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GROENE 
REVOLUTIE  
op bedrijven
parken 

“Een groene 
omgeving is 

goed voor het 
werkplezier en 

de productiviteit”

Grauwe bedrijvenparken veranderen de komende jaren in 
een blauwgroene oase, als het aan groenspecialist idverde 
ligt. Tiny Forests, kleurrijke plantvakken en bermen, 
waterpartijen, binnentuinen en groene gevels en daken zijn 
goed voor de natuur én medewerker. “Het is heerlijk als je 
kunt werken en ontspannen in een groene omgeving.”

TEKST Marc van de Ven BEELD John Peters en idverde

Ron Akkermans, Jannie Vos en Michiel CoxLimburg telt zo’n 365 bedrijventerreinen. 
Samen beslaan ze ruim 10.000 hectare 
grond. Die grond is bijna volledig gevuld 
met wegen, parkeerplaatsen en gebouwen. 
Grijs, grijs en nog meer grijs. Slechts één 
procent van deze oppervlakte bestaat uit 
bomen, planten, gras of water. “Als je het 
hebt over de klimaatuitdagingen waarvoor 
we staan, is er in 
buitenruimte veel 
winst te behalen”, 
zegt Ron Akkermans, 
vestigingsmanager 
idverde Realisatie in 
Roermond. “Door te 
vergroenen kunnen 
bedrijvenparken fors 
bijdragen aan de klimaatopgave, verbete-
ring van het leefklimaat en biodiversiteit.”

Grootste groenspecialist
Daarover straks meer. Eerst over idverde. Dit 
van oorsprong Franse bedrijf is actief in ei-
gen land en in Denemarken, Duitsland, Zwit-
serland, Verenigd Koninkrijk en Nederland. 
Het is met meer dan 8.000 medewerkers het 
grootste groenbedrijf van Europa. Toch zal 

bij de naam idverde niet bij iedereen een 
belletje gaan rinkelen. “Bij veel mensen is de 
oude naam BTL nog bekend”, zegt Michiel 
Cox, vestigingsmanager idverde Realisatie 
in Venray. “BTL is onderdeel van idverde en 
heeft de naam vorig jaar veranderd. We 
werken vanuit drie werkmaatschappijen: 
Advies, Realisatie en Bomendienst. In 

Nederland zijn twintig 
vestigingen. In Limburg 
hebben we twee vestigin-
gen in Roermond – Advies 
en Realisatie -, een in 
Venray – Realisatie – en 
een steunpunt in Elsloo. 
We helpen gemeenten, 
bedrijven en instellingen 

om hun groenambities te realiseren. Doel is 
om met groen meerwaarde te creëren, voor 
mens, natuur en de hele samenleving.”

Visie op groen
“De visie op groen is de afgelopen jaren 
flink veranderd”, zegt Cox. “Neem de 
bermen in Nederland. Nog niet zo lang 
geleden vond iedereen het mooi als het gras 
kort en strak gemaaid was. Nu kiezen we 

groene omgeving goed is voor werkplezier 
en productiviteit. Het draagt bovendien bij 
aan een positief imago”, zegt ze. “Bezoe-
kers komen liever via een mooie tuin binnen 
dan via een grijze parkeerplaats.”

VR-beleving
De adviseurs van idverde maken hun 
groene plannen voor bedrijventerreinen 
samen met parkmanagers, bedrijven en hun 
medewerkers. Vos: “Zij brengen hun wen-
sen in, wij onze expertise. Via gezamenlijke 
ontwerpsessies komen we tot een ontwerp.  
Dat kunnen we in 3D presenteren, maar 
met de huidige technologische ontwikke-
lingen is het ook mogelijk om het met een 
VR-bril echt te ervaren.” “idverde Advies 
maakt het plan– en kan achterhalen wat 
de subsidiemogelijkheden zijn - idverde Re-
alisatie kan voor uitvoering én onderhoud 
van dat plan zorgen”, zegt Ron Akkermans. 
“De specialismen van beide werkmaat-
schappijen vullen elkaar perfect aan.” 

Corona
“Het biedt veel voordelen om ontwerp, aan-
leg én onderhoud bij een en dezelfde partij 
te beleggen”, vult Cox aan. “We hebben 
op alle aspecten veel kennis en ervaring. Of 
het nu gaat om binnentuinen, bedrijfstuinen, 
bermen, borders, water, parken, groene 
gevels of daken. De adviseurs weten precies 
wat we wel en niet kunnen en houden bij het 
ontwerp al rekening met het onderhoud.” 
Volgens de drie vestigingsmanagers staan 
nu alle seinen op groen voor vergroening 
van bedrijvenparken. “Bedrijventerreinen 
lopen achter met vergroening. Ook na 
corona zullen mensen naar verwachting 
deels vanuit huis blijven werken als dat 
kan. Daardoor komen vierkante meters vrij. 
Binnen, maar ook buiten bij bijvoorbeeld 
de parkeerplaatsen. Benut die ruimte voor 
een Tiny Forest of tuin. Daarmee maak je de 
werkomgeving aantrekkelijker en gezonder 
voor je medewerkers en ondersteun je de 
natuur.” 

“Door te 
vergroenen kunnen 

bedrijvenparken fors 
bijdragen aan de 
klimaatopgave”

voor ecologisch beheer: een deel van de 
berm maaien we wel, een deel niet. Daar 
kunnen de bloemen weelderig bloeien. Die 
combinatie is ideaal voor bijen, vlinders en 
andere insecten. En dus voor de biodiversi-
teit. Daardoor houden we ook het water in 
de bodem beter vast én vangen we water 
op. Dat is belangrijk in verband met de toe-
nemende droogteperiodes enerzijds en he-
vige regenbuien anderzijds, waarmee we 
door klimaatverandering te maken hebben. 
Veel mensen denken dat ecologisch beheer 
duurder is dan simpelweg maaien, maar de 
praktijk wijst anders uit”, aldus Cox. “Het 
geld dat je bespaart door minder vaak én 
minder grote oppervlaktes te maaien, ge-
bruik je voor het meer ecologische beheer. 
Vaak kan dat budgetneutraal.”

Werkplezier en productiviteit
Behalve een ander beheer is er ook meer 
groen nodig om de klimaatdoelen te berei-
ken. idverde ziet daartoe veel kansen voor 
bedrijven en bedrijventerreinen. “Met ver-
groening sla je als bedrijf meerdere vliegen 
in een klap”, aldus Jannie Vos, vestigings-
manager idverde Advies in Roermond. “Je 
levert een bijdrage aan het milieu én het is 
goed voor je medewerkers. Het stimuleert 
als je uitkijkt op een mooie waterpartij, op 
bomen of kleurrijke bloemen, in de lunch-
pauze lekker kunt wandelen of bewegen 
in een bloemrijke tuin of buiten kunt werken 
in het groen. Onderzoek wijst uit dat een 


