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Uit interviews bij bedrijven in de Gemeente Veenendaal is gebeleken dat groen
rondom bedrijfsgebouwen als aankleding van het bedrijf van het bedrijf wordt gezien
en bijdraagt aan het imago van het bedrijf. “Natuur” vindt men belangrijk, maar niet direct

voor de deur. Grotere groeneenheden worden door meerdere bedrijfstypen gewaardeerd voor
pauzewandelingen. In verband met de zichtbaarheid en de veiligheid van het bedrijfsgebouw is
de wens in het algemeen dat groen doorzichtig is en vooral niet te hoog. Een kleine meerderheid is daarbij van mening dat het groen gevarieerd moet zijn.
Vrijwel de meeste bedrijven kiezen voor eigen groen. Enkele bedrijven kiezen om praktische
redenen voor gemeenschappelijk groen. Aanbevolen wordt een voorbeelden- of stalenboek te
maken.
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Samenvatting

Om inzicht te krijgen in de wensen van verschillende typen bedrijven t.a.v. de groene
aankleding van het bedrijf en de omgeving zijn in 2002 in de Gemeente Veenendaal
interviews uitgevoerd bij verschillende bedrijven.
Vrijwel alle respondenten zien groen rondom hun gebouwen als aankleding van het
bedrijf. Een meerderheid denkt dat deze groene aankleding bijdraagt aan het imago
van het bedrijf.
Het overgrote deel vindt “natuur” wel belangrijk, maar niet direct voor de deur.
Grotere groene eenheden (al of niet natuurlijk) kunnen in de middagpauze worden
gebruik voor een wandeling. Dit geldt niet alleen voor “kantoorbedrijven”, maar ook
voor andere typen bedrijven.
In verband met de zichtbaarheid en de veiligheid van het bedrijfsgebouw is de wens
in het algemeen dat groen doorzichtig is en vooral niet te hoog. Een kleine meerderheid is daarbij van mening dat het groen gevarieerd moet zijn.
Vrijwel de meeste bedrijven kiezen voor eigen groen. Enkele bedrijven kiezen om
praktische redenen voor gemeenschappelijk groen.
Aanbevolen wordt een voorbeelden- of stalenboek te maken. Door concrete voorbeelden of computersimulatie kan een indruk worden gegeven hoe verschillende typen bedrijventerreinen en -tuinen opgebouwd kunnen worden. Hiertoe is een aanzet
gemaakt.
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Inleiding

Voor groen rond bedrijventerreinen is de laatste jaren in een groot deel van de wereld steeds meer belangstelling ontstaan. Ook in Nederland. Bedrijventerreinen kunnen in verschillende opzichten een meerwaarde toevoegen aan de stedelijke omgeving. Te denken valt aan natuur, ecologie en recreatie. Het laatste is niet alleen voor
de mensen uit de omliggende woonwijken, maar ook voor de eigen werknemers van
belang. Uit onderzoek blijkt dat een groene omgeving een positieve invloed kan hebben op de mentale toestand van de werknemers, hetgeen de productiviteit ten goede
kon komen. Vele tientallen publicaties gaan in op dit soort aspecten van groene bedrijventerreinen. Andere aspecten die in ontwikkeling zijn, zijn de interactieve planning en gemeenschappelijke betrokkenheid bij de inrichting en beheer van groen en
de openbare ruimte. In het kort komt het er op neer dat men hierbij uitgaat van de
wensen van de gebruikers.
In het kader van toekomstig onderzoek naar groene bedrijventerreinen moet er enig
zicht zijn op de primaire wensen van de beheerders en gebruikers van bedrijventerreinen. Om daar een eerste indruk van te krijgen is er in de vorm van een quick scan
een enquête gehouden onder de bedrijventerreinen in Veenendaal. Dit onderzoek is
uitgevoerd met financiering van het instituut Alterra.
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Methode

De oorspronkelijke opzet was om managers van 5 verschillende typen bedrijven te
interviewen, met een minimum van 15 deelnemers. Voor de enquêtelijst wordt verwezen naar bijlage 1.
In verband met de zeer beperkte tijdsduur waarin het onderzoek kon plaatsvinden
zijn alleen bedrijven in de gemeente Veenendaal benaderd. Al spoedig bleek dat een
al te kritische opstelling ten aanzien van de keuze van de bedrijven een enorme extra
tijdsinspanning zou gaan vergen. In de eerste plaats hadden de meeste bedrijven absoluut geen tijd om aan het onderzoek bij te dragen, ook al was dat maar 5 minuten.
Voor zover bedrijven wel bereidwillig waren, was het zeer onduidelijk wie er binnen
een bedrijf m.b.t. groen woordvoerder zou moeten zijn. In enkele gevallen was het de
eigenaar, manager of lagere leidinggevende die hun medewerking verleenden, maar
vaak ook een willekeurige werknemer. In de meeste gevallen was het echter onduidelijk of het om een willekeurige persoonlijk “visie” ging of om een bijdrage namens
het bedrijf.
Om een kans te maken op een redelijke respons zijn de bedrijven straat voor straat
afgefietst terwijl er per straat een aantal keuzen werden gemaakt. Op deze wijze zijn
er ca. 80 bedrijven bezocht waarvan uiteindelijk 21 bedrijven aan de enquête hebben
deelgenomen.
Voor de uitwerking heeft er ook een enig literatuuronderzoek (vanuit een bestaande
literatuurlijst; zie bijlage) plaatsgevonden. Binnen de gangbare literatuur zijn geen
aanwijzingen gevonden van gelijksoortig onderzoek.
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De wensen t.a.v. groen om het bedrijf

Ondanks de grote heterogeniteit van de respondenten is er aan de hand van deze enquête toch iets te zeggen over de wensen van verschillende typen bedrijven.
De resultaten zijn samengevat in tabel 1.
Vrijwel alle respondenten zien groen rondom hun gebouwen als aankleding van het
bedrijf. Een meerderheid denkt dat groene maar goed onderhouden aankleding bijdraagt aan het imago van het bedrijf. Er wordt niet gedacht dat het de bedrijfsomzet
positief beïnvloed.
Het overgrote deel vindt “natuur” wel belangrijk. Maar men heeft in het algemeen
“natuur” liever niet direct voor de deur.
In Veenendaal zijn een aantal grotere, groene gebieden die aan de bedrijventerreinen
grenzen, als referentiepunt gebruikt. Als het lekker weer is kunnen deze in de middagpauze worden gebruik voor een wandeling. Dit geldt niet alleen voor de “kantoorbedrijven”, maar ook voor andere typen bedrijven.
In verband met de zichtbaarheid en de veiligheid van het bedrijfsgebouw vindt men
in het algemeen dat groen goed doorzichtig moet zijn en vooral niet te hoog. Een
kleine meerderheid is daarbij van mening dat het groen gevarieerd moet zijn.
Vrijwel de meeste bedrijven kiezen voor eigen groen. Enkele bedrijven kiezen om
praktische redenen voor gemeenschappelijk groen.
Van de andere punten zijn de tendensen minder eenduidig.
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Bespreking en aanbevelingen

Bespreking
Helaas zijn te weinig managers van bedrijven geïnterviewd om een goede typering te
kunnen maken van de wensen t.a.v. groen bij verschillende bedrijfstypen.
De vraag kan worden gesteld of bedrijven voldoende kennis van zaken hebben om
de vragen adequaat te kunnen beantwoorden. Op het gebied van groene bedrijventerreinen zijn er wereldwijd interessante ontwikkelingen te zien. Bij de respondenten
was daarvan geen kennis te bespeuren.
Er is ook nauwelijks een idee van wat veel of weinig groen inhoud, wat nu precies
kleurig of groen is. Dit geldt ook voor het onderscheid tussen cultuurlijk en natuurlijk groen. Scheiding is een zeer vaag begrip dat kan zowel betrekking hebben op erfafscheiding als onderscheid van de rest. Opvallend is dat de “kantoorbedrijven” belang hechten aan de scheidingsfunctie. Een enkele respondent vindt groene verbindingen van belang, bijv. voor een fietsroute.
Buiten de gevoerde gesprekken is wel aan de orde gekomen dat bedrijventerreinen er
vaak ongezellig uitzien en dat een meer openbaar karakter of andere vormen van gebruik meer leven in de bedrijventerreinen zou kunnen betekenen. Medegebruik voor
andere doeleinden zou ook de veiligheid van de bedrijven kunnen vergroten.
De algemene indruk is dat bedrijven in Veenendaal te weinig op de hoogte zijn van
de mogelijkheden en betekenissen van het groen in de bedrijventerreinen en rondom
hun eigen bedrijfsgebouwen. Dat blijkt ook uit ervaringen die elders zijn opgedaan.
Aanbevelingen
In de eerste plaats zou er een overzicht moeten komen van beleidsuitgangspunten die
een rol kunnen spelen bij de inrichting van groene bedrijventerreinen. De inrichting
van een groen terrein kan immers niet worden losgekoppeld van visie/beleid t.a.v.
ruimtelijke inrichting. Groen moet daar een concrete vertaling van zijn. Begrippen
zoals duurzaamheid en wat daar mee samenhangt, zijn vaak integraal in de ontwikkeling van nieuwe bedrijven en bedrijventerreinen opgenomen. In het grijze milieu is
daar al een goed begin mee gemaakt. Met groen en natuur is dat beslist nog niet het
geval. Met betrekking tot het beleid is er in de literatuur het een en ander op te zoeken. Echter lang niet alles is gepubliceerd. Vele beleidsinitiatieven (van gemeenten en
provincies) staan wel op schrift maar zijn niet rechtstreeks toegankelijk.
De enquête heeft in hoofdzaak betrekking op een uitwerking die tamelijk los staat
van de inhoudelijke uitwerking. Het één kan eigenlijk niet zonder het ander.
Concreet betekent dit dat er in relatie tot de voornaamste beleidslijnen moet worden
aangegeven met welke mogelijkheden en elementen beleidsuitgangspunten kunnen
worden gerealiseerd. Te denken valt aan een voorbeelden- of stalenboek, -catalogus
of –cd-rom. Door concrete voorbeelden of computersimulatie kan een indruk wor-
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den gegeven hoe verschillende typen bedrijventerreinen en -tuinen er kunnen uitzien
en uit welke afzonderlijke bouwstenen ze kunnen worden samengesteld. Het gaat dus
om de relatie beleidswensen en ontwerpmogelijkheden. Een Alterra-productie zou
daar helderheid in kunnen geven. Een aanzet wordt hieronder gegeven.

18

Alterra-rapport 656

5

Een aanzet tot een stalenboek

Een stalenboek zou moeten bestaan uit een overzicht van mogelijke “groene bouwstenen” voor een duurzame inrichting van bedrijventerreinen. Hierbij zou aangeduid
moeten worden in welke situaties deze bouwstenen kunnen worden benut en wat dat
betekent voor aanleg en beheer. Hierbij kan met name worden gekeken naar de mogelijkheden voor groen vanuit de wensen van de verschillende typen bedrijven. Het
stalenboek zou ook de mogelijkheden voor gemeenschappelijk groen en groenbeheer
aan moeten geven. Dit kan tenslotte zelfs leiden tot een stuk natuurontwikkeling op
bedrijventerreinen.
Onderstaand overzicht is een aanzet hiertoe.

Type bedrijf/onderdeel

Functies groen

Bouwsteen

Natuurpotentie*)

Showroom

decoratie

siergroen

3

Productiebedrijf

camouflage
aankleding parkeerruimte

dichte beplanting
hagen

7
6

School

aankleding
pauseerruimte
overlegplaats

siergroen
parkje
parkje

3
7
7

Kantoorgebouw

aankleding
wandelplaats

siergroen
parkje

3
7

Ziekenhuis

natuurbeleving
wandelplaats

hoge beplanting
park, bos

6
8

Haven

oeverbescherming

oeverbegroeiing

8

Toegangsweg

aankleding

laan
bomenrij

6
6

Verbindingswegen

aankleding
ecologische verbinding

bomen
berm, sloot

6
6

Ontwatering

ecologische verbinding

sloot, vijver

7

*) 3 = zeer lage natuurwaarde
8 = hoge natuurwaarde mogelijk

Hieronder volgt een aantal voorbeelden voor een stalenboek.
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Voorbeeld 1 Bedrijventerrein in semi-natuurlijke omgeving

Voorbeeld 2 Bedrijventerrein in cultuurlijke buitenruimte
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Voorbeeld 3 Bedrijventerrein in natte buitenruimte

Voorbeeld 4 Bedrijventerrein in natuurlijke buitenruimte
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Bijlage 2 Vragen aan eigenaren en managers van bedrijven over
hun wensen t.a.v. de groene aankleding van hun bedrijf
1 Wat zijn de belangrijkste functies van de groene aankleding voor uw bedrijf?
-

Aankleding
Scheiding
Bescherming (tegen wind, regen, stof, zon, geluid)
Verbinding
Productie
Cultuurhistorie
Natuur

2 Hoe moet het er voor deze functies uitzien?
-

Veel of weinig groen
Kleurig of groen
Hoog of laag
Strak of rond
Dicht of doorzichtig
Afwisselend of monotoon
Cultuurlijk of natuurlijk

3 Wilt u eigen groen of liever gemeenschappelijk met de buurman(nen)?
-

eigen groen
gemeenschappelijk
anders, nl…..

4 Draagt groen bij aan uw bedrijfsimago?
-

ja
nee
weet ik niet

5 Draagt groen bij aan uw omzet?
-

ja
nee
vermoedelijk wel
vermoedelijk niet
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