
Nature based solutions for 
businesses



Wat is het probleem?

• Kosten: verwarming, koeling
• Welbevinden werknemers
• Vergunningen en imago

• GRI en SDG

• Waterbeheer



Nature based solutions

https://youtu.be/6rn6jOZ6Bs8


Nature based solutions

• Waarom NBS?
• Bomen
• Groendaken en groenwanden
• Natuurherstel en natuurverbindingen



Groen als aantrekker van bedrijven en 
werknemers
Aantrekkelijkheid voor werknemers en bedrijven
• Regio met hoge landschapswaarden trekt meer bevolking aan 

• Dit effect is vaak even sterk is als het effect van lagere belastingen in de regio



Groen als aantrekker van bedrijven en 
werknemers
Impact van groen op arbeidsproductiviteit en absenteïsme
• Effect van groen op fysieke en geestelijke gezondheid

(Dit wisten we natuurlijk al lang bij
PXL Bio-Research!)



Groen als aantrekker van 
bedrijven en werknemers
Impact van groen op arbeidsproductiviteit en absenteïsme
• Effect van groen op fysieke en geestelijke gezondheid
• Effect van groen op luchtkwaliteit en geluidsoverlast



Groen als aantrekker van 
bedrijven en werknemers

• Kantoren in een groene omgeving hebben zo’n 3 % 
hogere waarde dan vergelijkbare kantoren in een 
niet groene omgeving.

• Aantrekkelijke werkomgeving zodat men makkelijker 
werknemers kan aantrekken

• Verwachte productiviteitswinsten door meer 
ontspannen werknemers. 



Nog enkele cijfers…
• Een gezonde boom levert een koelend vermogen van ongeveer 10 

airco’s door het verzorgen van een micro-klimaat
• Een gezonde boom kan evenveel

stikstofdioxide en fijn stof vastleggen
als wordt geproduceerd door 10.000
autokilometers

• Een gezonde boom kan per jaar 
31,5 kg CO2 (= 294 autokilometers) 
uit de atmosfeer filteren
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ECOSYSTEEMDIENSTEN VAN BOMEN
3D BEELDANALYSE



Hoe komen we aan die cijfers?



Waarom bomen op industrieterreinen: 
Ecosysteemdiensten



Afvangen van fijn stof

Industrie-
terrein 1

Industrie-
terrein 2

Industrie-
terrein 3

Industrie-
terrein 4

Verbeteren 
luchtkwaliteit uitgedrukt 
in uitgespaarde 
autokilometers

25.062 26.729 38.002 37.644



Afvangen van CO2

Industrie-
terrein 1

Industrie-
terrein 2

Industrie-
terrein 3

Industrie-
terrein 4

Afvangen van CO2
uitgedrukt in 
uitgespaarde 
autokilometers

5743 6146 8831 8800



Verkoelend effect

Industrie-
terrein 1

Industrie-
terrein 2

Industrie-
terrein 3

Industrie-
terrein 4

Daling lokale 
luchttemperatuur bij 
hitte (°C) 0,4 0,1 0,2 <0,1



Infiltratie van water

Industrie-
terrein 1

Industrie-
terrein 2

Industrie-
terrein 3

Industrie-
terrein 4

Infiltratie van water 
(m³/jaar) 159,6 170,8 245,4 244,5



Esthetische waarde

Industrie-
terrein 1

Industrie-
terrein 2

Industrie-
terrein 3

Industrie-
terrein 4

Esthetische waarde

(€/jaar)
370 990 318 2093



Urban forest



• Waterkwantiteit: minder afstroom naar riolering of infiltratie
• Waterkwaliteit: filtering
• Hitte-eiland effect: verkoeling buitenklimaat
• Isolerend vermogen: verkoeling binnenklimaat
• Luchtkwaliteit: opname fijn stof
• Leefkwaliteit: gebruik door werknemers
• Biodiversiteit

www.zinco-greenroof.com

Groendaken en bedrijven



Groendaken op bedrijven

• Verlenging levensduur dakbedekking: bescherming tegen UV
• Geluidsreductie
• Brandvertragend
• Compensatie voor verlies aan natuur
• Groen imago
• Voedselvoorziening
• Educatieve waarde
• Koolstofopslag (substraat en planten)



Waarom biodiverse groendaken?

• Toename van extensieve groendaken in stedelijke omgeving
• Biodiversiteit als maatschappelijke meerwaarde



BIODIVERSE GROENDAKEN





Gevelgroen



Grondgebonden gevelgroen



Natuurverbindingen

• Houtkanten en bomen
• Natuurlijke graslanden ipv gazons
• Poelen en sloten







Q&A     Contact
Alain De Vocht
Research coördinator
PXL BIO-Research

Agoralaan, build. H
BE-3590 Diepenbeek
Belgium

• alain.devocht@pxl.be
• +3211775684
• 0474 733061

mailto:Alain.devocht@pxl.be
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