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Uitheemse soorten vervangen door inheemse 
planten (en het juiste beheer hiervan) geeft bij 
het Circuit van Zolder een zeer positief effect op 
de biodiversiteit.   
© Veronique De Smedt 
 

  

 

Deze bloemenweide had ogenschijnlijk een 
moeizame start, maar geeft nu Brabantia in Pelt 
een mooie tuin om naar te kijken 
© Alex Wieland 
 

  

 

Variatie in structuur van beplanting levert unieke 
biotoopjes op voor insecten bij de Kleine Hoeven 
in Bladel. 
© Alex Wieland 
 

  

 

Poelen en wadi’s geven amfibieën meer kansen 
om zich voort te planten. De passanten van FFH 
in Tienen krijgen er bovendien een mooi en 
natuurlijk rustpunt bij.  
© Veronique De Smedt 
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In Pelt (Bosland) zorgen de natuurlijk ingerichte 
rotondes ook voor waterbergend vermogen.  
© Lieven De Smet 
 

  

 

Bij Wienerberger in Beerse combineerden ze de 
aanleg van een grote landduin in functie van 
heide biotopen met de bestrijding van Japanse 
duizendknoop.  
© Veronique De Smedt  

  

 

De variatie in het reliëf bij Sibelco in Lommel 
geeft ook een extra landschappelijk karakter en 
een betere inpassing in de omgeving. © Sibelco 

  

 

De vleermuiskasten bij Roompot in Nieuwvliet 
hebben een natuureducatieve waarde en de 
vleermuizen helpen insecten te vangen.  
© Alex Wieland.  

  

 

Insectenhotels zijn niet alleen goed voor 
insecten, ze kunnen ook een toegevoegde 
waarde hebben op landschappelijk vlak. © 
Vildaphoto 

  

 

Bij Wienerberger in Lanaken en Maastricht 
bieden afgezaagde boomstammen een 
schuilplaats voor levendbarende hagedis.  
© Veronique De Smedt 
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Een simpel gat in een betonwand kan de ijsvogel 
op de Automotive Campus in Helmond aan een 
nest helpen.  
© Tom Linster 

  

 

Bedrijventerreinen kunnen biotopen vormen 
voor zeer zeldzame soorten. De Duitse 
zandloopkever vond een geschikte leefomgeving 
op de oude site van Nyrstar in Cranendonck.  
© Alex Wieland 
 

  

 

Het vleermuizenverblijf van Campine in Beerse 
biedt extra kansen aan deze fascinerende dieren. 
Bovendien fungeert het bedrijfsterrein als 
stapsteen tussen twee natuurgebieden, zodat 
ook andere soorten hier veel baat bij hebben. 
© Veronique De Smedt 
 

  

 

Het visdiefeiland bij DOW in Terneuzen is een 
groot succes. 
© Wilmar Wullems 

  

 

Binnen 2B Connect werden 35 
biodiversiteitsadviseurs opgeleid. © Veronique 
De Smedt 

  

 

Een bedrijventerrein kan ook gedeeltelijk  
ingericht worden met speelgroen, zoals in deze 
KMO-zone. Omwonenden en kinderen van de 
buurtschool maken er graag gebruik van.  
© Alex Wieland 
 

  
 

 


