
Heeft uw bedrijventerrein de uitstraling die past bij uw organisatie? 
Brengt de omgeving direct het juiste beeld over aan uw klant, en 
voelen uw medewerkers zich er prettig? Bij het inrichten van uw 
vestigingslocatie heeft u uiteenlopende opties. Deze folder geeft u 
meer informatie over de mogelijkheden en voordelen van groen op 
uw vestiging. Groene bedrijventerreinen zijn er in allerlei soorten 

en maten. Ontdek op welke manier u groen kunt toepassen 
op uw locatie, voor een inspirerende en representatieve 

werkomgeving.

Groene bedrijventerreinen



Wat zijn de voordelen
voor uw bedrijf?
Biodiversiteit (de verscheidenheid aan dier- en plantsoorten en ecosystemen) en 
bedrijvigheid gaan prima samen. Sterker nog, ze leiden vaak tot wederzijds voor-
deel. Want terwijl de inrichting van uw terrein plaats biedt aan bijzondere planten 
en dieren, geniet u de voordelen van een groen bedrijventerrein waar het goed 
werken is. Uw werknemers ervaren een prettige werkomgeving door het uitzicht 
op groen. Dit vergroot hun betrokkenheid en gezondheid. Bomen en struiken 
zorgen voor een betere luchtkwaliteit, bieden schaduw en dempen geluid. Maar 
ook de identiteit en uitstraling van uw bedrijf hebben baat bij een groen bedrij-
venterrein: omwonenden en bezoekers zullen de zorg aan water en bodem weten 
te waarderen. Tot slot profiteert u van de positieve invloed op de vastgoedwaarde 
van uw gebouwen op langere termijn.

Wat is een groen bedrijventerrein?
Een groen bedrijventerrein heeft door het gebruik van beplanting een natuurlijk 
karakter. Bij een groen bedrijventerrein kiest u voor natuurvriendelijke 
beplanting, zoals de bessendragende meidoorn. Ook groene daken en gevels 
dragen bij aan een groen bedrijventerrein en creëren voor veel diersoorten een 
nieuw leefklimaat. Daarnaast kan de openbare ruimte worden omgevormd 
of geadopteerd om de natuur een kans te geven. Hoe meer bedrijven kiezen 
voor een groene omgeving, hoe natuurrijker Zoetermeer wordt. Kijk voor meer 
informatie op www.biodiversiteit.nl
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Welke mogelijkheden zijn er?
U kunt verschillende maatregelen nemen om uw bedrijventerrein groener te 
maken en zo aantrekkelijker te maken voor medewerkers, klanten en dieren. 
Enkele voorbeelden:
• Ga zuinig om met groene, onbebouwde ruimte.
• Gebruik inheems en gevarieerd plantmateriaal.
• Zorg voor een waterpartij, zoals een vijver of stromend waterloopje.
• Gebruik nestkasten en andere natuurvoorzieningen.
• Kies voor een groene gevel en groene daken.
• Adopteer openbaar groen.
• Neem waar mogelijk ook milieumaatregelen en ga zuinig om met verlichting; 

natuur kan ontregeld raken door te veel licht. 
• Werk samen met andere bedrijven om uw gezamenlijke omgeving aan te 

pakken.
• Maak een natuurvriendelijk ontwerp van gebouw en buitenruimte in 

samenhang.

In deze folder ziet u wat groen kan doen voor enkele Zoetermeerse 
bedrijven. Meer voorbeelden van bedrijven die groen op een creatieve en 
onderscheidende manier een plek gaven, vindt u op www.degroenestad.nl, 
onder het menu-item Werken. Laat u inspireren!

Wilt u meer informatie?
De mogelijkheden voor groene bedrijventerreinen zijn uiteenlopend en variëren 
van eenvoudig te nemen maatregelen tot een compleet nieuwe, innovatieve 
inrichting van het terrein. U bepaalt zelf wat het beste past bij uw terrein 
en bedrijf. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de gemeente 
Zoetermeer via de contactgegevens op de achterzijde van deze folder.
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Contact
Voor meer informatie neemt u contact op met:

Hendrik Baas
T 14 079
E h.baas@zoetermeer.nl
Aanwezig op maandag t/m donderdag

Kijk ook op www.zoetermeer.nl/duurzaamzoetermeer. 
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