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De voorkennis van een adviseur 
 

Jan Van den Berghe 



Een goed adviseur weet alles … 

 



De eerste indruk is alles … 

• Kijk naar het bedrijf: een rijtje typologie 

• Kijk naar de omgeving: beleid, abiotiek en 
biotiek 

• De snelle screening tussen parking en voordeur 

• Kennis over wetgeving … 

• Subsidiekanalen 

 



Het bedrijf: een rijtje typologie 

• De eigenheid van de plek: 
kleinhandels- en kantoorzone 

KMO- en industriezone, 

havengebied 

wetenschapspark 

luchthaven 

ontginningsgebied 

vakantiepark 
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ACTOREN 

 

Bedrijven 

- Directie 

- Duurzaamheidsmanager 

- Milieumanager 

- Facilitair Bedrijf 

- Communicatie/Marketing 

- Human Resource Management 

 

Bedrijvenvereniging 

 

Parkmanagement 

 

Projectontwikkelaar & Ontwikkelmaatschappij 

 

Adviseur Stedenbouw & Architectuur 

Adviseur Landschap/Tuinarchitectuur 

 

Hovenier / aannemer 

 

Waterschap 

 

Gemeente/regio overheid 

- Kamer van Koophandel / EZ 

- Gebiedsmanager 

- Hydroloog 

- Planologie 

 

Natuurorganisaties 

ARGUMENTEN 

 

Uitstraling 

 

Imago 

 

Reductie beheerkosten 

 

Koeling 

 

Vastgoedwaarde 

 

Risicobeheersing schade 

 

MVO ambities: 

-  klimaat 

- biodiversiteit 

- sociaal 

 

Wet-& Regelgeving 

 

Arbeidsproductiviteit  

 

Ziekteverzuim reductie 

 

Loyaliteit werknemers 

 

Relatiemanagement 

GROEN/NATUUR-PRAKTIJK 

 

Duurzaam inkopen 

- Natuurvriendelijke grondstoffen 

 

Omgeving bedrijventerrein 

- Steun natuurbehoud 

- Recreatiemogelijkheden 

ontwikkelen 

 

Casco bedrijventerrein 

- Eco-zones (EVZ) 

- Waterbergingvijvers 

- Groene bermen 

- Groene entree 

- Groene omheining 

- Groen parkeren 

 

Perceel 

- Permanent groen (park/buffer) 

- Tijdelijk groen (braakliggend) 

- Groene entree, omheining, P-

plaatsen 

 

Gebouw 

- Groendaken (low-cost extensief, 

klimaatadaptief, biodivers, 

recreatief) 

- Groengevels (uitstraling, bio, 

klimaat,...) 

- Faunavoorzieningen gebouwen 



Het bedrijf: een rijtje typologie 

• Over omvang en de gevolgen daarvan: 

– Klein / middelgroot bedrijf met eigenaar aan het 
hoofd 

– Klein / middelgroot met extern management 

– Groot met interne specialist / verantwoordelijke 
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klimaat,...) 
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Het bedrijf: een rijtje typologie 

• De plek van groen: 

– Groen ontbreekt 

– Groen is onderdeel van het kader 

– Groen is achtergrond 

– Groen heeft effecten op bedrijfsvoering 
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Het bedrijf: 3 typologieën 

• Eigenheid: de natuur- en groenpraktijk 

• Omvang: de actoren 

• De plaats van groen: de argumenten 

 



De omgeving: het beleidskader 

 



De Lage Meren: het beleidskader 
NatuurNetwerk Nederland 

 



De Lage Meren: het beleidskader 

 



 



De Lage Meren: het beleidskader 

 



De natuur in de omgeving: bodem 

 



De natuur in de omgeving: soorten 

 

E Blauwborst

E Boomleeuwerik

E Boompieper

E Bruine snavelbies

E Gekraagde Roodstaart

E Gewone dophei

E Glassnijder

E Groentje

E Heidesabelsprinkhaan

E IJsvogel

E Krabbenscheer

E Loos Blaasjeskruid

E Loos blaasjeskruid

E Matkop

E Nachtegaal

E Oeverkruid

E Poelkikker

E Ronde zonnedauw

E Rosse Vleermuis

E Veenpluis

E Wielewaal

E Zwarte Specht



De natuur in de omgeving: geschiedenis 

 

1961 



De Lage Meren: bodem 

 



De Lage Meren: geschiedenis 

 



De Lage Meren: soorten 

 



De Lage Meren: soorten 

 



De omgeving op internet 

• www.pdokviewer.pdok.nl  

• Ook per provincie: www.kaartbank.brabant.nl 

• www.waarneming.nl 

•  www.topotijdreis.nl 

 

http://www.pdokviewer.pdok.nl/
http://www.kaartbank.brabant.nl/
http://www.waarneming.nl/
http://www.topotijdreis.nl/


De omgeving op internet 

• www.waarnemingen.be 

• www.dov.vlaanderen.be 

• www.geopunt.be 

• www.cartesius.be 

 

http://www.waarnemingen.be/
http://www.dov.vlaanderen.be/
http://www.geopunt.be/
http://www.cartesius.be/


Tussen parking en voordeur 

 



Tussen parking en voordeur 

 



Tussen parking en voordeur 

 



Tussen parking en voordeur 

• Zie wat je moest gezien hebben 

• Trek conclusies over wat kan en niet kan 

• Gebruik je smartphone 



Kennis over wetgeving 

• Bedrijven werken vanuit een legalistisch 
standpunt: 

– Wat moet, doen we / Wat niet moet, doen we niet 

– Wat niet mag, doen we niet / Wat mag, doen we als 
we willen 

– Wie adviseert, is verantwoordelijke voor de 
wettelijke consequenties ervan (zie verder) 

 



Kennis over wetgeving 

• Een adviseur moet zijn job kennen: 

– Weet wat de consequenties van je adviezen kunnen 
zijn en doe aan risico – inschatting 

– Voorkom aansprakelijkheid in de contracten 

– Verzeker je 



Kennis over wetgeving 

• Een aantal belangrijke inhoudelijke elementen: 

– Voor Nederland: 

• Natuurwetgeving breed: Natuurbeschermingswet 2017 

• Specifiek Wetgeving Tijdelijke natuur 

– Voor Vlaanderen: 

• Natuurwetgeving breed, ook als basis voor tijdelijke 
natuur: Natuurdecreet 2014 



Kennis over wetgeving 

 



Kennis over wetgeving 

 



Kennis over wetgeving 

• Enkele aandachtpunten: 

– Standstill als basisprincipe 

– Effecten op de omgeving, vooral voor Europees 
beschermde natuur 

– Soortenbescherming, vooral Bijlage II en IV en lijst 
Vogelrichtlijn 



Kennis over subsidies 

• Bedrijven zijn vaak niet geïnteresseerd 

• Het is wel een manier om je eigen kosten 
draagbaar te maken 

• Opgelet met de Wet op overheidsopdrachten 



Kennis over subsidies: Nederland 

• Rijksoverheid: momenteel niet 

• Provincies: momenteel niet, behalve 
https://www.zeeland.nl/subsidie-
aanvragen/fonds-impuls-bedrijventerreinen 

 

https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/fonds-impuls-bedrijventerreinen
https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/fonds-impuls-bedrijventerreinen
https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/fonds-impuls-bedrijventerreinen
https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/fonds-impuls-bedrijventerreinen
https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/fonds-impuls-bedrijventerreinen
https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/fonds-impuls-bedrijventerreinen
https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/fonds-impuls-bedrijventerreinen


Kennis over subsidies: Vlaanderen 

• Vlaio: 
– Geen specifieke oproepen (wordt aan gewerkt) 

– Oproep Ontwikkeling en herontwikkeling van 
bedrijventerreinen (met aanleg en beheer) 

• POM: af en toe projectsubsidies, maar niet 
systematisch 

• Provincies: steeds na te kijken, provincie 
Antwerpen doet binnenkort een oproep. 



Samenwerkingsverbanden 

 

 

 

• Charter Biodiversiteit en Bedrijven, ook Green 
Deal op komst (najaar 2018) 


