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WAAROM MOETEN WE 

BEDRIJVENTERREINEN VERDUURZAMEN?
In Nederland hebben we ruim 100.000 hectare aan
bedrijventerreinen. Er ligt een grote opgave voor het
verduurzamen van deze terreinen. Naast uitdagingen
zoals de energietransitie en klimaatadaptatie, gaat dit
ook over het vergroenen van bedrijventereinen. Vaak
zijn het versteende plekken met weinig groen-
voorzieningen. Geschat wordt dat natuur slechts 1%
van de ruimte op bedrijventerreinen inneemt. Mede
hierdoor zijn bedrijventerreinen gevoelig voor
problemen zoals hittestress en wateroverlast.

MVO-PROJECT: NATUURLIJK KAPITAAL OP 

BEDRIJVENTERREINEN
MVO Nederland heeft met drie bedrijventerreinen
gewerkt aan het vergroten van Natuurlijk Kapitaal
op Bedrijventerreinen. Dit heeft tot doel om natuur en
vergroenen een centrale(re) plek te geven in de
ontwikkeling, renovatie en het onderhoud van
bedrijventerreinen. Met dit project onderzoekt MVO
Nederland welke kansen en belemmeringen bedrijven
ervaren in het natuur inclusiever en duurzamer maken
van hun terreinen en gebouwen.

Dit programma wordt ondersteund door het Ministerie
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en
sluit aan op de Groeifondsaanvraag van het Instituut
Voor Natuureducatie (IVN).

LEESWIJZER
In de startfase van het project Natuurlijk Kapitaal op
bedrijventerreinen heeft MVO Nederland onderzoek
gedaan naar de huidige stand van zaken rondom het
verduurzamen van bedrijventerreinen. De resultaten
hiervan zijn verwerkt in een korte rapportage.
Vervolgens zijn pilots op drie bedrijventerreinen
gestart met het opstellen van een Plan van Aanpak.

In deze handreiking worden de praktijkervaringen en
geleerde lessen gedeeld die zijn opgedaan op drie
bedrijventerreinen. Deze handreiking dient als een
handvat voor bedrijventerreinen die actiegericht aan
de slag willen met verduurzaming.

PILOT MET DRIE BEDRIJVENTERREINEN
Binnen het MVO-project gaan de drie bedrijven-
terreinen aan de slag met het opstellen van een Plan
van Aanpak. Samen met drie bedrijventerreinen voert
MVO Nederland een pilot uit om de knelpunten en
kansen voor het verduurzamen van bedrijventerreinen
te onderzoeken. Er is gekozen voor drie diverse
terreinen die verspreid over Nederland liggen.

VERBINDING MET IVN 

GROEIFONDS AANVRAAG
IVN heeft met verschillende partners (waaronder
MVO Nederland) een Nationaal Groeifonds-aanvraag
ingediend voor het ontwikkelen van de “werkland-
schappen van de toekomst”. Deze aanvraag richt zich
op het verduurzamen van bedrijventerreinen in
Nederland. De praktijkervaringen, resultaten en
de geleerde lessen vanuit het MVO-project worden
meegenomen in de pilots van deze Groeifonds-
aanvraag. Daarmee kan dit project dienen als
versneller. De aan het MVO-project deelnemende
terreinen kunnen het opgestelde Plan van Aanpak
(PvA) in het groeifondsproject verder tot uitvoering
brengen (indien de aanvraag wordt toegekend).

Waarderpolder in Haarlem

Novio Tech Campus in Nijmegen

Veghel bedrijventerreinen in Veghel Veghel 
(De Amert, De Dubbelen, Doornhoek, Foodpark)
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INTRODUCTIE THEORIE I NATUURLIJK KAPITAALHANDREIKING

INHOUDSOPGAVE

THEORIE I METHODIEK

INSPIRATIELINKS

KENNISDELING

CONTACT

Klik op de foto om naar het gewenste hoofdstuk te gaan. 



MVO NEDERLAND

HANDREIKING
VERDUURZAMEN VAN BEDRIJVENTERREINEN
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Dit hoofdstuk bevat de handreiking. We hebben onze deskstudie, MIS-analyse en ervaringen met de drie
deelnemende bedrijventerreinen vertaald naar praktijkgericht advies.

Met dit hoofdstuk krijgen bedrijventerreinen algemene aandachtspunten aangereikt en concrete
suggesties over het oplossen van knelpunten in de slechtst scorende sleutelprocessen van de
verduurzamingstransitie.

Terug naar het overzicht



MVO NEDERLAND

INLEIDING HANDREIKING

5 Handreiking vergroening bedrijventerreinen 2022

DOEL VAN DE HANDREIKING
Er is een grote diversiteit tussen bedrijventerreinen in Nederland waardoor de gekozen
duurzaamheidsstrategie erg kan verschillen tussen terreinen. Het is daarom nuttig om
te leren van praktijkervaringen die zijn opgedaan door en op bedrijventerreinen.

Deze handreiking moet niet gezien worden als een verplichte checklist om
verduurzaming succesvol toe te passen op bedrijventerreinen. Het dient meer als een
praktisch document waarin de lessen van dit specifieke project met de drie
bedrijventerreinen gedeeld worden.

AAN DE SLAG MET DE HANDREIKING
De volgende sectie start met een aantal algemene aandachtspunten die
bedrijventerreinen kunnen helpen om een duurzaamheidsstrategie vorm te geven.
Daarna gaan we in op de belangrijkste sleutelprocessen die bepaald zijn tijdens het
project met het MIS-model.

De sleutelprocessen die worden behandeld in deze handreiking zijn de processen waar
de minst hoge scores voor zijn gegeven. De scores zijn gebaseerd op het literatuur-
onderzoek en vanuit de ervaringen met de drie bedrijventerreinen. Voor elk
sleutelproces lichten we de geleerde lessen toe waarin we voorbeelden van de drie
bedrijventerreinen gebruiken. Daarnaast stellen we ook de vraag wat er nodig is om het
sleutelproces tot succes te brengen en dus een hogere score te behalen.

Handreiking: vergroenen 
van bedrijventerreinen

Bevraging 
terreinen

Desk 
Studie 

Theorie 
MIS-

model

Project

Natuurlijk Kapitaal 

op bedrijventerreinen

MEER INFO OVER DE THEORIE

HOE IS DE HANDREIKING  TOT 

STAND GEKOMEN?
Binnen het project Natuurlijk Kapitaal op
bedrijventerreinen is een desk studie
uitgevoerd om de huidige stand van zaken
rondom het verduur-zamen van
bedrijventerreinen te achterhalen.

Vervolgens zijn drie bedrijventerreinen aan-
gesloten om een handreiking op te stellen die
gebaseerd is op de desk studie en de praktijk
ervaringen van de drie deelnemende
bedrijven-terreinen via het MIS-model.

Dit leidde tot inzicht in de
belangrijkste processen en factoren die
bijdragen aan de transitie
naar toekomstbestendige bedrijventerreinen.

AAN DE SLAG GAAN
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ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN

1. Een toekomstbestendig en groen bedrijventerrein begint bij een overkoepelende partij (zoals een groep koplopers of een
parkmanagement organisatie) die het initiatief neemt om het proces in gang te zetten en de juiste stakeholders aan tafel weet te
krijgen en houden.

2. Vroegtijdige samenwerking is cruciaal. Betrek de juiste stakeholders in een vroeg stadium. Denk hierbij aan de ecologen,
ondernemers én experts. Zo maak je een goede start met de juiste kennis en ervaring aan boord. Het draagt bij aan extra draagvlak
voor oplossingen, en biedt mogelijkheden tot het verbinden van kansen.

3. Verken hoe meerdere uitdagingen in één keer aangepakt kunnen worden door te koppelen. Zo kun je verschillende
duurzaamheidsopgaven koppelen. Bijvoorbeeld het isoleren van een pand door een groen dak, draagt bij aan de energie-
transitie, klimaatadaptatie, en biodiversiteit. Ga zo op zoek naar win-win kansen.

4. Van complex naar simpel: Kijk naar de breedte van natuurlijk kapitaal, en maak het praktisch: wat kan er nu al? Leer door te
doen, en stuur bij waar nodig. Verdeel acties op verschillende tijdspaden (nu, straks en later), ga daarmee aan de slag, maar verlies het
oog niet op de toekomstige kansen.

5. Volg (en meet) het effect van maatregelen, dan weet je wat succesvol is en hoe je het nog succesvoller kunt maken.

Handreiking vergroening bedrijventerreinen 20226
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HOOFDVRAAG: KOMT DE JUISTE KENNIS TERECHT BIJ DE JUISTE PERSONEN?

Er is veel aandacht voor het delen van de opgedane kennis en er wordt steeds meer
gekeken naar het verduurzamen van voornamelijk bestaande bedrijventerreinen.

Parkmanagement en gemeentes delen actief kennis en zijn adequaat
vertegenwoordigd bij kennisdelingsinitiatieven. Ondernemers op bedrijventerreinen
beschikken niet altijd over kennis voor verduurzaming. Sommige koplopers die wel
actief onderzoek doen naar duurzaamheidsoplossingen zijn vooral gefocust op hun
eigen bedrijfsvoering. Ook vindt kennisdeling vooral plaats per bedrijventerrein (en
dan vooral tussen koplopers) en minder tussen verschillende bedrijventerreinen in
Nederland.

Novio Tech Campus
Hier wordt het parkmanagement door één partij beheerd en betalen de organisaties op
het bedrijventerreinen een parkmanagement fee zodat de partij het terrein kan
onderhouden.

Om kennisdeling te verhogen voor dit bedrijventerrein werd er een sessie gehouden
met belangrijkste stakeholders van de campus nl. de gebouweigenaren van het
bedrijventerrein. Kennis werd gedeeld over natuurlijk kapitaal en input werd gevraagd
over de ambities en toekomstscenario’s van de Novio Tech Campus.

De informatie die werd opgehaald uit deze sessie wordt verwerkt in het plan van
aanpak om het bedrijventerrein te vergroenen.

HOE KRIJG JE DE JUISTE KENNIS BIJ DE JUISTE PERSOON?

GELEERDE LESSEN

Organiseer een overkoepelende organisatie die in contact staat met alle aanwezige 
partijen op een bedrijventerrein. 

➢ Zet in op kennisdeling op individueel- en organisatieniveau;
➢ Organiseer een kennisdelingsevenement. Nodig andere terreinen uit om hun 

verhaal te komen delen en nodig relevante en inspirerende sprekers uit (zoals 
ondernemers met (tastbare) problemen of experts);

➢ Neem deel aan andere initiatieven. Er wordt al veel georganiseerd;
➢ Zet een ‘community of practice’ op en deel wat wel en niet werkt;
➢ Deel vooral praktijkgerichte kennis. Maak het z.s.m. concreet.
➢ Betrek ondernemers vanaf het begin.

PRAKTIJKVERHAAL

Volgende sleutelproces 

Bedrijventerreinen Veghel
Op de Veghelse bedrijventerreinen hebben veel verschillende partijen kennis over
specifieke duurzaamheidsthema’s en mogelijke oplossingen. Het creëren van ruimte
voor ondernemers om deze kennis en ervaringen onderling te delen ontbreekt vaak
nog. Dit geldt ook voor kennisdeling tussen de private en de publieke partijen.

Een (neutrale) trekkende partij kan deze ruimte creëren door het organiseren van
bijeenkomsten en het ophalen van de ervaringen, successen en knelpunten die worden
ondervonden in het private domein. Ook kan deze partij private en publieke actoren
verbinden.

PRAKTIJKVERHAAL
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De nadruk ligt vooral op de energietransitie, maar snel krijgen ook klimaatadaptatie
en biodiversiteit meer aandacht. Parkmanagement, gemeentes en groenbeheerders
(4/5) zijn vaak op de hoogte van de uitdagingen; ondernemers maar in zeer beperkte
mate (2/5).

Aandacht voor een onderwerp staat niet gelijk aan een diepgaand begrip van de
problematiek. Hitte- en wateroverlast zijn relatief tastbaar, maar het begrip over het
belang van biodiversiteit blijft veelal steken bij ‘aaibare’ biodiversiteit (zoals de bijen
en de vlinders). Er is meer aandacht nodig voor de lange termijn visie en hoe
dat integraal kan worden aangepakt .

Bedrijventerreinen Veghel
Op bedrijventerreinen Veghel worden verschillende problemen ervaren. Niet elke
partij heeft te maken met dezelfde problematiek of ziet de urgentie in van problemen.
In januari werd tijdens een bijeenkomst een aantal hoofdthema's aangekaart waar
partijen op bedrijventerreinen problemen mee ondervinden.

Door het delen van praktijkvoorbeelden van experts en ondernemers werd de urgentie
voor bepaalde problematiek aangestipt. Zo werd er bijvoorbeeld richting ondernemers
opgeroepen om te onderzoeken hoeveel water er afgevangen wordt op hun terreinen;
hoe water beter vast gehouden zou kunnen worden; en hoe water ingezet kan worden
om gebouwen te verkoelen.HOE KRIJG JE IEDEREEN OP DE HOOGTE OVER DE PROBLEMATIEK?

GELEERDE LESSEN

De uitdagingen voor het creëren van een toekomstbestendig bedrijventerrein
moeten geïdentificeerd worden, duidelijk zijn, bekend raken bij en geaccepteerd
worden door een brede groep stakeholders.

➢ Organiseer of neem deel aan kennisdelingsinitiatieven;
➢ Maak de problematiek tastbaar. Bezoek bedrijven(terreinen) die al concrete

problemen ervaren;
➢ Neem de tijd om een gevoel van collectiviteit op te bouwen (gedeelde waarden,

doelen, en saamhorigheid);
➢ Schakel experts in om in korte tijd veel te leren over wat de risico’s zijn van het

‘business as usual’ scenario;
➢ Maak de vertaalslag van problemen naar uitdagingen en kansen voor

ondernemers.

PRAKTIJKVERHAAL

HOOFDVRAAG: IS HET VOOR IEDEREEN DUIDELIJK WELKE PROBLEMEN ER OPGELOST MOETEN WORDEN?

Er zullen altijd verschillen zijn in de problematiek die wordt ervaren door verschillende
partijen op een bedrijventerrein. Soms zijn partijen zich niet bewust van problemen die
door klimaatverandering zonder interventies zullen verergeren (bijvoorbeeld
hittestress). Het vaststellen van de meest belangrijke problemen en het aanreiken van
voorbeelden uit de praktijk kunnen de urgentie verhogen. Daarnaast kan het opstellen
van dit soort kaders helpen om collectieve interventies te starten. Bedrijven zouden
bijvoorbeeld samen kunnen optrekken om water vast te houden op de terreinen en het
lokaal te laten infiltreren.

PRAKTIJKVERHAAL

Volgende sleutelproces 
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Bedrijventerrein Waardepolder
Bij de Waarderpolder stellen de gemeente en Industriekring Haarlem (ca. 150 grote
ondernemers van de in totaal 1.100 ondernemers) op het terrein een convenant – een
vijfjaren plan - op met verduurzamings-opgaven en oplossingsrichtingen.

Het convenant omvat de ambities, doelstellingen, thema’s en planning voor de
Waarderpolder. De doelstellingen worden concreet gemaakt met afspraken en acties.
Waar mogelijk zijn deze afspraken en acties opgenomen in een planningsoverzicht en
gekoppeld aan een specifiek jaartal. Klik hier om het convenant in te kijken ter
inspiratie. Een breed gedragen convenant zorgt er niet alleen voor dat een aanzienlijke
groep goed op de hoogte is van de problematiek en oplossingen, maar ook gelijk voor
een hogere organisatiegraad en een mandaat voor ontwikkelingsplannen.

F4-B DE OPLOSSING IN KAART BRENGEN
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• Ondernemers zijn grotendeels nog niet op de hoogte van natuurlijk kapitaal en
aanverwante oplossingen. De koplopers binnen de terreinen weten veelal wat er
mogelijk is, maar nog niet wat het juiste plan van aanpak is.

• Er zijn voldoende mogelijkheden om natuurlijk kapitaal in te zetten als
klimaatadaptatie. Er ontstaat echter verwarring omdat ondernemers van allerlei
kanten door (overheids)instanties benaderd worden en omdat er veel
verschillende oplossingsrichtingen worden geopperd (circulair, klimaatneutraal,
vergroenen) waardoor er competitie ontstaat tussen deze opties.

• Verduurzaming is vaak een containerbegrip waar veel thema's onder vallen. Voor
natuurlijk kapitaal ligt de meerwaarde in het samenpakken van deze
verschillende onderwerpen en bijhorende strategieën.

HOE KRIJG JE DUIDELIJK WELKE OPLOSSINGEN ER ZIJN?

GELEERDE LESSEN

De oplossingsrichtingen voor de transitie moeten geïdentificeerd worden, duidelijk 
zijn, bekend raken bij en geaccepteerd worden door een brede groep stakeholders.

➢ Maak gebruik van communicatiemiddelen die de voordelen van, en 
mogelijkheden voor, natuurlijk kapitaal op bedrijventerreinen overzichtelijk 
weergeven. Klik hier voor onze ‘infographic’ over het vergroenen van 
bedrijventerreinen;

➢ Een koplopergroep binnen een bedrijventerrein verkent initiatieven en bakent het 
proces af om verwarring en verlies van focus te voorkomen. Deze groep 
presenteert de mogelijkheden en betrekt ondernemers om samen de 
mogelijkheden door te nemen;

➢ Sluit je aan bij de IVN groeifondsaanvraag;
➢ Focus op het komen tot concreet handelingsperspectief.

PRAKTIJKVERHAAL

HOOFDVRAAG: IS HET VOOR IEDEREEN DUIDELIJK WELKE OPLOSSINGSRICHTINGEN ER ZIJN?

Bedrijventerreinen Veghel
Door partijen op bedrijventerreinen Veghel worden verschillende problemen ervaren.
Oplossingsrichtingen zijn daarmee sterk afhankelijk van de context. Door een
ondernemer werd bijvoorbeeld toegelicht dat voor het ontwerpen van een nieuw
bedrijfspand een groen dak werd onderzocht.

Onderzoek wees uit dat om het groene dak te kunnen dragen een kostbare
staalconstructie nodig zou zijn. De baten zouden niet opwegen tegen de kosten.
Daarnaast zou de benodigde staalconstructie een groter negatief effect (CO2-impact)
hebben op het milieu dan dat het groene dak zou terug leveren. Een ander voorbeeld is
dat bepaalde bedrijven soms onderhevig zijn aan regelgeving die bepaalde oplossingen
niet toelaat. Oplossingen zijn hiermee relatief en moeten altijd getoetst worden aan de
situatie waarin het toegepast moet worden.

PRAKTIJKVERHAAL

https://www.waarderpolder.nl/wp-content/uploads/2020/11/Convenant_Waarderpolder_DEF.pdf
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• Bedrijven zien duurzaamheid als een middel om menselijk kapitaal (vooral jong
en hooggeschoold) aan te trekken. Door de huidige krappe arbeidsmarkt zetten
bedrijven extra in op het aanbieden van een aantrekkelijke (en dus o.a. groene en
gezonde) werkomgeving.

• Het mobiliseren van financiële middelen is vaak nog lastig. Dit komt o.a. doordat
de baten van vergroening grotendeels maatschappelijke baten zijn, die niet terecht
komen bij de investeerder. Daarnaast zijn subsidies en budgetten van
voornamelijk overheden, vaak erg versnipperd.

Het bedrijventerrein Waarderpolder en Novio Tech Campus hebben een collectief
fonds (zoals een BIZ – bedrijven investeringszone) dat ingezet kan worden op
verscheidene verduurzamingsthema’s. Dit zal onvoldoende zijn voor verstrekkende
klimaatadaptatie en vergroening. Als compensatie wil Novio Tech Campus de ‘park fee’
van gebouweigenaren verhogen om zo een deel van de vergroening te bekostigen.

HOE KRIJG JE IEDEREEN OP DE HOOGTE VAN DE PROBLEMATIEK?

GELEERDE LESSEN

➢ Focus op koplopers zoals partijen die duurzaam ondernemen als kernwaarde
hebben en die hooggeschoolde werknemers aan willen trekken. Zij zullen eerder
bereid zijn investeringen te doen met een langere terugverdientijd of die alleen
indirect renderen. Dit zijn vaak bedrijven/actoren met een stevige binding met de
locatie, de omgeving en de gemeenschap.

➢ De investeringsbereidheid moet geprikkeld worden door goede communicatie
van de kosten en baten (zie bijvoorbeeld het overzicht hier rechts voor een
schatting van de kosten).

➢ Breng eigenaarschap en beslissingsbevoegdheid beter in kaart zodat je weet welke
stakeholders je moet betrekken.

➢ Bedenk financiële constructies (evt. met een financiële adviseur) voor gunstigere
investeringsvoorwaarden en om private kosten en maatschappelijke baten meer
in balans te brengen. Communiceer deze met (decentrale) overheden.

➢ Creëer schaalvoordeel door samen te werken.
➢ Informeer naar subsidies (bijvoorbeeld bij de gemeente).

PRAKTIJKVERHAAL

HOOFDVRAAG: KAN ER VOLDOENDE FINANCIEEL EN MENSELIJK KAPITAAL INGEZET WORDEN OP DE JUISTE PLEKKEN?

Aanleg Onderhoud per jaar

Wadi 5 - 6 €/m2 0,15 – 0,45 €/m2

Tijdelijke natuur 1,10 €/m2 0,15 €/m2

Polderdak/daktuin 90 - 250 €/m2 6 €/m2

Gevelbeplanting 300 - 600 €/m2 25 – 50 €/m2

Professioneel bijenhotel v.a. 300 €/stuk n.v.t.

(Half-)open verharding 64 - 100 €/m2 0,18 – 0,30 €/m2

Inheemse bomen 200 - 250 €/stuk 10 €/stuk

Inheemse heesters 18 €/m2 1,60 €/m2

Kruidenrijk grasland 1,10 €/m2 0,15 €/m2

Onderstaande tabel van de provincie Gelderland weergeeft enkele maatregelen die
bedrijventerreinen kunnen uitvoeren en de bijhorende kosten voor aanleg en
onderhoud per jaar. Klik hier voor de brochure van de provincie Gelderland.
Daarnaast kan je ook een kijkje nemen naar een uitgebreid overzicht van maatregelen
opgesteld voor klimaatbestendige bedrijventerreinen. Kijk hier.

Volgende sleutelproces 

https://www.gelderland.nl/bestanden/Gelderland/Natuur/DOC_Brochure_Hoe_vergroenen_we_bedrijventerreinen.pdf
https://www.klimaatadaptatiebrabant.nl/ik-ben-een-ondernemer/bedrijventerreinen/maatregelen
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Hoewel natuurlijk kapitaal wordt gezien als complex en kostbaar, krijgt
het vergroenen van bedrijventerreinen steeds meer aandacht, en wordt het
gekoppeld aan de beleving van een terrein en hoe dit aansluit op de omgeving.
Sommige thema’s (energietransitie, circulariteit) genieten meer legitimiteit dan
andere (natuur inclusief).

Legitimiteit op macroniveau die verschillende thema’s en invalshoeken samenpakt
(zoals de natuurlijk kapitaal visie probeert) ontbreekt nog. Er is een behoefte aan
verzakelijking en het creëren van uniformiteit in de aanpak tot het verduurzamen
van bedrijventerreinen. Hier komt de vraag: “wie is waar en wanneer
verantwoordelijk voor?” centraal te staan.

Bedrijventerreinen Veghel
Er is sprake van een breuk tussen openbaar en privaat georganiseerde legitimiteit. (Wie is
voor wat en wanneer verantwoordelijk?) Dit hangt ook samen met versnipperd
grondbezit. Slechts een beperkt deel van de 450 ha grond is eigendom van de gemeente.
Legitimiteit verschilt per thema. Zo is er legitimiteit gecreëerd voor collectieve energie
inkoop. Op het samenpakken van verschillende thema’s en invalshoeken ontbreekt
legitimiteit nog. De vraag is hier ook wie deze rol eventueel zou kunnen innemen, of dat
dit wellicht een gedeelde (collectieve rol) is.

In januari 2022 werd een bijeenkomst georganiseerd waar verschillende ondernemers
werden uitgenodigd. Door het delen van verschillende ervaringen en perspectieven
kunnen ondernemers en ander stakeholders van elkaar leren en inspiratie opdoen. Dit
kan legitimiteit bevorderen. Om het bedrijfsleven actief te betrekken in de duurzaam-
heidsplannen is sterk relatiemanagement nodig door een coördinerende/trekkende
partij en een duidelijk plan met financiering op langere termijn.

HOE KRIJG JE IEDEREEN OP DE HOOGTE OVER DE PROBLEMATIEK?

GELEERDE LESSEN

Verandering vraagt om mandaat en allerlei vormen van ondersteuning. Weerstand
moet worden weggenomen. Er moet voldoende draagkracht zijn om stappen te
kunnen ondernemen.

➢ Focus op de 25% koplopers om te laten zien dat het kan en moet (zie IVN-
groeifonds aanvraag). Als de voordelen zichtbaar worden en werknemers liever
op die terreinen werken, zullen andere terreinen moeten volgen om niet buiten de
boot te vallen.

➢ Betrek stakeholders in een vroeg stadium.

PRAKTIJKVERHAAL

HOOFDVRAAG: HOE ORGANISEER JE MANDAAT EN GA GA JE WEERSTAND TEGEN?

➢ Op het niveau van individuele bedrijventerreinen zal een goed georganiseerde
kartrekkende partij stapsgewijs aan legitimiteit moeten winnen door te laten zien dat
ze de juiste partijen aan tafel zetten, focus aanbrengen, concreet handelingsperspectief
bieden, consequent zijn en partijen aan hun woord houden.

➢ Op nationaal niveau is de IVN-groeifonds aanvraag een uitstekende manier om aan
alle koplopers aan elkaar te verbinden en zo legitimiteit te creëren voor de transitie.
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Bekijk hier het 

concept voor een 

Plan van Aanpak

1

2

3

Een goede voorbereiding is het halve werk, begin daarom bij het opstellen van
een missie waarbij je de ambities opsomt om belemmeringen op te lossen.
Natuurlijk kapitaal gaat verder dan biodiversiteit en het is belangrijk dat dit
begrip zowel intern als extern goed wordt gecommuniceerd.

Bij de opstart van een nieuw project is het belangrijk om een analyse uit te
voeren om inzicht te krijgen in de stand van zaken met betrekking tot
verduurzaming. Hiervoor kan de MIS-analyse met de acht sleutelprocessen
worden gebruikt. Hieruit kan je bepalen op welke sleutelprocessen je kan
inzetten. Betrek hierbij alle partijen op tijd bij het project. Denk hierbij
bijvoorbeeld ook aan een gebiedsontwikkelaar of ecoloog om aan te sluiten.

Vervolgens, kan je een plan van actie opstellen o.b.v. je missie en
knelpuntenanalyse. Hou de tijdsindicatie in de gaten en neem ruim de tijd voor
het in kaart brengen van het gehele project.

Werk aan je 

kennisbasis

Verken het 

startpunt

Zet de acties 

op een rij

Wil je meer weten? 

Bekijk het hier

Wil je meer weten? 

Bekijk het hier
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Dit hoofdstuk gaat in op hoe bedrijventerreinen toekomstbestendiger kunnen worden door natuur inclusieve oplossingen 
te verkennen en toe te passen.

Dit hoofdstuk geeft antwoord op de volgende vragen:

1. Wat is natuurlijk kapitaal?
2. Wat is natuurlijk kapitaal op bedrijventerreinen?

Terug naar het overzicht
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HET BELANGVAN NATUURLIJK KAPITAAL
Natuurinclusieve oplossingen

Dit betekent dat we kijken naar hoe natuurlijke
oplossingen kunnen bijdragen aan andere uitdagingen.
Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van verharding
door groen waardoor water beter kan wegstromen, of
juist kan worden vastgehouden. Een belangrijk middel
om de effecten van klimaatverandering op te vangen.

Gezondheid medewerkers

De gezondheid van medewerkers in en rondom
bedrijven krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht.
Een natuurlijkere werkomgeving kan bijdragen aan die
gezondheid. Werknemers komen vaker buiten tijdens
werkonderbrekingen en de luchtkwaliteit kan er ook
door verbeteren. Een bijkomend voordeel is dat groene
bedrijventerreinen als aantrekkelijker worden ervaren
door werknemers. Zeker in een krappe arbeidsmarkt is
dit een relevante aanvullende waarde.

FOCUSVOOR BEDRIJVENTERREINEN
Het gaat dus om een samenspel van kansen die de
natuur, het natuurlijk kapitaal biedt aan bedrijven-
terreinen in de uitdagingen die er liggen op het gebied
van verduurzamen, energietransitie, de bouwopgave
en klimaatadaptatie. Vanuit de brede blik van
natuurlijk kapitaal, krijgen we zicht op deze kansen.

DEFINITIE
Onder natuurlijk kapitaal verstaan we de voorraad aan
grondstoffen en de diensten die de mens ontleent aan
de natuur. Dit zijn hulpbronnen zoals water en
bouwmaterialen, maar ook de bestuiving van voedsel-
gewassen door bijvoorbeeld bijen. Het natuurlijk
kapitaal levert daarmee waarde voor de mens, ons
milieu en vertegenwoordigd een financiële waarde.

ECOSYSTEEMDIENSTEN
Ecosystemen leveren diensten aan de mens.
(1) Productieve diensten: voedsel, niet-drinkwater, 

drinkwater, bio-based materialen, energie. 
(2) Regulerende diensten: bodemvruchtbaarheid, 

erosiebestrijding, kustbescherming, bestuiving, 
koolstofvastlegging. 

(3) Culturele diensten: recreatie, natuurlijk erfgoed, 
symboolwaarde van natuur

Meer informatie
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GROENE GEBIEDSINRICHTING

GROEN OP EN ROND GEBOUWEN

Natuur-inclusief bouwen, groen dak, maar ook
gevels en andere oppervlakten op eigen terrein.

Vergroenen van de openbare ruimte, grote grijze oppervlakten,
kijken naar de bodem (ook de uitdagingen).

GROEN VOOR GRIJS

Combineren en winst creëren. Neem groen mee in andere
uitdagingen zoals energietransitie, watermanagement.

GROEN EN COMBINEREN

Het terrein als onderdeel van een groter natuurlijk geheel.
Het terrein kan als ‘natuur corridor’ dienen. Dit vraagt om
een gebiedsblik. Vanuit het niveau van individuele kavels
naar het totale bedrijventerrein, inclusief de openbare
ruimte.
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HET MIS-MODEL
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Om inzicht te krijgen in wat er nodig is in de transitie, de ontwikkeling naar een natuurinclusief bedrijventerrein, is in dit
hoofdstuk de MIS-methode toegelicht waarmee de gebruiker inzicht krijgt in waar de transitie op een bepaald moment staat
en welk type activiteiten nodig is om een stap verder te komen.

Het geeft antwoord op de vragen:
1. Wat is het Missiegedreven Innovatie Systeem?
2. Wat zijn de sleutelprocessen die bijdragen aan het vergroenen, en meer natuurinclusief maken, van bedrijventerreinen?

Terug naar het overzicht
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WAT IS HET MIS?
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HET MISSIE GEDREVEN INNOVATIE SYSTEEM (MIS)
Grote duurzaamheidstransities zijn vaak complex. De transitie naar groene, toekomstbestendige
bedrijventerreinen is hierin geen uitzondering. Via het MIS-model kijken we wat er nodig is om een
transitie een succes te maken, en wat de kansen en belemmeringen zijn.

KNELPUNTENANALYSE
MVO Nederland heeft met het MIS-model een knelpuntenanalyse uitgevoerd door acht
sleutelprocessen/fases in kaart te brengen, zoals hiernaast weergegeven. Een sleutelproces beschrijft
een specifiek onderwerp of een activiteit die moet plaatsvinden om een succesvolle innovatie of missie te
realiseren. Samen zorgen de acht sleutelprocessen ervoor dat je de gestelde missie kan behalen.

De verschillende sleutelprocessen worden in de sectoranalyse beoordeeld door een 5-punten systeem.
Hierin wordt het cijfer 5 gegeven aan de best ontwikkelde processen, en het cijfer 1 aan de minst
ontwikkelde processen. Uiteindelijk adviseert het MIS-model om op de processen te focussen die een 1 of
een 2 als cijfer score hebben.

Op de volgende pagina zie je de uitkomsten van het MIS model voor de drie bedrijventerreinen. We
gebruiken de inzichten van deze analyse om handelingsperspectief aan te reiken op de slechtst scorende
sleutelprocessen.

Meer informatie 

over het MIS-model

1
• Waar experimenteren ondernemers mee?

2
• Welke kennis is beschikbaar?

3

• Komt de juiste kennis terecht bij de juiste 
persoon?

4A
• Welke problemen worden ervaren? 

4B
• Welke oplossingen zijn populair?

5

• Welke oplossingen zijn er in de markt te 
vinden?

6

• Welke middelen zijn er nodig en in hoeverre 
zijn deze beschikbaar? 

7
• Is er legitimiteit voor het onderwerp? 

8 

• In hoeverre is het coördinatie proces 
georganiseerd?

HOE VERDUURZAMEN EN VERGROENEN 

WE BEDRIJVENTERREINEN?
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DE ACHT SLEUTELPROCESSEN

F1 ondernemers-
activiteiten

F2 Kennis-
ontwikkeling

F3 Kennisdeling

F4 Richting geven 
aan de zoektocht 

F5 Marktformatie 

F6 Mobiliseren 
van middelen 

F7 Legitimiteit

F8 Coördinatie

Dit zijn de acht sleutelprocessen van het MIS-model. Hieronder kan je in de grafiek terugvinden hoe de bedrijventerreinen scoorden en op welke 
sleutelprocessen we verder ingaan voor de handreiking van bedrijventerreinen.  Meer informatie over de sleutelprocessen kun je terugvinden in de desk studie.

0

1

2

3

4

5

F1 F2 F3 F4a F4b F5 F6 F7 F8
Slecht scorend sleutelproces

Goed scorend sleutelproces

https://www.natuurlijkkapitaal.nl/artikel/5-kansen-voor-natuurlijk-kapitaal-op-bedrijventerreinen/8621
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Binnen het project Natuurlijk Kapitaal op bedrijventerreinen zijn een aantal ondersteunende handreikingen
opgesteld voor bedrijventerreinen die aan de slag willen met verduurzaming. In dit hoofdstuk worden deze
documenten gedeeld en daarnaast zijn een aantal inspiratie links en literatuur toegevoegd.

Terug naar het overzicht
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BRON TOELICHTING LINK

VNO-NCW & MKB Midden en 

Natuur en Milieu Overijssel

VNO-NCW MKB Midden en Natuur en Milieu Overijssel publiceerden het rapport “Integrale aanpak
duurzame bedrijventerreinen” In een pilot met bedrijventerreinen is gekeken naar het realiseren van
duurzaamheidsambities middels een collectieve aanpak. De rapportage deelt praktijkervaringen en
concrete tips waar bedrijventerreinen mee aan de slag kunnen.

Noord-Veluwse gemeenten en de 

provincie Gelderland

De Noord-Veluwese gemeenten en Provincie Gelderland publiceerden de Investeringsagenda
bedrijventerreinen Noord-Veluwe. In het rapport wordt toegelicht hoe de partijen willen toewerken naar
toekomstbestendige bedrijventerreinen. Zijn benadrukken hierin het belang van een gebiedsgerichte insteek
voor verduurzaming.

Ambient en FLO Legal Ambient en FLO Legal schreven een rapport “planologische en juridische instrumenten voor
klimaatbestendige bedrijventerreinen in Oost-Brabant”. In de rapportage wordt vooral ingegaan op
beleidskaders en hoe deze zijn in te zetten binnen het verduurzamen van bedrijventerreinen.

Arcadis, Stec groep, TAUW, Business 

Design Agency

In de rapportage is een onderzoek uitgevoerd naar het vergroenen van bedrijventerreinen. Er worden
verschillende barrières en oplossingsrichtingen toegelicht.

Stichting Steenbreek en de provincie 

Zuid-Holland 

Stichting Steenbreek en provincie Zuid-Holland stelden het inspiratieboekje “Groene Gezonde
Bedrijventerreinen” op met veel praktische tips voor het vergroenen van bedrijventerreinen.

BEKIJK

BEKIJK

BEKIJK

BEKIJK

BEKIJK

https://www.vno-ncwmidden.nl/wp-content/uploads/2021/05/IADB.Rapport.pdf
https://www.klimaatadaptatiebrabant.nl/k/n442/news/view/3377/2775/bestaande-bedrijventerreinen-klimaatbestendig-inrichten-met-planologische-en-juridische-instrumenten.html
https://www.nunspeet.nl/fileadmin/Nunspeet_documenten/Producten/Over_Nunspeet/Economie_regionaal/Investeringsagenda_toekomstbestendige_bedrijventerreinen_Noord-Veluwe1.0_09-2020.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/09/14/onderzoek-naar-het-vergroenen-van-bedrijventerreinen
https://steenbreek.nl/handzaam-boekje-over-vergroenen-bedrijventerreinen/
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BRON TOELICHTING LINK

Natuurlijk Kapitaal Op de website Natuurlijk Kapitaal van MVO Nederland kan je inspiratie opdoen en ervaringen lezen van
andere ondernemers om Natuurlijk Kapitaal een plek te geven in jouw bedrijfsvoering.

Klimaatadaptatie Nederland Op deze website vind je voor verschillende thema’s en sectoren handige informatie, tips en de meest recente
weetjes over het onderwerp klimaatadaptatie.

Pitch for Nature In deze korte videopitch wordt kort en bondig uitgelegd wat Natuurlijk Kapitaal precies is en waarom de
waarde van natuur meegenomen moet worden in onze bedrijfsvoering.

The MSP-guide De MSP-guide is een praktische handleiding voor het opzetten en leiden van samenwerkingsprocessen.
Naast de algemene handleiding stelden de auteurs ook een gids samen met ruim 60 tools die gebruikt
kunnen worden om samenwerkingen te faciliteren en begeleiden.

Overzicht Tools Binnen het programma Natuurlijk Kapitaal in de bouw is een overzicht gecreëerd van verschillende tools.

The Shift Een online platform met een overzicht van tools over verschillende onderwerpen waaronder biodiversiteit
en ecosysteemdiensten.

BEKIJK

BEKIJK

BEKIJK

BEKIJK

BEKIJK

BEKIJK

https://www.natuurlijkkapitaal.nl/
https://klimaatadaptatienederland.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=IyL272Q1N0s
https://mspguide.org/
https://www.natuurlijkkapitaal.nl/domein/tools/7222
https://shift.tools/search?issue_id=5
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De handreiking vergroening van bedrijventerreinen is opgesteld voor het project Natuurlijk Kapitaal op bedrijventerreinen. 
De handreiking werd opgesteld door Gabrielle Werkhoven, Eva Ros, Wessel van Dorst, Marit Berkelaar, David Thelen en Fioen Balgooi.

VOOR MEER INFORMATIE KUN JE CONTACT OPNEMEN MET MVO NEDERLAND

BEZOEK ADRES 

Herculesplein 25
3584 AA Utrecht

POSTADRES

Postbus 19219
3501 DE Utrecht

030-2305600
contact@mvonederland.nl
mvonederland.nl

Linkedin.com/company/mvo-nederland

Terug naar het overzicht

mailto:contact@mvonederland.nl
http://www.mvonederland.nl/

