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Dow Terneuzen



Biodiversiteit en ecosystemen

Via onze industriele activiteiten veroorzaken wij druk op ecosystemen en dragen wij dus bij
aan gekende problematiek van biodiversiteitsverlies en terugval van ecosysteemdiensten.

5 belangrijke drukfactoren:

We hebben een verantwoordelijkheid in het helpen oplossen van deze problematiek!

Klimaat 
verandering

3

Verdroging Habitat
verandering

Vermesting Biodiversiteits
verlies
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EH&S Beleidsverklaring

At Dow, protecting people and the environment will be part of everything 
we do and every decision we make.
Each employee has a responsibility in ensuring our products and 
operations meet applicable government or Dow requirements, whichever 
is more stringent.
Our goal is to eliminate all injuries, prevent adverse environmental and 
health impacts, reduce wastes and emissions and promote resource 
conservation at every stage of the lifecycle of our products.
We will report our progress and be responsive to the public.

The Dow Chemical Company embraces and advocates the guiding 
principles of Responsible Care (1995) and Sustainable Development 
(2001).
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2025 Doelstelling:  Valuing Nature

Leiderschap perspectief: 

Andrew Liveris, January 2011 naar aanleiding van 
het Millenium Ecosystem Assessment report

“Er is geen keuze tussen Economie en Ecologie – ze 
zijn onderling afhankelijk”.

“Natuurbescherming kan een winstgevende
wereldwijde prioriteit zijn en een slimme business 
strategy”.

Dow applies a business decision process that Values Nature. Dow will deliver business 
value and natural capital value through projects that are good for the company and 
good for ecosystems

Dow will identify and implement business-driven project alternatives that will best 
enhance nature and deliver $1 billion in net present value.
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Ecosysteemdiensten: fytosanering
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Ecosysteemdiensten: wetlands
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Kritische noot Valuing Nature

Economische waarde duidelijk, maar de waarde
voor de natuur is (nog) geen succesfactor voor het 
bedrijf.

Hoe kunnen we ook richting natuur resultaten
realiseren? Voor wat, hoort wat!

Motivatie voor Interreg  2B Connect deelname



Realisatie 1: 
Visdiefjeseiland



Realisatie 2: 
Bloemenweide en insectenhotels



Voordelen projectaanpak

• 50% cofinanciering
• Administratieve ontlasting door 

projectpartners
• Projectaanpak creeert tijdsdruk om ook

daadwerkelijk te realiseren.
• Makkelijk natuurkennis binnenhalen.
• Vergaarde kennis resulteert in groeiende

motivatie



Voordeel vanuit resultaten

• Natuurlijke oplossingen kunnen financieel
gewin leveren voor het bedrijf

• Natuur op het bedrijventerrein draagt bij aan
natuurherstel

• Natuurinspanning oogst waardering
(werkplek, bezoekers, media aandacht)

• Natuurinspanning betrekt medewerkers
• Natuur helpt stress te verlagen
• Succes creeert vraag naar meer.



Gelegen aan de Westerschelde



Grenzend aan de Braakman



Hoge installaties bieden kansen
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