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         Gedifferentieerd beheer van 
diverse Groene zones 

• verschillende groene zones 
te onderhouden  : 

 
- 8,3 hectare aan grasvelden 
- 470 m     hagen 
- 138 m²    heesters/struiken 
- 12 144 m² bos 
- 3510 m²   bloemperken 
- 2787 m²  oppervlaktewater 

• gebied momenteel beheerd 
door laattijdig maaien: 
ongeveer 2,2 ha 

 



De milieuvergunning voorziet het beheer  
van een bufferzone  
tussen leefgebied en industriegebied 

 



Twee vijvers (stroomafwaarts van 
andere waterpunten) 

 



Bevordering van de biodiversiteit op 
een industrieterrein :  waarom? 

• Economische gevolgen: terreinen met verlaagd 
onderhoud = minder onkosten 

• Milieu-impact: behoud en de bevordering van de 
biodiversiteit (verschillende ecosystemen, honing- 
planten, bestuivende insecten, amfibieën, vogels ...) 

• Maatschappelijke impact: samenwerkingsovereenkomst 
met een beschutte werkplaats (6 personen werken op 
de site 2-5 dagen per week afhankelijk van het seizoen) 

• piloot-aanpak met hefboomeffect naar andere 
industriële sites in de buurt.  



Partnership met externe onderneming 

Vroeger : 

• Onderaanneming voor 
onderhoud van tuin en 
bos: 
- snoeien  
- maaien 
- onderhoud van bomen 
- export van groenafval 
- gebruik van pesticiden en 

synthetische meststoffen 

vandaag : 

• aanbesteding in 2009 : 
>> : gestion par Nos Pilifs 

• contract tot resultaat 
met gedifferentieerd 
beheer 

 

 



          Een basis werkplan   
      met constante evolutie 

 



            Comment ? 

morgen ?  

Goede praktijken om te overwegen voor een 
duurzame toekomst: 

• Diversificatie van de struik- en kruidachtige 
soorten (voorrang voor inheemse planten) 

• Uitbreiding van grasgebieden met  de techniek 
van laattijdig maaien 

• Uitbreiding van bloei- en vruchtgevende planten 
die nuttig zijn voor de wilde dieren 

• Behoud van een aantal dode bomen (indien 
compatibel met beveiliging)  voor huisvesting en 
voeding voor insekten en vogels 

• Ontwikkeling van natuurgebieden (insecten 
hotels, stapels takken in het natuurgebied ...) 

• Vergroening van platte daken 

• Ontwikkeling van elektrische apparatuur 
(snoeien, maaien, zagen, wieden, blazen ...) 

Vandaag 

• Ecologisch beheer van groene ruimten 
gedefinieerd en overeengekomen 

• Thermische en mechanische onkruidbestrijding 
van de minerale zones 

• Het planten van inheemse bloemen voor honing 

• Laattijdig maaien (men laat het gras ter plaatse 
drogen opdat de granen kunnen uitvallen, en 
daarna wordt de biomassa naar composthoop 
gebracht) op diverse percelen (ongeveer 30% 
van de graspercelen) 

• Implementatie van een composteringsplaats 
voor snoeiafval en maaisel 

• Hout wordt ter plaatse gehakseld en gebruikt als 
bodembedekker 

• Snoeien met respect voor de groei van de 
bomen. 

• Exclusief gebruik van compost (geen gebruik van 
turf-gebaseerde substraten of chemische 
meststoffen) 



Veiligheid is onze gedeelde prioriteit  

• risico werken :  
 

- heggenschaar 

- maaier 

- trimmer 

- kettingzaag 

- hakselaar 

- … 

- + co-activiteit 

• opleiding van 
contractors  + jaarlijkse 
recyclage  

• Regelmatig dialoog met 
preventieve 
gedragsobservatie 



 

Onze Pilifs winnen  de 
‘gouden helm voor 

veiligheid’ 
(december 2012) 



Bevordering van de biodiversiteit : natuur 
cyclus respecteren 

 



Alternatieven ontwikkelen voor het wieden 
van onkruid op parkings en wegen 

 



Een vaste ploeg  
regelmatig op de site van SOLVAY. 

 



Werkplaatsen : fauna binnen en buiten 
de gebouwen 

• vossen, katten, verloren 
honden, konijnen, 
kippen, ganzen, eksters, 
duiven, wespen, … 



Het bedrijfspersonneel waardeert ook 
ontwikkelingen en verfraaiingen die voor 
biodiversiteit zorgen 

 



« midi de l’info » : het personeel sensibiliseren en 
betrekken in duurzame ontwikkeling, duurzame 
energie, biodiversiteit, composteren, ...,… 

 



              
                Resultaten en perspectieven 

• Inventarisatie van de 
flora en fauna aan de 
gang met de hulp van 
specialisten NATAGORA 
Brussel (werkgroep 
biodiversiteit kanaalzone 
en Zenne) 
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Conclusies :een tripel win win win 
en weldra 4win ? 

• Nos Pilifs, beschutte werkplaats 
met veel innovatie 

 

 

 

 

• De locale biodiversiteit 

• Solvay, gericht op duurzaam 
ondernemen 

 

 

 

 

• Een visie voor de toekomst in de 
havenzone van Brussel 

•  En jouw onderneming? 



www.solvay.com 
          www.nospilifs.be  

http://www.nospilifs.be/

