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Deel 1 - Onderzoek 



Business site 

Distribution of Business sites in the Netherlands 



 

Bedrijvigheid rond 1900 



Zeehavens 



 

Zware industrie 



 

Distributieterreinen 



 

Kantorenpark 



 

Binnenstedelijk kantorenpark 



 

Gemengd bedrijventerreinen (MKB) 



 

Hoogwaardig bedrijventerrein 



Traditioneel bedrijventerrein ontwerp 
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Infra-rood beeld: ‘rood’ is ‘bomen, struiken en gras’ 



Bedrijventerrein 

Infra-rood beeld: ‘rood’ is ‘bomen, struiken en gras’ 



“Groen op bedrijventerreinen?” 







Onderzoek Snep: de kwaliteiten van natuur op ‘n bedrijventerrein in de stadsrand 
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Promotieonderzoek Biodiversiteitbehoud op Bedrijventerreinen (2004 – 2009) 

I. Huidige natuurwaarde (vogels) 
 

II. Oplossingen voor beschermde soorten (amfibieën) 
 

III. Toekomstige natuurpotentieel (vlinders) 
 

IV. Natuur-inclusieve (landschaps)architectuur  
 

V. Bedrijfsgroen voorkeuren van economische stakeholders 



I Current conservation value of business sites 



Common Linnet 
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Common tern 
(Sterna hirundo) Palearctic Oystercatcher 

(Haematopus ostralegus)  





II Solutions for protected species - Port of Antwerp, Belgium   

Business site under development 

Natterjack toad (Bufo calamita) 
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Current business site     Future business site?               

Snep RPH, Ottburg FGWA 2008. The ‘habitat backbone’ as a nature conservation 
strategy for industrial areas: Lessons from the natterjack toad (Bufo calamita) in the 
Port of Antwerp (Belgium). Landscape Ecology 23: 1277‐1289. 
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Ecological Main Structure 

Business site 

III Future conservation potential  



Business sites 
Nature & business sites on same location 
Natural area 

 

>500 locations in the Netherlands where business sites 

and natural areas are adjacent to each other 

 

 
>500 locations in the Netherlands where business sites and 
natural areas are adjacent to each other 

 



Business sites  

Groot dikkopje 

Bruin blauwtje 

Future conservation potential 

for butterflies?  


