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Vergroenen van uw bedrijf, ingewikkeld en duur? Welnee! Lees hier de tips van OML

Ondernemen in een groene omgeving levert tal van voordelen op. Daarbij zijn de methoden en oplossingen simpel. Met een klein gebaar kunt u al veel bereiken. Waarom en Hoe? In deze 
brochure geven wij u graag de nodige tips. 

Want wist u dat het vergroenen van uw bedrijf u veel voordeel kan opleveren, terwijl de investering laag kan blijven?

Algemeen wordt gesteld dat de volgende doelen bereikt worden met het vergroenen van bedrijventerreinen:

✓ Wateropvang→ infiltreren en lokaal (tijdelijk) opslaan van hemelwater;
✓ Waterafvoer→ het afvoeren van overtollig water naar reguliere waterwegen;
✓ Biodiversiteit→ variatie van flora en fauna; 
✓ Beleefgroen→ een prettige plek om te verblijven. Daarnaast ook een verbetering van de werkomgeving en daardoor minder ziekmeldingen en hogere productiviteit;
✓ Verkoeling→ tegengaan van hittestress (opwarming door blootstelling aan hitte);
✓ Besparing energie → door koelere ruimtes, minder gebruik van airconditioning systemen; 
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Wilt u een bijdrage leveren aan een betere omgeving? Een beter milieu? Een beter klimaat?
Om dit doel nader vorm te geven, brengen wij u tal van ideeën. Het levert een aanzienlijke positieve bijdrage aan de  leef- en 
werkomgeving, het klimaat én het milieu. Niet alleen voor een ander, maar met name ook voor uw eigen bedrijf.

Naast het vergroenen van uw bedrijf is er nog veel meer mogelijk. Graag nodigen wij u uit om de missie OML-Duurzaamheid en 
Circulariteit te bekijken. OML heeft zeven pijlers ontwikkeld. Biodiversiteit en ecologische diversiteit is één van de pijlers. Met 
deze pijlers helpen wij u op weg met eenvoudige tips & tricks. 



Zeven pijlers van OML
Duurzaamheid en Circulariteit
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Bekijk zeven pijlers van OML op 
https://oml.nl/over-oml/oml-duurzaamheid-en-
circulariteit

https://oml.nl/over-oml/oml-duurzaamheid-en-circulariteit


Voorbeelden voor vergroenen van uw bedrijf

Wij geven graag wat voorbeelden voor het vergroenen van uw bedrijf.  En werken daarbij 
van de buitenkant van uw bedrijf naar de binnenkant. Zie de volgende pagina’s 

Stenen eruit → groen erin

U kent het wel; bedrijventerreinen bestaande uit steen, beton en asfalt. Geen fraai gezicht en 
al helemaal niet goed voor de natuur. Daarom adviseren wij om de verharding weg te halen 
en te vervangen door groen. Dit kan al heel simpel door stenen uit de bestrating te halen en 
hier planten te plaatsen. En met een kleine bijdrage levert dit al veel op.

➢ Het levert u een aantrekkelijke bijdrage tegen de nationale hittestress. Planten zorgen 
namelijk voor verkoeling; 

➢ Het levert u een betere afwatering op van het regenwater en een drukbesparing op de 
riolering of uw afwateringsysteem;

➢ Het ziet er al direct zoveel vriendelijker uit;
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Afrastering of hekwerk

Door een metalen hekwerk te vervangen door een groene haag, oogt de omgeving al veel vriendelijker. 
Wij begrijpen uiteraard dat uw bedrijf ook bescherming nodig heeft tegen bijvoorbeeld inbraak. Daarmee 
wilt u wellicht een degelijk hekwerk, logisch. Maar wat als u energie steekt in het aankleden van uw 
hekwerk met planten?

➢ Een mooie ‘look’ is eenvoudig te creëren door het toevoegen van klimplanten;
➢ Realiseer dat u een mooie nestellocatie biedt aan broedende vogels; 
➢ Veel niet fraai materieel, zoals containers of opslag, staat netjes uit het zicht;
➢ Daarmee creëert u dus niet alleen een fraaie omgeving, maar draagt u bij aan de biodiversiteit. 



Bomen

Met het toevoegen van bomen creëert u tal van voordelen, naast een fraai architectonisch 
en ruimtelijk geheel;

➢ Bomen hebben een koelend effect;
➢ Het verfraait de omgeving;
➢ Een prima plek voor dieren en insecten; denk bijvoorbeeld ook aan vliegroutes van 

bepaalde vogelsoorten; 
➢ Het levert een prachtige locatie om een lunchplek te creëren voor werknemers; 
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Daken

Heeft u er wel eens aan gedacht om een groen dak aan te leggen? 
Mocht dit niet passen, omdat u het dak graag geschikt maakt voor 
zonnepanelen, denk dan eens aan een sedum dak boven de parkeerplaatsen. 

➢ Fraai gezicht; 
➢ Verkoelend effect in de zomer en isolatie in de winter; 
➢ Houd regenwater vast met een gunstige effect op de afwatering op het 

terrein.
➢ Bij platte daken kunt u een combinatie met zonnepanelen overwegen. Dit 

heeft zelfs een positief effect op de energie opbrengst;
➢ Mos of sedum is eenvoudig toepasbaar en laag in gewicht (check altijd de 

bouwvoorschriften i.v.m. draagkracht);



Gevels

Maak gevels groen: we bedoelen natuurlijk niet dat u de gevels groen moet schilderen. 
Maar maak ze groen met planten.
Tegenwoordig horen we het wel vaker: verticaal tuinieren!
En dat is gemakkelijk toe te passen op bedrijfspanden met veel geveloppervlakte.

➢ Mooie uitstraling van het pand;
➢ Verkoelend effect;
➢ Grote natuurwaarde;
➢ Eenvoudig met klimplanten of (meer ergonomisch) met gevelpanelen; 
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Zitplekken

U doet uw werknemers een groot plezier met een mooie zitplek buien. Er zijn tal van voorbeelden 
te bedenken zoals bankjes om bomen of picknickbankjes. Maar ook ‘in het groen’ en simpel ‘op 
de grond’ kan een mooie beleving geven. Gaat u graag nog een stap verder: plaats een plantenkas 
en geef enkele werknemers de verantwoordelijkheid hierover! Wedden dat ze met veel plezier 
naar uw bedrijf komen?

➢ Vergroten werksfeer;
➢ Goede uitstraling;
➢ Betrokken werknemers

❖ minder ziekteverzuim
❖ hogere productiviteit
❖ Gevoel van verantwoordelijkheid; 

➢ Lunch uit eigen kas?;



Openbaar groen

Bij de aanleg van een nieuw bedrijventerrein houdt OML rekening met de invulling van het 
openbaar groen. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de aanleg, het onderhoud en de 
overdracht aan de betrokken gemeente. De aanleg vindt dan ook plaats in overleg met de 
gemeente waar we het terrein realiseren.

Behalve de gemeente betrekken we ook een parkmanagement of BIZ (Bedrijven Investering 
Zone) bij de inrichting van het openbaar gebied. Samen met de ondernemers bepalen we het 
plan. 

➢ Bermen met ‘strooigoed’ van inheemse planten en bloemen; 
➢ Let nadrukkelijk op de natuurlijke habitat van insecten en dieren; 
➢ Het openbaar groen dient onderhoudsvriendelijk te zijn om verloedering te voorkomen; 
➢ Uitdrukkelijk een samenwerking; 
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Verblijfplekken voor insecten en vogels

Bij ieder bedrijf, klein of groot, is wel een plekje te vinden voor een insectenhotel, een nestkastje of een 
bijenkorf. Denk er dan wel aan dat er voldoende vegetatie in de omgeving is als voedselbron.

➢ Aantrekkelijke locatie voor insecten en vogels. 
❖ Plaats een insectenhotel of een bijenkorf. Een lokale imker helpt u vast graag mee; 
❖ Plant struiken en planten die bepaalde insecten of dieren aantrekken. Vergeet de vlinder niet; 

➢ U levert een uitstekende bijdrage aan de biodiversiteit; 



Groen interieur

Bij een mooie groen aangelegde buitenkant, hoort natuurlijk ook een mooi interieur. Met 
planten en zelfs groene wanden. Bedenk dat werknemers het prettig vinden om in een 
mooie omgeving te werken. Met aandacht voor groen. 

➢ Aantrekkelijke locatie voor bezoekers én werknemers;
➢ Positief voor zuurstofgehalte in het gebouw;
➢ Betrokken werknemers die zorgen voor de planten;
➢ Verhoogde sfeer;
➢ Geluiddempend;
➢ Gemakkelijk creëren van werkzones;  
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Extra’s

Houd bij de aanleg van uw terrein of pand rekening met een de volgende zaken:

➢ Maak parkeerplaatsen met oplaadpunten voor elektrische auto’s; 
➢ Schakel een expert in bij uw plannen. Hiervoor kunt u zich ook richten tot uw gemeente;
➢ Maak gebruik van subsidieregelingen. Uw gemeente kan u hierbij helpen; 
➢ Schakel bij voorkeur lokale bedrijven in voor de aanleg en sluit een onderhoudscontract af. Zorgeloos en u weet 

vooraf precies waar u aan toe bent;
➢ Kies voornamelijk voor inheemse planten en bloemen. Dit bevordert de natuurlijke habitat van de dieren en 

insecten;
➢ Raadpleeg Parkmanagement of BIZ voor nadere informatie over het gebruik van groen op het terrein;

Veel plezier met het vergroenen van uw bedrijf! 
Meer weten? OML helpt u graag op weg!



Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg bv
Boven de Wolfskuil 3 D4

6049 LX  HERTEN
www.oml.nl

+31 (0)475-42 62 42

OML geeft ondernemers de ruimte!

Disclaimer: de inhoud van de presentatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het is echter mogelijk dat de informatie die hierin is 
opgenomen onvolledig of onjuist is. Er kunnen op generlei wijze rechten aan worden ontleend.
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http://www.oml.nl/

