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De zachtgeurende Rosa ‘Shorttrack’, 
groenblijvende kardinaalsmuts en vroeg-
bloeiende sleedoorn zorgen voor een 

aantrekkelijke omgeving voor mens en dier. Door 
de aangelegde wadi’s is het bedrijventerrein toe-
komstbestendig en klaar voor stevige buien deze 
herfst en winter. 

De potentie van de natuur benutten en verder 
uitbouwen, dat is het uitgangspunt van het ontwik-
kelde groen- en beplantingsplan in opdracht van 
Hakfoort Management BV. Miriam Spermon, Tech-
nisch Adviseur bij BTL Advies: “Russchemors ligt 
in een beekdal. Het bostype wat hier van nature 
voor kan komen is het Vogelkers-Essenbos. Dat is 
mooi, want het is een van de rijkste soorten met 
bloeiende bomen. Dit is dan ook de basis voor 
onze plantlijst geworden. Door vogel- en vlinder-
soorten toe te voegen, krijgt de biodiversiteit een 
verdere impuls.” 

Samen met collega Ron Brummelhuis (Projectlei-
der) heeft Spermon tijdens het gehele traject (van 
grasland tot bedrijventerrein) intensief contact 

gehad met de verschillende betrokken partijen, 
zodat de belangen en wensen van iedereen direct 
vertaald konden worden. Het grote voordeel hier-
van was dat er bijna geen aanpassingen zijn ge-
weest na het eerste concept. Een mooi voorbeeld 
van een goed begin is het halve werk.

In het plan staan groen, water en klimaat centraal, 
uiteraard wel rekening houdend met het gebruik 
van het terrein. “De toegepaste heesters zijn uit-
gezocht op het aantrekken van vogels, eekhoorns 
en vleermuizen, maar zijn tevens robuust, onder-
houdsarm en hebben voldoende uitstraling”, 
vertelt Brummelhuis. “Er is een mix van bomen-
soorten (els, zoete kers en iep) aangeplant", vult 
Spermon aan. “Deze zijn gemixt in de straten en 
het bosplantsoen toegepast. In de wadi’s zijn wat 
natuurlijkere soorten toegepast, zoals de fladde-
riep en de lijsterbes.” Het plan omvat hiermee een 
aantal verschillende groenstructuren: cultuurrijk in 
de straten waar de bedrijven staan en natuurlijk 
aan de randen. Deze laatste structuren zorgen 
voor een goede inpassing in het landschap. 

KLIMAAT

Nieuw bedrijventerrein biedt ruimte 
voor biodiversiteit en waterbuffering

DAT MEER GRIJS NIET PER DEFINITIE MINDER GROEN BETEKENT, 

LAAT HET GLOEDNIEUWE BEDRIJVENTERREIN RUSSCHEMORS IN 

NEEDE ZIEN. 
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Van een braakliggend terrein 
naar een groen en toekomst-
bestendig bedrijventerrein.


