ondernemen met

vaktechniek

PROFILEREN
Communiceren en
verbinden centraal
Realisatie Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein BIZ Grote Polder, Zoeterwoude
Prachtige bloeiende bloemen op het bedrijventerrein Grote Polder in Zoeterwoude, gerealiseerd door de
Vermeulen Groep uit Hazerswoude. Het is een zichtbaar resultaat van de vliegende start van het project
Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein. Communicatie staat daarin centraal, omdat gemeente en bedrijven
participeren en omdat het project open einden kent.
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Project: 	Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein Grote Polder in
Zoeterwoude
Opdrachtgever:	gemeente Zoeterwoude , ondernemersvereniging BIZ
Grote Polder
Hoofdaannemer: Vermeulen Groep, Hazerswoude
Aanneemsom:
open, inschrijving op meterprijs
Werkzaamheden:	aanleg en éénjarig onderhoud bijenvriendelijke stroken en
bedden in openbaar groen en bij bedrijven
Wim de Man, projectleider groen Vermeulen Groep. “Meedenken, overleggen en
goed communiceren is heel belangrijk in dit project vanwege het open karakter.”

“Zie je die bloeiende groep planten daar? Daarin is hetzelfde assortiment planten
verwerkt als in het perk langs het bedrijf dat we net hebben bezocht. Zie je ook
die open ruimtes in de middenberm onder de bomen? Die zijn ook bewust zo
aangelegd omdat planten het onder bomen minder goed doen en het minder
bijdraagt aan het uiteindelijke doel, bijen aantrekken.” Met diepgaande uitleg
over plantensoorten, grondtypen, omstandigheden, bloeitijden en verzorging
laat Wim de Man, projectleider Groen bij de Vermeulen Groep, merken dat hij deze
klus met veel passie uitvoert. De toevoeging “Uiteraard aangelegd in overleg met
gemeente en bedrijven” is heel belangrijk. Eigenlijk laat De Man tussen neus en
lippen door blijken dat al het overleggen en afstemmen meer tijd heeft gekost
dan de werkelijke inplant met alles wat er aan bodemverbetering bij komt kijken.

Groot geheel
De regio Holland Rijnland is al jaren bezig de trend naar een afnemende flora en
fauna en een steeds kleinere biodiversiteit om te draaien. De bijenstand vormt
daarin een belangrijke schakel. Vanuit dit oogpunt zijn er in dit gebied al diverse
bijenvriendelijke natuurparken en -stroken ingericht. Daarnaast zijn er zogenaamde
Bijen Bed & Breakfast-gebieden gerealiseerd. Dit zijn plekken waar de bijen zich
goed kunnen nestelen en voedsel kunnen vinden. Een onderdeel hiervan zijn
de Groene Cirkels Bijenlandschappen. Een markant voorbeeld daarvan is de Bed
& Breakfast die Heineken samen met Wageningen Universiteit en de provincie
Noord-Holland op de grote productielocatie tegenover het bedrijventerrein Grote
Polder heeft gerealiseerd. Het gaat hier om 6000 vierkante meter grasland dat is
omgezet in een bloeiend bloemenpark met tien bijenstations.
Een belangrijke voorwaarde om de bijenstand en de biodiversiteit te kunnen
vergroten, is dat de plekken op elkaar aansluiten. Bijen verplaatsen zich via
‘aantrekkelijke’ routes. Een kaal industrieterrein met veel beton en asfalt is
daarvoor niet geschikt. Bedrijventerrein Grote Polder (circa vijftig hectare) ligt
precies tussen een aantal van deze gebieden in en vormde daarmee een hindernis.
Het bedrijventerrein moest ook bijenvriendelijk worden ingericht om een corridor
voor de bijen te creëren.

Lastige aanbesteding
Het bedrijventerrein heeft een zeer actieve bedrijvenvereniging (BIZ) en de
gemeente Zoeterwoude is actief aanjager van deze ontwikkelingen. De gemeente
heeft bovengenoemd project meervoudig onderhands aanbesteed. Dat bestaat
uit het aanleggen en één jaar lang onderhouden van bijenvriendelijk groen,
conform de ontwikkelingen in de streek zoals beschreven in de opdracht. De
gemeente heeft een beperkt aantal bedrijven in de eigen regio uitgenodigd voor
inschrijving. Wim de Man daarover: “Zoals bij alle opdrachten denken we mee
met de opdrachtgever en anticiperen we op ontwikkelingen. Zo waren we voor
de aanbesteding, als onderhoudsaannemer van het bedrijventerrein, al in gesprek
om tot oplossingen te komen. De gemeente heeft deze gesprekken stopgezet
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1 ondernemen
De bedrijvenvereniging
met
had stroken openbaar
groen aangekocht van
de gemeente. Deze zijn
bij uitstek geschikt voor
bloeiende bloemen.

vaktechniek

2 Bedrijven die participeren, zijn te herkennen aan dit markante
‘steeketiket’. Knappe
passant die dit niet
opvalt.
3 De aanleg en één jaar
onderhoud zijn volledig
de verantwoordelijkheid van Vermeulen.
Gemeente en bedrijven
willen weten wat het
kost en verder volledig
worden ontzorgd.

1

2

4 Het assortiment is
volgens de richtlijnen
vastgesteld om eenheid
te creëren en het jaar
rond zoveel mogelijk
bloeiende bomen en
planten te hebben.

3
vanwege de onderhandse aanbesteding van
het project”, aldus De Man. Toch was het
lastig. “Dat kwam doordat de aanbesteding
een erg open karakter had. Er lag een plan met
aanbevelingen van inplant en invulling van
het gebied met daarbij de soorten beplanting
nauw omschreven, maar de omvang en de
invulling op de verschillende locaties was niet
definitief bindend. Ook was vooraf niet helder
hoeveel bedrijven op het bedrijventerrein er
mee zouden doen en welke omvang het totale
project zou hebben. De inschrijving betrof
daarom in feite een offerte op kosten per
vierkante meter. Dat was best een uitdaging.”
Daarbij wel de belangrijke toevoeging dat in de
aanbesteding het plan van aanpak en vooral
de communicatie met gemeente, bedrijven
en naar buiten om één en ander zo goed
mogelijk afgestemd op individuele wensen
en voortschrijdende inzichten te realiseren
leidend waren. Daar kwam de bijbehorende
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4
communicatie met betrokkenen, pers en
omwonenden nog bij. “De door ons in het
plan van aanpak voorgestelde werkwijze is
door de opdrachtgevers als beste beoordeeld.
Zij waren blij met onze betrokkenheid bij het
project en de bereidwilligheid het project
gezamenlijk uit te dragen.”

Groeiend geheel
Eind vorig jaar was de gunning rond en kon
het echte werk beginnen. “Er waren voorstellen met een totale invulling van openbaar
groen. In het verleden had de bedrijvenvereniging stroken openbaar groen aangekocht van
de gemeente”, vertelt De Man. De invulling
van het openbaar groen begon meteen met
een aantal kanttekeningen. “De gemeente
had een beperkt budget beschikbaar en wilde
graag een zodanige invulling van de openbare
stroken dat het in het budget paste en toch
aansloot bij de doelstellingen”, zegt de pro-

jectleider. Hij geeft aan dat dit is gerealiseerd
door met plantvakken te werken en wel zodanig dat op plekken met bomen geen planten
zijn gezet. “Dat gaat toch niet goed, omdat
bomen schaduw geven en voedsel en vocht
aan de bodem onttrekken”, legt hij uit. Op
plekken zonder bomen zijn hier en daar bomen geplant om zo een evenwichtig geheel
te krijgen. De middenberm van de invalsweg
naar het bedrijventerrein is afgelopen jaar ingeplant en is nu het visitekaartje van het project. “Een fors deel van het beschikbare budget is besteed aan de post bodemverbetering.
Hierin hebben we in kwaliteit geen concessies
gedaan. Hoewel we slechts een eenjarig onderhoudscontract hebben, is ervoor gezorgd
dat de basis (de grond) in orde is voor een
langere periode”, aldus De Man. De toplaag is
verwijderd en daar is een nieuwe teeltlaag op
aangebracht. Ook is gecontroleerd of de onderlaag passend is en geen ongerechtigheden

5 Hier een goed voorbeeld van een bedrijf
dat volledig meedoet
en het bedrijf met
deze beplanting een
heel ander aanzien
heeft gegeven.

5

6 Typerend voorbeeld
van een smalle strook
langs een bedrijf die
nu is omgetoverd tot
een weelderig, bijenvriendelijk geheel.
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7 De Vermeulen Groep
heeft veel energie gestopt in grondverbeteringen. Met het oog
op de langere termijn
is in veel gevallen de
toplaag vervangen
door geschikte teelaarde.
8 Vermeulen kan het
onderhoud efficiënt
combineren met
het onderhoud aan
openbaar groen
dat het bedrijf ook
uitvoert.

7
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of storende lagen bevat. “Dat is allemaal prima
verlopen. Het trajectaandeel openbaar groen
is zo al gerealiseerd en bloeit nu al volop.”

Bedrijven stappen in
Het andere deel betreft de implant bij
bedrijven. Daarvoor overlegt De Man met de
individuele bedrijven. Inmiddels doen er zes
bedrijven mee. “Dat is een proces van samen
optrekken en mogelijkheden en kosten
bespreken. Voor elk bedrijf is dat anders
en voor ons is belangrijk dat het past bij de
gestelde doelen van eenheid en diversiteit.”
Een rondgang geeft meteen de knelpunten
aan. Je kunt bij een oprit een deel van de bestrating vervangen door beplanting, maar als
de vrachtwagens er dan niet goed meer in
kunnen, moet je andere oplossingen zoeken.
“Zo heeft elk bedrijf zijn eigen budget, wensen, mogelijkheden en beperkingen. Er is een
bedrijf dat in eigen beheer heeft ingeplant,

maar er is er ook één dat even op de rem heeft
getrapt omdat het dit jaar niet past in het
budget. Er zijn er echter ook die voor de volle
honderd procent zijn meegegaan. Het is onze
verantwoordelijkheid om op maat voor elk bedrijf binnen de gestelde eisen en verwachtingen een passende oplossing te vinden.”
Bij een aantal bedrijven is het resultaat
goed zichtbaar. “We hopen dat dit als een
olievlek doorwerkt naar andere bedrijven.
Een aantrekkelijker ogend bedrijventerrein
maakt het terrein ook waardevoller en fijner
voor mensen om er te werken. Als je buurman
dat tiptop voor elkaar heeft en jij niet, dan
stimuleert dat wellicht om ook die stap te
zetten.”

Een jaar looptijd

beginsel een meerjarenproject binnen een
groter geheel, waarbij gebieden blijvend op
elkaar aansluiten en blijvend bijenvriendelijk
moeten blijven. Vermeulen gaat dit najaar
beheervoorstellen uitwerken en trachten de
onderhoudswerkzaamheden ook in 2019 te
mogen uitvoeren. “Wellicht is hier lering uit
te trekken voor de volgende keer”, aldus de
projectleider. “We gaan komend plantseizoen
de tweede fase uitvoeren. Dit is voor 99,9
procent definitief, alleen ligt het nog open
wat, waar en hoe. Dit zijn de uitdagingen voor
komende winter.”
Met het boeiende bloeiende project hebben
de gemeente Zoeterwoude en de Vermeulen
Groep waardevolle ervaringen opgedaan en
een prachtige uitstaling weten te realiseren.
Dit biedt perspectief voor de toekomst.

Het project is aangenomen op basis van
vierkante meters, met inbegrip van een jaar
onderhoud. Natuurlijk is het eigenlijk in
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