
 Op weg naar een groen bedrijventerrein  
Een inspiratiedocument voor bedrijventerrein ‘t Holland



32

Voor u ligt het ideeënboek van bedrijventerrein ’t Holland. Dit document biedt ondernemers op ‘t Holland in-
spiratie en informatie voor het klimaatadaptief maken van dit gebied. Ondergetekende groep van studenten 
van Hogeschool van Hall Larenstein heeft in samenwerking met 1stroom (gemeente Duiven en Westervoort) en 
Groene Allianties de Liemers onderzoek gedaan naar groene oplossingen om dit bedrijventerrein aan te passen 
aan ons veranderde klimaat.

Graag bedanken wij Wim Nabbe, Gerrit Liefers en Ronald Baltussen voor het mogelijk maken van dit project en 
de begeleiding die wij hierin hebben gehad. Vanuit Hogeschool Van Hall Larenstein zijn wij ook begeleid door 
Frans van den Goorbergh en Mathijs van Vliet ook hierbij dank voor de begeleiding bij het tot stand komen van 
het ideeënboek en de motiverende gesprekken.
 
Wij wensen u veel kijk- en leesplezier.
 
Erin Bade, Mika Snoeck, Matthias Bouwens, Sam van der Pol
 
Velp, 21 januari 2022

Voorwoord
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Inleiding

‘t Holland is een versteend bedrijventerrein, praktisch ingericht maar helaas niet helemaal klaar voor de 
toekomst. In de toekomst zullen problemen als hittestress en wateroverlast die nu ongetwijfeld ook al  
optreden vaker voorkomen. Heel Nederland is bezig met verduurzaming om de klimaatverandering voor 
te zijn. Ook voor ‘t Holland is dit belangrijk. En dit kan op een mooie manier gedaan worden met veel 
groen. Daarbij kan groen ook nog veel kosten besparen. Zo dient groen als verkoeling en isolatie. Daarmee 
worden stookkosten in de winter bespaard en in de zomer gaan er minder kosten naar de airco. Daarnaast 
zorgt bijvoorbeeld een groendak voor een langere levensduur van dakbedekking. Verschillende partijen 
kijken samen met de gemeente wat er mogelijk is voor bedrijventerrein ‘t Holland.

Dit inspiratiedocument vormt de start van het proces om ’t Holland te verduurzamen. Het verhaal begint 
met beelden, modellen en droomscenario’s voor het terrein. Vervolgens worden praktische zaken  
besproken die passen bij de weergegeven beelden, tot slot is er beschreven wat nu de vervolgstappen 
kunnen zijn voor de aankomende maanden. Ondernemers staan hierin centraal en vervullen een  
belangrijke rol bij de vervolgstappen. Een inleidende workshop zal hierin als katalysator gaan dienen waarin 
de projectgroep voor de nodige inspiratie zal zorgen.        
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Dromen met het Maximaal Model
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Het Maximaal model toont de ondernemers hoe het bedrijventerrein eruit zal komen te zien wanneer er  
vergroening plaats vindt zonder daarbij restricties aan te houden en rekening te houden met de kosten.  
In dit hoofdstuk willen we laten zien wat de klimaatadaptieve mogelijkheden van ‘t Holland zijn om zo de 
ondernemers op het bedrijventerrein te inspireren met innovatieve ideeën.

Er worden diverse voorbeelden gegeven omtrent vergroening. Deze voorbeelden kunnen bestaande foto’s 
zijn van vergroende bedrijventerreinen elders. Maar ook gefotoshopte straatbeelden van het  
bedrijventerrein ‘t Holland, om zo een bekender beeld te creëren voor ondernemers op ‘t Holland. Met 
schetsen is inzichtelijk gemaakt hoe het algehele plaatje van het terrein eruit kan komen te zien bij  
toepassing van de beschreven ingrepen. 

Maximaal model
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Inzoomen op het Maximaal model Inzoomen op het Maximaal model

Omdat het bedrijventerrein voor een groot deel bestaat uit particuliere grond is het belangrijk om ook de 
vergroeningsopties te bekijken voor de particuliere terreinen. Om de private grondeigenaren te  
inspireren met vergroeningsopties zijn er ook voorbeelden te vinden van groen die ingezet kunnen worden 
op privéterreinen. Denk hierbij aan voorbeelden zoals plantenbakken, vaste planten, verticaal groen,  
vlinderbloemige vegetatie, inheemse bomen en groene parkeerplaatsen.
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Huidig openbaar groen Openbaar groen in het Maximaal model Groene daken beslaan de grootste 
groenoppervlakte van het Maxi-
maal Model. De vele platte daken 
die zich op ‘t Holland bevinden bie-
den de kans om gebruikt te worden 
voor vergroening en kunnen samen 
al voor een uiterst groen beeld zor-
gen.

Inzoomen op het Maximaal model Inzoomen op het Maximaal model

Op de doorsnede is te zien hoe een 
straatbeeld er uit kan komen te zien 
met toepassing van de genoemde 
maatregelen in het Maximaal  
model.Op ´t Holland is op dit moment beperkt openbaar groen aanwezig. De schets van het openbaar groen na 

toepassing van het Maximaal Model laat duidelijk zien welke maatregelen genomen kunnen worden in de 
openbare ruimte. Hierbij is niet alleen de aanleg van nieuw groen meegenomen, maar ook de opwaarder-
ing in kwaliteit van de aanwezige groenstukken om de biodiversiteit te verhogen.



1716

‘t Holland ingekleurd met sfeerbeelden
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Op ‘t Holland Sfeerbeelden
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      Praktische zaken
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Groene maatregelen

Baten: 
• Verhogen van biodiversiteit
• Isolerend effect voor gebouwen
• Verkoeling & schaduw
• Geluidsisolatie 
• Stijging van de WOZ-waarde
• Belevingswaarde
• Gezonde werkomgeving

Kosten:
• Goedkopere klasse €30,- / €50,- hierbij gaat het met name om klimplanten tegen het gebouw aan en 

tegen een hekwerk.
• Duurdere  klasse €150,- / €400 per m² is voor ontwerp en plaatsing van groene gevels.

Onderhoud:
Groengevels zijn onderhouds intensief. 
Dit kan gedaan worden door een hovenier met een starttarief van ongeveer €35,- euro per uur. 
Groene gevels vergen constante aandacht omdat het veel verschillende plantensoorten bevat. 
Wel kan er gekozen worden voor planten in de groengevel die minder onderhoud nodig hebben.

Groene maatregelen
Verticaal groen en gevelgroen
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Groene maatregelen

Baten:
• Verlenging van de levensduur van dakbedekking
• Bescherming tegen schadelijke UV-straling.
• Minder sterke temperatuurverschillen op het dak. 
• 40 tot 60 procent van het hemelwater wordt vastgehouden.
• Afvangen van fijnstof Co²
• Biodiversiteit.

Kosten:
• Klasse 1 €30,- / €120,- per m² zijn de kosten voor sedumdaken en biodiversedaken aanleggen. 
• Klasse 2 €80,- / €500 per m² zijn kosten voor het dak geschikt te maken en het aanleggen van een groen-

dak. 

Onderhoud:
• Het onderhoud van groene daken wordt uitgevoerd door hoveniers en de dakbedekkers die het groen-

dak hebben aangelegd.
• De kosten van het onderhoud van een groendak van 100 m² kan per jaar kan variëren tussen de €85,- 

en €660,- euro. 
• Sedemdaken zijn goedkoper dan daken met meer planten (biodiversdak).

Groene maatregelen
Dakgroen
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Groene maatregelen

Baten:  
• Verhoging biodiversiteit.
• Opvangen van hemelwater.
• Vermindering van hitte. 

Kosten:
• Tussen de €15,- en €30,- per m² voor het aanleggen van de waterdoorlatende tegels.

Onderhoud:
• Het onderhoud van groene parkeerplaatsen is laag. 
• De begroeing die hier in groeit zijn voornamelijk grassen en (on)kruid.
• Mocht er toch onderhoud gewenst of nodig zijn kan dat gedaan worden door een hovenier. De kosten 

van een hovenier verschillen maar zullen starten rond een bedrag van €35,- euro per uur.

Groene maatregelen

Baten:
• Verkoeling.
• Belevingswaarde gaat omhoog
• Wateropvang en -afvoer.
• Biodiversiteit

Kosten: 
• Verwijderen bestrating en aanbrengen beplanting rond de €30,- per m²

Onderhoud:
• Onderhoud en efficiënt beheer van het groen in de openbare ruimte wordt gedaan door de gemeente. 
• Beheer van stroken met groen bijvoorbeeld kruidachtige planten of lage heesters op eigen terrein kan 

onderhouden worden door een hovenier. De kosten verschillen per hovenier en wat de ondernemers er 
zelf aan uit willen geven. De kosten bij een hovenier starten bij €35,- euro per uur.

Groene parkeervakken (halfverharding) Groene berm of groenstrook
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Groene maatregelen

Baten:
• Afvangen van fijnstof en Co²
• Inheemse boom zoals de Veldesdoorn is zeer geschikt op veel gronden.
• Verhogen van de biodiversiteit.
• Schaduw en verkoeling
• Wateropvang- en afvoer
• Belevingswaarde
• Gezonde werkomgeving

Kosten:
• Voor het aanleggen van een volwassen inheemse boom liggen de kosten tussen de €250,- en €1500,- 
• Er kan natuurlijk ook gestart worden met wortelgoed wat slechts een paar euro kost. Dit wortelgoed 

moet wel zo’n 10-20 jaar groeien voor een fatsoenlijke boom.

Onderhoud:
• Op het openbaar terrein ligt het onderhoud van de bomen bij de desbetreffende gemeente.
• Bomen op eigen terrein zullen onderhouden moeten worden op eigen kosten. 
• Het is handig om hier voor een hovenier in te schakelen met verstand van het onderhoud en bomen
• De kosten voor het onderhoud zal jaarlijks eenmalig ongeveer tussen de €30,- en €50,- euro per boom 

zijn. 

Groene maatregelen

Baten:
• Belevingswaarde wordt verhoogd.
• Versterking van de biodiversiteit
• Schaduw en verkoeling

Kosten:
• Vaste planten/plantenbakken kunnen verschillen tussen de €100,- en €1000,- per stuk.

Onderhoud:
• De kosten verschillen erg met de grootte van de plantenbak, bij een grote kan dit oplopen tot €175,- bij 

een kleinere is dat €25,- per jaar.

Planten van inheemse bomen
Plantenbakken
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Subsidies & fondsen
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Om de kosten van vergroeningsmaatregelen te dekken kan er gebruik worden gemaakt van subsidies. 
Deze subsidies zijn aan te vragen bij de gemeente en de provincie. Daarnaast kan er ook een beroep 
gedaan worden op fondsen die specifiek gericht zijn op vergroening, verduurzaming en klimaatadaptatie. 
Om ondernemers een steuntje in de rug te geven kan er ook eventueel een lening afgesloten worden bij 
inzet van bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen. Hier kunt u zien welke subsidies interessant kunnen 
zijn voor ondernemers en/of de gemeente. Deze subsidies en fondsen betreft vergroening op  
bedrijventerrein ‘t Holland.

Gemeente Duiven
Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)  

Voor wie?
• Ondernemers 

Waarvoor? 
• Woningisolaties (muur/dak) 
• Duurzame energieopwekking 

Voorwaarden: 
• (Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE), Verbeterjehuis, z.d.)

 Hoeveel? 
• Isolatiemaatregelen ong. 30% van kosten 
• Gevelisolatie 38,- p/m2 (min. 10m2) 
• Dakisolatie 30,- p/m2 (min. 20 m2) 

Meer weten?
• Kijk op verbeterjehuis.nl of klik hier.

Subsidies & fondsen

Provincie Gelderland
Biodiversiteit en landschap
 
Voor wie?
• Bedrijven en overheidsinstanties 

Waarvoor?
• Projecten die het unieke van een gebied versterken (provincie Gelderland, z.d.-b)

Hoeveel?
• Ten hoogste 100% van subsidiabele kosten (min. 25.000,-) (Regels Ruimte voor Gelderland 2016, z.d.) 

Meer weten?
• Kijk op gelderland.nl/subsidies of klik hier.

Stimulering energiebesparing bij bedrijven en instellingen 

Voor wie? 
• Voor bedrijfscollectieven (ondernemersverenigingen, parkmanagementorganisaties of brancheorgani-

saties 

 Waarvoor? 
• Inhuren externe deskundigen voor opstellen van een plan van aanpak en begeleiding bij inventarisatie 

van maatregelen 
 
Hoeveel? 
• Hulp bij uitvoering van PVA: 
• Max. 50% van subsidiabele kosten tot max. 24.000,- 
• Begeleiding bij in kaart brengen van maatregelen: 
• Max. 50% van subsidiabele kosten tot max. 1.000,- per bedrijf/instelling 
• Totaal maximum van 100.000,-  (provincie Gelderland, z.d.-c) 

Meer weten?
• Kijk op gelderland.nl/subsidies of klik hier.

Subsidies & fondsen

https://www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer/subsidies/investeringssubsidie-duurzame-energie-en-energiebesparing-isde/
https://www.gelderland.nl/Subsidies/biodiversiteit-en-landschap
https://www.gelderland.nl/Subsidies/stimulering-energiebesparing-bij-bedrijven-en-instellingen
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Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG) 

Voor wie?
• Ondernemers 
 
Waarvoor? 
• Financiering van innovatieve projecten van Gelderse mkb-bedrijven  
• Financiering voor bedrijven die werken aan projecten die bijdragen aan realisatie van een duurzame 

energievoorziening in Gelderland 
 
Hoeveel? 
• Onbekend (Innovatie- en Energiefonds Gelderland, z.d.) 
 
Meer weten?
• Kijk op oostnl.nl/nl/fondsen of klik hier.
• Jeroen Gierveld: jeroen.gierveld@oostnl.nl 
• Joka Bosch: joka.bosch@oostnl.nl  

Perspectieffonds Gelderland 

Voor wie?
• Ondernemers  

 Waarvoor? 
• Investering voor versnellen en versterken van innovatiekracht van ondernemingen die zich bezighouden 

met energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit etc. 
 
Hoeveel? 
• Max. 50% van totale benodigde financiering, min. 5 miljoen – max. 40 miljoen 
• Max. 40% onrendabele top subsidie op totale financiering PFG in crisistijd (anders max. 20%) (Perspectief-

fonds Gelderland, z.d.) 

 Meer weten?
• Kijk op oostnl.nl/nl/fondsen of klik hier.
• Fondsmanager PFG Freek Welling freek.welling@oostnl.nl

Gelderse gebiedsagenda

Voor wie?
• Bedrijven en overheidsinstanties  

Waarvoor?  
• Projecten die het unieke van een gebied versterken (provincie Gelderland, z.d.-b) 

Hoeveel?
• Ten hoogste 100% van subsidiabele kosten (min. 25.000,-) (Regels Ruimte voor Gelderland 2016, z.d.)  
 
Meer weten?
• Kijk op gelderland.nl/subsidies of klik hier.

Toekomstbestendige bedrijventerreinen – Procesondersteuning  

Voor wie? 
• Voor ondernemers en gemeenten  

Waarvoor?  
• Opzetten of verbeteren van samenwerking op het bedrijventerrein  
• Bevorderen van publiek private samenwerking om veiligheid te verbeteren  
• Procesondersteuning bij realisatie van collectieve fysieke maatregelen (opzetten en uitvoeren van een 

gebiedsproces, analyse knelpunten en kansen, haalbaarheidsonderzoek of het uitwerken van business 
cases of plannen)  

Hoeveel?
• Max. 50% van subsidiabele kosten tot max. 100.000,-  
• Max. 70% van subsidiabele kosten voor opzetten of verbeteren van organiserend vermogen. (Indien 
de totale subsidiabele kosten niet meer dan 25.000- bedragen en het organiserend vermogen op het bed-
rijventerrein niet is geformaliseerd in een rechtspersoon of samenwerkingsverband) (provincie Gelderland, 
z.d.-d)  

Meer weten?
• Kijk op gelderland.nl/subsidies of klik hier.

Subsidies & fondsen Subsidies & fondsen

https://oostnl.nl/nl/innovatie-en-energiefonds-gelderland
https://oostnl.nl/nl/perspectieffonds
https://www.gelderland.nl/Subsidies/gelderse-gebiedsagendas
https://www.gelderland.nl/Subsidies/Toekomstbestendige-bedrijventerreinen-Procesondersteuning
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Toekomstbestendige bedrijventerreinen – Realisatie fysieke maatregelen  

Voor wie? 
• Ondernemers en gemeenten  

Waarvoor?  
• Realisatie van fysieke collectieve maatregelen, inclusief procesbegeleiding om een bestaand  

bedrijventerrein toekomstbestendig te maken. 
  

Hoeveel?  
• Maximaal 50% van de subsidiabele kosten met max. 500.000,-  
• Subsidie bedraagt niet meer dan het financieel tekort

Meer weten?
• Kijk op gelderland.nl/subsidies of klik hier.
  
  

Ontwikkelings- en herstructureringsmaatschappij Gelderland (OHG) 

Voor wie?
• Ondernemers  

Waarvoor?  
• Financiering voor ontwikkeling, herstructurering en transformatie van bestaande werklocaties, beeld-

bepalend leegstaand vastgoed, vitale bedrijventerreinen etc.  
• Initiëring, ontwikkeling en financiering van projecten  
• Overbruggingsfinanciering als bijdrage aan succes van projecten  

Hoeveel?  
• Onbekend  

Meer weten?
• Kijk op oostnl.nl/nl/ohg of klik hier.
• Teammanager Ron de Gruyter 06-22920771

Subsidies & fondsen

https://www.gelderland.nl/Subsidies/Toekomstbestendige-bedrijventerreinen
https://oostnl.nl/nl/ohg
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      Vervolgstappen

Hoe nu verder?  
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