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01 | Inleiding
In toenemende mate krijgen we te maken met
klimaatproblemen zoals wateroverlast en periodes van extreme
hitte en droogte. Inmiddels worden er bij nieuwbouwopgaves
strenge eisen gesteld aan klimaatadaptatie, duurzaamheid,
circulariteit en natuurinclusiviteit.
Voor de meeste klimaatgerelateerde problemen is groen de beste, meest
multifunctionele oplossing. Er zijn ook technische oplossingen mogelijk,
maar deze zijn duur, vergen onderhoud, zijn monofunctioneel en vaak niet
aantrekkelijk. Bedrijvenpark Ambachtsezoom wil voorop lopen met groene,
natuurlijke oplossingen. Want groen inrichten van onze werkomgeving heeft
ontzettend veel meerwaarde voor zowel werkgevers als werknemers: Het zorgt
voor de vermindering van stress en zet aan tot bewegen. De gemeente heeft veel
geïnvesteerd in het zo biodivers en klimaatadaptief inrichten van de openbare
ruimte.
Met deze Inspiratiegids Klimaat en Biodiversiteit willen we laten zien wat de
mogelijkheden zijn voor het natuurlijk en klimaatadaptief inrichten van uw kavel.
Het gehele bedrijvenpark kan gezien worden als een ecosysteem. De kavels zijn
een onmisbaar onderdeel in dit ecosysteem. Een belangrijke meerwaarde van
het ecologisch en natuurinclusief inrichten van uw kavel is dat vergroening ook
automatisch zorgt voor hemelwateropvang en een verbeterd microklimaat. Zo
ontwikkelt u een biodivers en klimaatadaptief kavel dat ook nog eens een fijne
plek is om tijdens pauzes te vertoeven.
De kavels bieden ruimte voor nestelgelegenheden en omstandigheden voor
beplanting die in de openbare ruimte niet te vinden zijn. Door het inzetten van
verschillende elementen kunt u van uw kavel een unieke omgeving maken waar
verschillende soorten vogels, vlinders, bijen of vleermuizen graag verblijven of
langskomen om te foerageren.

Ecosysteem Bedrijvenpark Ambachtsezoom
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II | De gevel
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- Water vasthouden op een groen dak
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NESTELEN
- Slechtvalk

bedrijfsstraat
40%

280 m2

FOERAGEREN
- Wilde bijen
- Zweefvliegen
- Dagvlinders
- Zwarte roodstaart
- Vleermuizen

bedrijfsstraat
40%

Middentocht
60%

FOERAGEREN
- Merel
- Koolmees
- Pimpelmees
- Bijen
- Klimopbij
- Veldhommel
- Zweefvliegen

NESTELEN
- Heggenmus
- Merel

KLIMAATADAPTIEF
- groene gevel
- natuurlijke verkoeling
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IV | De groenzone
FOERAGEREN
- Spreeuw
- Zanglijster
- Roodborst
- Heggenmus
- Vleermuizen
- Merel
- Koolmees
- Pimpelmees
- Bijen
- Dagvlinders
- Egel

III | De buitenruimte
KLIMAATADAPTIEF
- Pergola / bomen voor schaduw en verkoelend effect
- Klimaatadaptieve beplanting: hitte- en vochtbestendig
- Lage opwarmingswaarde bestrating
- Waterdoorlatende verharding

NESTELEN
- Merel
- Heggenmus
- Zanglijster
- Houtduif
- Steenhommel
- Rosse metselbij
- Gewone pad
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Deze inspiratiegids bevat verschillende manieren om een
rijf aangenaam werkklimaat te creëren
d

en de biodiversiteit te stimuleren op uw eigen kavel.

be

Een deel van de maatregelen in deze gids overlappen met het Handboek Beeld, waar u met
uw bouwplan op wordt beoordeeld. De maatregelen komen ook overeen met het Handboek

02 | Wat kunt u doen op uw kavel?
Uw kavel bestaat uit vier onderdelen:
I
II
III
IV

Het dak
De gevel
De buitenruimte
De groenzone (verplichte strook aan de bedrijfsstraten)

Deze inspiratiegids behandelt stuk voor stuk de onderdelen van uw kavel en toont een palet
aan maatregelen, altijd verdeeld in drie onderwerpen: 1 groen en bodem; 2 water; 3 objecten.
De inrichting kunt u helemaal doen naar uw smaak, dit kan bijvoorbeeld heel natuurlijk
en weelderig zijn, maar bijvoorbeeld ook strak en zakelijk. In de inspiratiegids tonen we
voorbeelden en handige lijstjes met mogelijk toe te passen soorten beplanting. Deze
voorbeelden sluiten aan bij onze inheemse Nederlandse natuur.
Voor elk type inrichting noemen we meerdere maatregelen, met een toenemende intensiteit
in aanleg en beheer en met verschillende sterren als het aankomt op de meerwaarde
van de specifieke maatregel voor biodiversiteit en klimaatadaptatie. Soms is het slim om
maatregelen te combineren: sommige vogels maken bijvoorbeeld alleen gebruik van hun
nest als ze vlakbij in een struik even de kat uit de boom kunnen kijken. In dat geval staat bij
de specifieke oplossing de noodzakelijke combinatie vermeld.

Circulariteit. Het toepassen van deze maatregelen uit het Handboek Circulariteit kunnen
u helpen met het verkrijgen van een korting tot 10% op de kavelprijs. Dit wordt met een C
symbool aangegeven.
Deze gids dient puur ter inspiratie om met uw kavel aan te sluiten op het openbare gebied
van het bedrijvenpark en samen de klimaatadaptatie en biodiversiteit op het bedrijvenpark te
vergroten.

C

***

indicatie onderhoud

= maatregelen die u helpen met

= de meerwaarde

= deze balk geeft

het verkrijgen van een korting

van de maatregel

een indicatie van de

tot 10% op de kavelprijs.

voor biodiversiteit en

intensiteit van beheer

Raadpleeg het Handboek

klimaatadaptatie

en onderhoud

Circulariteit voor meer

Het is voor een optimale werking van de maatregelen van belang om;
•
te werken met inheemse of ingeburgerde soorten beplanting, want veel van de dieren in
het gebied hebben hun eet- en leefgewoontes afgestemd op deze soorten. Bovendien
zijn deze soorten het beste in staat zich aan het Nederlandse klimaat aan te passen.
•
te kiezen voor biologisch gekweekte planten en zaden, omdat deze per definitie niet
genetisch gemodificeerd zijn en dus alleen de natuurlijke eigenschappen bezitten van
een soort. Hierdoor passen ze beter in het ecosysteem.
•
een landschapsarchitect of ecologisch hovenier te betrekken die u kan helpen met
het ontwerp en de realisatie van uw kavel. En die voor het onderhoud kennis heeft van
ecologisch groenbeheer (dit is wezenlijk anders dan traditioneel groenbeheer).
We wensen u veel plezier bij het ontwerpen van uw eigen biodiverse kavel!

informatie over de maatregelen
en beoordelingswijze.
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In het Handboek Beeld wordt een groendak
verplicht gesteld. Een groendak heeft veel
voordelen: van hemelwateropvang tot een
verbeterd binnenklimaat. Het groendak
Mi
dd
functioneert optimaal in combinatie
met
en
to
ch
t
een leeflaag. Op deze leeflaag groeit
de
beplanting. De leeflaag in combinatie met
de beplanting functioneert als raspons
die
at
st
ijfs
dr
regenwater vasthoudt en biedt
bovendien
be
isolatie tegen warmte en koude. Voor uw
dak kunt u kiezen voor een zeer extensief
groen dak (mos-sedum dak), een extensief
(kruidendak) en een intensief groen dak
(daktuin). In het laatste geval voegt u ook
gebruiks- en belevingswaarde toe voor
uw medewerkers. Laat in alle gevallen het
groendak aanleggen en onderhouden door
een vakman.

m2 = 640

*

C Mos-sedum

Een groen dak is opgebouwd uit meerdere
lagen:
1. Vegetatie
2. Leeflaag (ook wel substraatlaag)
3. Filterdoek ter bescherming drainage
4. Drainage of wateropslag systeem
5. Wortelwerende- waterdichte onderlaag

**

***

C Daktuin

•

Dak met diverse soorten sedum.

•

Dak met ruderale kruidenvegetatie.

•

Toegankelijke daktuin

•

Droogteresistent

•

Zeldzame ecotoop

•

Unieke verblijfsplek

•

Vlak en licht hellend dak (tot 15 graden)

•

Vlak dak

•

Let op! Sterke dakconstructie vereist.

•

Substraat: 5-6cm

•

Droogte- en vochtresistent

•

Substraat: 40cm tuinaarde (vaste

•

Eenvoudig in aanleg.

•

Substraat: 20-30cm van lava of split

•

Onderhoud 1 á 2x per jaar bijmesten.

•

Zaadmengsel voor ruderale grond.

•

Te combineren met zonnepanelen.

•

1x/jaar maaien+afvoeren.

•

Te combineren met zonnepanelen.

indicatie onderhoud

planten)-80cm (kleine bomen)
•

Altijd combineren met drainage en
wateropslagsysteem.

indicatie onderhoud

indicatie onderhoud

WATER
C Wateropslag systeem

**

•

Met het wateropslagsysteem vangt u hemelwater op.

•

Via capilaire werking kan een groendak dit opnemen.

•

Combineer dit systeem altijd met een groendak
voor optimale klimaatadaptieve werking van beide
maatregelen.

indicatie onderhoud

OBJECTEN

*

C PV-panelen
•

•

Meer informatie over aanleg groene daken:

Zonnepanelen kunnen gecombineerd

•

C Nestkasten &
insectenhotels
•

**

Een mossedum of pionierskruidendak leent

worden met een mos-sedum of

zich bijzonder goed voor nestkasten van de

pionierskruidendak.

slechtvalk.

Bij combinatie met groendak gaat de

•

*

C Verblijfsplek
•

In combinatie met een daktuin is een
kwalitatieve verblijfsplek te maken.

•

Denk bijvoorbeeld aan een

Insectenhotels kunnen gecombineerd worden

picknickbank of lunchplek in

opbrengst van panelen omhoog, doordat

met elk type groendak maar vragen wel om

halfverharding.

het groen zorgt voor een verkoelende

een bloeiende vegetatie.

werking.

https://bouwnatuurinclusief.nl/blogs/praktischetoepassing-van-een-groen-dak-1

C Pionierskruidendak

•

Nestkasten moeten jaarlijks worden gereinigd.

Zo zorgt u voor meer groen en verhoogt u
uw eigen energievoorziening.
indicatie onderhoud
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TECHNISCHE TIPS:
BEPLANTING
•

SEDUM
Kies bij voorkeur voor sedummatten met losse onderlagen, dit levert een duurzaam
en kwalitatief eindresultaat op. Let bij de keuze voor de onderlagen op het soort
materiaal: natuurlijke substraten hebben de voorkeur boven kunstmatige.

•

PIONIERSKRUIDENDAK (INZAAIEN)
Zaadmengsel bijv.: geel walstro, robertskruid, wondklaver, geel zonneroosje, klein
streepzaad, echt guldenroede, koningskaars, melige toorts, zwarte toorts, grote
teunisbloem, middelste teunisbloem, ruige klaproos, bleke klaproos, slangekruid.

•

DAKTUIN MET NATUURLIJKE UITSTRALING
Soorten bijv. (aanplanten of evt. zaaien): duizendblad, bieslook, grasklokje, engels
gras, ruige anjer, steenanjer, schapengras, rood zwenkgras, zandblauwtje, wilde
marjolein, wit vetkruid, blaassilene, grote tijm, sierui, salvia.

•

DAKTUIN VASTE PLANTEN EN HEESTERS
Deze altijd combineren met een bewateringssysteem, soorten bijv.: duizendblad,
rudbeckia, salvia, vrouwenmantel, koninginnekruid, kogeldistel, festuca, armeria,
vlinderstruik, krentenboompje, rode kornoelje.

Een toegankelijke daktuin als een kwalitatieve verblijfsplek

TECHNISCHE TIPS:
INSECTENHOTELS EN NESTKASTEN
•

INSECTENHOTEL
Kies een plek in de luwte op het
dak, uit de wind (achter een rand
of muur of in de nabijheid van
een opgaande beplanting) en
laag bij de grond.

•

SCHOLEKSTER EN VISDIEF
Bouwen hun nesten op platte
grind- en groene daken en bij
voorkeur op bedrijventerreinen.
Het pioniersdak is bij uitstek
geschikt.

i

PV-panelen gecombineerd met een groen dak

Een pionierskruidendak als ecotoop voor vogels
Bedrijvenpark Ambachtsezoom - Inspiratiegids Klimaat & Biodiversiteit
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m2 = 640

De gevels van uw gebouw zijn eenvoudig
geschikt te maken als een ideale nestplaats
voor verschillende soorten vogels en
Mi
dd u door de
vleermuizen. Daarnaast kunt
en
to
ch
gevels groen in te richten er voort zorgen dat
uw binnenklimaat verbetert: klimplanten en
groene gevels houden straling raen
warmte
at
st
ijfs
dr
tegen. Groene gevels zijn bovendien
zeer
be
goed voor de biodiversiteit en zorgen voor
een aangenaam gevelbeeld. Ten slotte kunt
u, door het toepassen van gevelgroen, uw
hemelwater afkoppelen en direct naast uw
gebouw laten infiltreren in de bodem.

•

•

•

waarbij u planten voor of op uw gevel

naast wortelruimte ook over irrigatie

laat klimmen. Een mooi voorbeeld

moet worden nagedacht.

zijn staaldraden als geleiders voor de

Hiervoor zijn diverse bestaande

klimmers of een hekwerk op enkele cm

systemen op de markt die u via een

van de gevel als losse constructie.
•

Het is een strook beplanting direct
tegen de gevel die u kunt benutten om
hemelwater op te vangen.

•

Hiervoor werkt u met vaste planten of
kleine heesters en struiken.

•

De gevelbegroeiing is goed voor uw

Een geveltuin kunt u mooi combineren
met gevelbegroeiing

binnenklimaat, oogt mooi en is goed

goed voor uw binnenklimaat.

voor de biodiversiteit.

worden afgekoppeld en geïnfiltreerd

Hemelwater afvoer van uw gebouw kan

worden in de border waar het groen in

worden afgekoppeld en geïnfiltreerd

groeit.

•

•

Hemelwater afvoer van uw gebouw kan

worden in de border waar het groen in
groeit.

indicatie onderhoud

inidcatie onderhoud

OBJECTEN

•

*

Losse nestkasten kunt u tegen een groene

C Geïntegreerde
nestkasten
•

gevel of reguliere gevel bevestigen.
•

•

plek, denk er over na om een ecoloog te

fsc gekeurd - of hergebruikt hout

betrekken voor advies op natuurinclusiviteit
van uw gebouw.

Zoek aansluiting bij de uitstraling van uw

•

Nestkasten moeten een keer per jaar
worden gereinigd, in het najaar.

Nestkasten moeten een keer per jaar
worden gereinigd, in het najaar.

•

Kies voor de juiste nestkast op de juiste

Kies voor duurzame materialen zoals

gevel.
•

De geïntegreerde nestkast neemt u mee

ontstaat een hoogwaardige uitstraling.
•

(onbehandeld).
•

**

in het ontwerp van uw gebouw. Hierdoor

Let bij de bevestiging op de oriëntatie en
bezonning: elke soort stelt andere eisen

•

Variatie in type nestkasten kan extra korting
opleveren.

Variatie in type nestkasten kan extra
korting opleveren.
inidcatie onderhoud
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Met een geveltuin voegt u geen groen

Een verticale tuin is esthetisch mooi en

C Losse nestkasten

6

•

toe tegen uw gevel maar voor uw gevel.

Er bestaan verschillende methodes

Dit is een intensief systeem waarbij

vakman kunt laten aanleggen.
•

Met klimplanten voegt u op eenvoudige

*

C Geveltuin

wijze groen toe aan uw gevel.

ingeplant kunnen worden.
•

m2

Een verticale tuin bestaat uit een

**

C Gevelbegroeiing

systeem waar planten verticaal

en

bedrijfsstraat
40%

bedrijfsstraat
40%

**

C Verticale tuin

II | De gevel

indicatie onderhoud

indicatie onderhoud

TECHNISCHE TIPS:
KLIMPLANTEN
•

ZELFHECHTEND
soorten: klimop (tot 30m hoog; zuid-oost-west gevel);
wilde wingerd (tot 30m hoog; elke gevel).

•

KLIMHULP (ZOALS STAALDRAAD OF RASTER)
Soorten: vuurdoorn (tot 5m; noord-oost-west gevel);
wilde bosrank (tot 10m; noord-oost-west gevel);
kamperfoelie (tot 10m; oost-west gevel); klimhortensia (tot
15m; elke gevel); blauwe regen (tot 15m; zuidgevel).

i

TECHNISCHE TIPS:
NESTKASTEN
Verschillende vogelsoorten vragen om een ander
soort nestkast en andere omstandigheden voor
plaatsing, hieronder enkele van de belangrijkste:

Een losse nestkast tegen de gevel

Een verticale tuin; estetisch mooi en goed voor uw binnenklimaat

•

HUISZWALUW
Kunstnesten ophangen onder overstekende
dakrand. Oriëntatie niet op het noord-westen
en minimaal 4m hoog. Binnen 500m van een
waterpartij en bloemrijk grasland.

•

HUISMUS
Tussen 2.5 en 12m hoog. Oriëntatie noordof oost. In nabijheid van beschutting en
begroeiing. Radius voor voedsel: 50m. Nesten
graag dicht bij elkaar plaatsen.

•

GIERZWALUW
Minimaal 4m hoog, met veel vrije ruimte
(zeker 6m) eromheen. Oriëntatie noord- of
oostgevel. In de nabijheid van bloemrijk
grasland/insectenrijk gebied. Hoge
elementen, torens of gebouwhoeken zijn
ideaal.

•

VLEERMUIS
Zo hoog mogelijk aan de gevel, minimaal 3m.
Zeker 3m vrije ruimte eromheen. Oriëntatie:
op elke gevel, de vleermuis kiest in elk
seizoen en weertype voor de ideale kast.
Kasten uit het zicht van kunstlicht. In de
nabijheid van een waterpartij of grote vijver.
Let op! Elke soort heeft zijn eigen voorkeuren.

i

Meer informatie over het plaatsen van nestkasten:
https://bouwnatuurinclusief.nl/images/global/
BNIWoonwensen.pdf

Gevelbegroeiing door middel van staaldraden

Een geveltuin die ook hemelwater opvangt
Bedrijvenpark Ambachtsezoom - Inspiratiegids Klimaat & Biodiversiteit
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III | De buitenruimte
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Bij ontsluiting en parkeren gaat het
in eerste instantie over hoe u op uw
kavel komt en expedieert. Toch kunt u
ook hier meerwaarde creëren voor de
Mi
dd
biodiversiteit en het klimaat.
enHet parkeren
to
ch
t
is volgens het Handboek Beeld altijd
gecompartimenteerd tot maximaal 10
t
parkeerplaatsen met daartussen
groen. Dit
aa
str
ijfs
dr
groen kunt u op verschillende
manieren
be
invullen. Maar ook door het toepassen van
halfverharding (split of grind) of grastegels
(open klinker of tegel) bij parkeervakken
of bij uw onstluitingsweg kan water goed
in de bodem infiltreren. Een groene
inrichting levert voordelen op voor het
comfort: een auto die in de schaduw
geparkeerd staat blijft een stuk koeler.
Aandacht besteden aan het ontwerp
van de parkeerplaats en ontsluiting als
integraal onderdeel van de kavel levert
bovendien een verzorgde uitstraling op.
Denk hierbij ook aan de manier waarop u
vorm geeft aan uw entree: een verzorgde
groene uitstraling is aangenaam voor uw
werknemers en klanten.

m2 = 640

**

C

Een vaste planten tuin, of perennial garden,

•

**

Strakke tuin

Een strakke tuin kan bestaan uit een mix van

bestaat uit een mix van groepen vaste
beplanting die samen een jaarrond mooie,

Kijk bij het ontwerp goed naar de

weelderige tuin opleveren in een natuurlijk

omstandigheden van de ondergrond. Het

ogende compositie.

te kiezen voor inheemse of ingeburgerde

De vaste planten tuin vraagt om relatief veel en

soorten en exoten en invasieve exoten te

•

heesters, grassen en vaste planten in een

de strategische plaatsing van bomen en

complex onderhoud, maar er bestaan ook vaste

struiken is essentieel. Betrek hiervoor een

plant concepten van maaibare vaste planten

landschapsarchitect of ecologisch hovenier.

die eenvoudiger te onderhouden zijn.

strakke compositie.
•

Voor de beplanting is het van belang om

vermijden.
•

Een strakke tuin is mooi te combineren met
een vijver of waterelement.

Mooi te combineren met een natuurlijke poel.
indicatie onderhoud

indicatie onderhoud

indicatie onderhoud

OBJECTEN

**

C Grastegels/
halfverharding
•

•

parkeerplaats zorgt voor verbeterde

•

De tuin is een fijne locatie voor een

•

•

Een pergolastructuur boven uw

fijn, in de zomer is schaduw fijn. Stem de

kwaliteit van de bodembiodiversiteit.

locatie van beplanting hier op af.

Let bij het kiezen van de grastegel op

•

parkeerplaatsen zorgt voor voldoende

Bezonning: in voor- en najaar is een zonnetje

Zo draagt u bovendien bij aan de

schaduw op uw kavel en geparkeerde auto’s.
•

Bekijk de pergola als integraal onderdeel van
uw parkeerplaats.

Een verblijfsplek is te combineren met

de toepassing en de sterkte van het

een pergola die zorgt voor schaduw, i.c.m

verband.

bloeiende klimplanten draagt dit bij aan een

•

Kies voor een duurzaam materiaal, dat
aansluit bij het Handboek Circulariteit.

•

De pergola kunt u laten begroeien met

aangename verblijfsplek.

indicatie onderhoud

*

C Pergola

verblijfsplek, bijv. tijdens de lunchpauze.

infiltratie van hemelwater.
•

**

C 2. Verblijfsplek

Het toepassen van grastegels op uw

diverse klimplanten.

indicatie onderhoud

indicatie onderhoud

WATER
C Natuurlijke poel
•

•

***

Een natuurlijke poel is interessant voor

**

C Vijver
•

Een vijver is interessant voor diverse flora en

*

Waterlement
•

Een waterelement zoals een waterval of een

bijvoorbeeld padden en salamanders.

fauna en kan een toevoeging zijn voor de

fontein kan een aangename toevoeging zijn

De poel vraagt om flauwe oevers en een

uitstraling van uw strakke of weelderige tuin.

aan de verblijfskwaliteit en uitstraling van

Zorg voor voldoende diepte (min. 1m) en

uw tuin.

zon-georiënteerde zuidhelling.

•

Kies bij de aanleg bij voorkeur voor een
natuurlijke waterdichte laag (klei/leem)
in plaats van een vijverfolie.

indicatie onderhoud
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te ontwikkelen.

•
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C Vaste planten tuin

uitstraling, waarin de natuur de ruimte krijgt zich

kiezen van het juiste zadenmengsel i.c.m.
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**

C Natuurtuin
•

varieer in diepte.
•

Een helofytenfilter kan zorgen voor een
natuurlijke filtering van het water.

indicatie onderhoud

indicatie onderhoud

INSPIRATIE:
BEPLANTING IN HET GROEN:

i

•

BOMEN
krentenboompje; trosvlier; meerstammige
lijsterbes; gele kornoelje; amberboom.

•

BLOEIENDE HEESTERS & VASTE PLANTEN
vlinderstruik; karmozijnbes; zonnehoed
(echinaceae); koninginnekruid; lange ereprijs;
virginische ereprijs; duizendblad.

Groen tussen gecompartimenteerde parkeerplaatsen

INSPIRATIE:
BOMEN EN HAGEN IN VERHARDING
Sommige bomen en heesters lenen zich bij uitstek
voor toepassing in verharding, anderen zijn totaal
ongeschikt. Hieronder een aantal geschikte soorten
die bovendien geen overlast veroorzaken (denk aan
opkomende boomwortels of plak op geparkeerde
auto’s):
•

BOMEN
veldesdoorn ‘Elsrijk’; amberboom; tulpenboom
(Liriodendron); valse christusdoorn; sargentkers.

•

HAGEN
veldesdoorn; gele kornoelje; keizerlinde;
winterlinde.

Natuurtuin

i

Grasbetonsteen

Een strakke tuin

Vaste plantentuin

Auto’s die in de schaduw geparkeerd staan blijven een stuk koeler
Bedrijvenpark Ambachtsezoom - Inspiratiegids Klimaat & Biodiversiteit
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VEGETATIE & BODEM

IV | De Groenzone

ntocht
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•

Midde
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40%

bedrijfsstraat
40%

C Natuurlijke berm

to
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***

Een bloemrijke berm bestaat uit een

•

t
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m2

De groenzone aan de voorkant van
uw kavel sluit aan op de openbare
ruimte. Dit kan zijn aan een pad of een
M
de
wadi. De groenzone kunt uidbenutten
nt
oc
ht
als verlengstuk van uw tuin of als
een
meer natuurlijke berm inrichten. Let
hierbij wel op dat u de groenzone
t
aa
str
ijfs
dr
in gras of laagblijvende beplanting
be
(bodembedekkers) moet uitvoeren,
conform het Handboek Beeld.

•

groenstrook oogt uw kavel als een

wadi.

verzorgd geheel en krijgt u een

•

Bij de beplante wadi ontstaat

uitstraling die past bij uw bedrijf.

schuilplek.

een weelderig beeld dat u ook als

De bloemrijke berm kunt u aanleggen

totaalconcept kunt doortrekken op uw

onderhoud dan een natuurlijke berm,

met een zadenmengsel van grassen,

kavel en in de tuin voor de entreezone.

let hier op bij de ontwikkeling.

•

•

De tuin vergt soms een meer intensief

De beplante wadi kunt u inzaaien met

Let op dat u de berm ecologisch

een mengsel van vaste planten zaden,

beheert middels gefaseerd of cyclisch

grassen en bollen.

indicatie onderhoud

OBJECTEN
C Hotels & nestkasten

***

Kies bij het toepassen van insectenhotels en
nestkasten in de tuin voor een vormgeving
die aansluit bij de uitstraling van uw tuin.

•

Bepaal welke nestkast of insectenhotel
aansluit bij uw type tuin: een tuin vol
bloeiende vaste planten is geliefd door

veel variatie weer voor andere dieren.

indicatie onderhoud
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Door uw tuin door te trekken in de

De berm draagt bij aan de biodiversiteit:

insecten en vogels, een natuurlijke tuin met
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•

***

maaien.

•

Bespreek hierbij ook hoe buurkavels
deze zone gaan inrichten zodat er mooie
overgangen en gradiënten ontstaan
tussen de kavels of juist kavels bij elkaar
aansluiten.

Een wadi kunt u laten begroeien met

C Verlengstuk
buitenruimte

gras of u kunt kiezen voor een beplante

kruiden en bloemen.

m2 = 640

***

mengsel van grassen en bloemen.

ze voorziet in voedsel voor insecten en
a
tra
fss

C Wadi

indicatie onderhoud

indicatie onderhoud

TECHNISCHE TIPS:
BERM & WADI
Bij de aanleg van een bloemrijke berm zijn de omstandigheden van
de bodem / klimaat belangrijk. Laat u daarom adviseren door een
professional, deze kan het juiste zadenmengsel voor u samenstellen.

i

•

BLOEMRIJKE BERM
soorten bijv.: madeliefje; pinksterbloem; klein streepzaad; gewone
reigersbek; gewoon biggenkruid; vertakte leeuwenstand; gewone
rolkaver; hopklaver; smalle weegbree; gewone brunel; kruipende
boterbloem; schapenzuring; kleine klaver; rode klaver; witte klaver.

•

BEPLANTE WADI
soorten bijv.: duizendblad; fluitenkruid; gewoon barbarakruid;
knoopkruid; klein streepzaad; peen; gewone berenklauw;
vertakte leeuwentan; gewone margriet; pastinaak; smalle
weegbree; gewone brunel; scherpe boterbloem; kleine ratelaar;
avondkoekoeksbloem; boerenwormkruid; gele morgenster; rode
klaver; vogelwikke; smalle wikke.

De basis gras-bloemenmengsel
zoals in het openbaar gebied van het
bedrijvenpark wordt ingezaaid.

TECHNISCHE TIPS:
INSECTENHOTELS EN NESTKASTEN

Beplante wadi

i

•

Nestkasten hangt u in het algemeen op een beschutte
plek, bijvoorbeeld met de opening gericht op het
noordoosten (vanwege de dominante windrichting).

•

Vermijd de volle zon.

•

Kasten voor dezelfde soort hangt u het best minstens 10m
uit elkaar. Met een uitzondering op de huismussen en
zwaluwen, die zitten liever bij elkaar.

•

Kasten voor verschillende soorten kunnen op minstens 3m
uit elkaar worden gehangen.

•

Verschillende soorten vragen om verschillende
invliegopeningen.

•

Laat de kast jaarlijks goed reinigen (in het najaar).
Bedrijvenpark Ambachtsezoom - Inspiratiegids Klimaat & Biodiversiteit
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Meer informatie?

Projectmanager
Bedrijvenpark Ambachtsezoom

Op de website www.ambachtsezoom.nl treft u de
handboeken Circulariteit en Beeld aan met de kwaliteitseisen
voor het inrichten van uw kavel.

Riny Verhoef - gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Email: m.j.verhoef@h-i-ambacht.nl
Telefoon: 078 - 770 2666

www.ambachtsezoom.nl
Stedenbouwkundig en planologisch adviesbureau,
project Ambachtsezoom

