
 Réseau Nature  

Een biodiversiteitsontwikkelings 
project voor ondernemingen 



Wat is RESEAU NATURE ? 
 
1.Algemeen concept van het project  
 
 
 
 
 
 
 
 

      Toegankelijk voor iedereen. 
 
 

      Geldt voor elk terrein van eender welke grootte. 
 
 

 

Steun en informatie aan particulieren, 

collectiviteiten en ondernemingen die eigenaar 

zijn van terreinen en die oog hebben voor 

biodiversiteit. 

 



Ook voor 

ondernemingen

… 



 
 
 
 
 
 

1. Geen activiteiten ontwikkelen die 
natuurlijke milieus verwoesten. 

2. Geen kans geven aan exotische soorten. 
3. De heemplanten van de eigen streek 

bevoordelen. 
4. De spontaneïteit van alle natuurlijke leven 

eerbiedigen. 
5. Geen gebruik van pesticiden. 
 

 
       
 
 
 
 

 

Een charter met een kandidatuursdossier 

en 5 verplichte maatregelen… 

 



En vrijwillige ingrepen 

die een stuk verder 

gaan... 



 Natagora verbindt er zich 

toe om : 

1. Een participatieve website te lanceren : 
www.reseau-nature.be 
 

2. Kandidaten te helpen om de NATUUR een 
kans te geven : infofiches / nuttige adressen / 
terreinexpertise... 
 

3. Kandidaten te steunen om een NETWERK uit 
te bouwen : Google map / label / 
activiteitenagenda / blogs / forum… 
 

4. Het label toe te kennen 1 jaar na 
ondertekening van het charter indien dit 
gerespecteerd werd, d.w.z. indien het  dossier 
volledig ingevuld is. 
 



Wat betekent Réseau Nature in maart 

2013 : 
 

500 deelnemers in Wallonië en 
Brussel waarvan alle terreinen samen 
goed zijn voor zo'n 820 ha ! 
 
 
 
 Meer dan 450 particulieren 
 Een 20-tal ondernemingen 
 5 gemeenten / 1 provincie 
 15 scholen 
 



RESEAU NATURE 
 
2.   Voor ondernemingen 

● « Verplichte » terreinexpertise voor de inschrijving aan toegepaste          
tarieven. 
●  Prioritaire opvolging van het project om Greenwashing te beperken. 
 
● Gediversifieerde dienstverlening incl. inventaris van de aanwezige 
planten- en diersoorten, beheersplanificatie (plan met UG), monitoring, 
uitwerken van plaatsen om het publiek te verwelkomen (informatiepanelen, 
natuurleerpad…), vormingen voor het personeel, enz.  
 
 



 

Waarom is dit interessant voor een onderneming  ? 
 
● Soepel engagement omdat het niet om een legale conventie gaat, 
wel om een morele. 
 
● Conventie met beperkte tijdsduur van 3 jaar (hernieuwbaar) 
 
● Terrein kan op verschillende manieren gebruikt worden. 
 
● Afbakening van de terreinen met het label Réseau Nature. 
 
● Labelisering van het terrein (zichtbaarheid en promotie). 
 
● Continuïteit t.o.v. de ISO-procedures. 
 
● Kwaliteitsverbetering van de groene zones bestemd voor 
werknemers . 
 
● Geen meerkosten in het beheer (soms zelfs besparingen !) 
 
 

Waarom richt Natagora zich tot ondernemingen ?   
 
● Dikwijls slecht beheerde oppervlakten (gemaaide gazons, gebuik van 
pesticiden, woekerplanten…). 
 
● Voorbeeldproject om andere ondernemingen te bereiken. 
 
● Werknemers sensibiliseren. 
 
● Zichtbaarheid van Natagora uitbreiden. 
 
● Belangrijke financiële inbreng. 
 
● Inkomsten diversifiëren (minder afhankelijk van subsidies). 
 



 

GSK Waver en Rixensart 
 
Context en historiek 
-Samenwerking sinds 2005 op aanvraag van GSK 
 
- GSK Rixensart : Natuurleerpad in een alluviaal bos (Natura 2000) 
langs de Lasnebeek (panelen, paddestoelententoonstelling…) met 
regelmatige gidsbeurten en gedeeltelijk toegankelijk voor het publiek. 
 
- GSK Waver : Biodiversificatie van een deel van de groene zones met 
natuur- en fitnesspad. 
 
- Voor de 2 locaties : Soorteninventaris – Beheerplan – Website 
(intranet) en folders over het natuurpad – Monitoring 
 
- Eerste onderneming met het label Réseau Nature (24 mei 2011) 
 

RESEAU NATURE 
 
3.   GSK, de eerste onderneming 
met een label ! 



Natuurpaden 



Beheerswerken bij 

GSK Rixensart 



Beheerswerken bij 

GSK Waver 



aandacht! 

Dank u 

uw voor 


