop: vertegenwoordigd door dhr. Leon Brabers in zijn functie van zaakvoerder; 
 
 
 
• BLENDERS: vertegenwoordigd door mevr. Ilse Vanderheyden in haar functie van projectmanager; 
 
 
 
• BNP Paribas Fortis: vertegenwoordigd door dhr. Philip Mol in zijn functie van Deputy Director - Head of CSR 

Strategy & Business Development - Corp. Social Resp (CSR) & Public Affairs; 
 
 
 
• BOS+: vertegenwoordigd door dhr. Pascal Huybrechs; 
 
 
 
• Canopy: vertegenwoordigd door mevr. Katrien van Petegem; 
 
 
 
• Centrum Duurzaam Groen: vertegenwoordigd door mevr. Marleen Schepers in haar functie van voorzitter; 
 
 
 
• Centaurea: vertegenwoordigd door dhr. Elias Goossens in zijn functie van medezaakvoerder; 
 
 
• Deboscat Recycling: vertegenwoordigd door mevr. Patricia Vanslambrouck in haar functie van 

medezaakvoerder; 
 
 
 
• Dolmans Landscaping: vertegenwoordigd door dhr. Guido Renders in zijn functie van regiomanager;  
 
 
 
• Ecofirst: vertegenwoordigd door dhr. Lionel Coquelet in zijn functie van Project Manager met een mandaat 

van de bestuurder van Ecofirst; 
 
 
 
• Ecoflora: vertegenwoordigd door dhr. Freddy Sparenberg in zijn functie van zaakvoerder; 
 
 
 
• Erasmus Hogeschool Brussel: vertegenwoordigd door mevr. Gerlinde De Clercq in haar functie van Directeur 

Departement Gezondheidszorg en Landschapsarchitectuur; 
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• Foodforest: vertegenwoordigd door dhr. Ben Brumagne in zijn functie van Edible Plantmaster en dhr. Bart 

Van Parijs in zijn functie van Gentleman Farmer; 
 
 
 
• FSC België: per volmacht vertegenwoordigd door dhr. Pascal Huybrechs; 
 
 
 
• GG Green: vertegenwoordigd door dhr. Peter Boogaerts in zijn functie van zaakvoerder; 
 
 
 
• Groen voor Bedrijven: vertegenwoordigd door dhr. Filip Engels in zijn functie van zaakvoerder; 
 
 
 
• Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): vertegenwoordigd door dhr. Lieven Desmet in zijn functie 

van onderzoeker; 
 
 
 
• Interleuven: vertegenwoordigd door dhr. Patrick Willems in zijn functie van algemeen directeur;  
 
 
 
• Klimaattuin: vertegenwoordigd door dhr. Kristof Odeur in zijn functie van zaakvoerder;  
 
 
 
• Leuven Mindgate: vertegenwoordigd door dhr. Johan Merlevede in zijn functie van Directeur Leuven 

MindGate; 
 
 
 
• Natuurinvest: vertegenwoordigd door dhr. Tom Embo in zijn functie van algemeen directeur; 
 
 
 
• Natuurlijk Groen: vertegenwoordigd door dhr. Kris Schurmans in zijn functie van bedrijfseigenaar; 
 
 
 
• Natuurwerk: vertegenwoordigd door dhr. Gert De Vos in zijn functie van directeur; 
 
 
 
• Nnof: vertegenwoordigd door dhr. Herman Dierickx in zijn functie van biodiversiteitsexpert; 

 
 
 
• Nomad: vertegenwoordigd door mevr. Chantal Lenaers in haar functie van landschapsarchitect/adviseur; 
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• Odisee Hogeschool: vertegenwoordigd door dhr. Steven Meeus in zijn functie van Lector Agro- en 

Biotechnologie; 

 
 
 
• PARK +GARDEN: vertegenwoordigd door dhr. Bruno Drieskens in zijn functie van Afgevaardigd Bestuurder; 

 
 
 
• PCS - Proefcentrum voor sierteelt: vertegenwoordigd door dhr. Bruno Gobin in zijn functie van Directeur; 

 
 
 
• Pro Natura: vertegenwoordigd door mevr. Hilde Vanbeckbergen in haar functie van Algemeen Directeur; 
 
 
 
• Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen: vertegenwoordigd door dhr. Dirk Cleiren als 

afgevaardigde van dhr. Luc Broos in zijn functie van Algemeen Directeur; 
 
 
 
• Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg: vertegenwoordigd door dhr. Frank Zwerts in zijn functie van 

algemeen directeur;  
 
 
 
• Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen: vertegenwoordigd door dhr. Dieter Geenens in zijn 

functie van algemeen directeur; 
 
 
 
• Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen: vertegenwoordigd door dhr. Philippe Tavernier in 

zijn functie van Algemeen Coördinator;  
 
 
 
• Provincie Antwerpen: vertegenwoordigd door dhr. Rik Röttger in zijn functie van Gedeputeerde Leefmilieu; 

 
 
 
• Provincie Limburg: vertegenwoordigd door dhr. Ludwig Vandenhove in zijn functie van gedeputeerde voor 

Leefmilieu en Natuur en dhr. Jean-Marie Vos in zijn functie van provinciegriffier wd.; 
 
 
 
• Quares: vertegenwoordigd door dhr. Freddy Hoorens in zijn functie van partner; 
 
 
 
• Regionale Landschappen (16): vertegenwoordigd door dhr. Alwin Loeckx in zijn functie van Directeur 

Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei; 
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• RDC Environment: vertegenwoordigd door dhr. Bernard De Caevel in zijn functie van afgevaardigd 

bestuurder; 
 
 
 
• Samen Klimaatactief: vertegenwoordigd door dhr. Jan Jaeken in zijn functie van Directeur; 
 
 
 
• Sertius C.V.B.A: vertegenwoordigd door dhr. Kris Merckx in zijn functie van vaste vertegenwoordiger Modus 

O. B.V.B.A. en bestuurder Sertius C.V.B.A.; 
 
 
 
• Stad Hasselt: vertegenwoordigd door dhr. Joost Venken in zijn functie van Schepen van Energie, 

Duurzaamheid, Leefmilieu, Dierenwelzijn, Ontwikkelingssamenwerking en Domein Kiewit; 
 
 
 
• Talea: vertegenwoordigd door mevr. An Berden in haar functie van bedrijfsleider; 

 
 
 
• Team Vlaamse Bouwmeester: vertegenwoordigd door mevr. Oda Walpot in haar functie van adviseur Team 

Vlaams Bouwmeester; 
 
 
 
• The Shift: vertegenwoordigd door dhr. Bart Corijn in zijn functie van Program Manager Change; 
 
 
 
• Toyota Motor Europe: vertegenwoordigd door dhr. Steve Hope in zijn functie van General Manager; 
 
 
 
• Tuinaanleg Meert: vertegenwoordigd door mevr. Chloé Gilbos in haar functie van Verantwoordelijke 

Communicatie en Onderhoud; 
 
 
 
• Tuin+: vertegenwoordigd door mevr. Gerlinde De Clercq in haar functie van Directeur Departement 

Gezondheidszorg en Landschapsarchitectuur; 
 
 
 
• Van den Berk Boomkwekerijen: vertegenwoordigd door dhr. Ties van Lambalgen in zijn functie van 

commercieel boomadviseur buitendienst Vlaanderen; 
 
 
 
• VMx - Vlaamse Milieu Professionals: vertegenwoordigd door dhr. Herman Van Broeck in zijn functie van 

voorzitter; 
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• VLM - Vlaamse Landmaatschappij: vertegenwoordigd door dhr. Toon Denys in zijn functie van gedelegeerd 

bestuurder; 
 
 
 
• Vlaco – Vlaamse compostorganisatie: vertegenwoordigd door dhr. Maxim Rooseleer in opdracht van mevr. 

Kristel Vandenbroek in haar functie van algemeen coördinator; 
 
 
 
• VLAIO - Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen: vertegenwoordigd door dhr. Bart Candaele in zijn 

functie van wnd. administrateur-generaal; 
 
 
 
• VVOG - Vereniging voor Openbaar Groen: vertegenwoordigd door dhr. Emmanuel Ampe; 
 
 
 
• VVOR - Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht: vertegenwoordigd door mevr. Isabelle Larmuseau in haar 

functie van VVOR-voorzitter; 
 
 
 
• VVSG - Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten: vertegenwoordigd door dhr. Alex Verhoeven 

in zijn functie van Directeur Omgeving; 
 
 
 
• Witteveen+Bos: vertegenwoordigd door dhr. Stefan De Roos in zijn functie van gedelegeerd bestuurder. 
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