GROTE POLDER
ZOETERWOUDE
Bedrijventerrein zet in op biodiversiteit: bloeiend en boeiend

Inventarisatiekaart van het aanwezige groen op het bedrijventerrein zelf
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boomstructuren van parkzones en de Industrieweg
tuinen rond bedrijven (hagen, vaste planten, bomen, struiken)
groene MP-stroken (gazon)
groen op de erfgrenzen van de bedrijfskavels
ontbreken van opgaand groen langs Energieweg en Produktieweg

Basisprincipes beplanting raamwerk Grote Polder
1.
2.
3.

Waar mogelijk bomen aanplanten in los verband
Waar bomen niet mogelijk zijn aanplanten vogelbosjes om de 25 - 60 m.
Overal bestaat de basisbeplanting uit een combinatie van bij-vriendelijke vaste planten (50%) en
groenblijvende bodembedekkers (50%) met daarin losse bijenlokkende heesters

Huidig beeld parkeren waarvan maar maximaal 50% van het oppervlak wordt benut als parkeerruimte

Injecties van groen tussen parkeerplaatsen met vaste planten, bodembedekkers, bijenlokkende heesters en vogelbosjes

Bloeiend vergroenen

Grote Polder
Bedrijventerrein zet in op biodiversiteit: bloeiend en boeiend
De gemeente Zoeterwoude heeft het vergroten van de

Inrichting voor bijen en mensen

biodiversiteit hoog op de agenda staan, ook van haar

Het principe van het plan is even simpel als doeltreffend:

bedrijventerreinen zoals Grote Polder. Buro Lubbers heeft

alle ruimte die al groen is en alle nog onbenutte ruimtes

een inrichtingsplan opgesteld dat de ecologische waarde van

worden op een bijvriendelijke manier ingericht. Dat

Grote Polder verbetert en daarmee een impuls geeft aan het

betekent dat bestaand groen wordt vervangen of aangevuld

ondernemersklimaat, een gezonde werkomgeving en recreatief

met beplanting die biodiversiteit bevordert en bijdraagt

medegebruik. Het plan betreft naast de hoofdstructuur van het

aan een gezond leefgebied voor bijen. Nieuwe beplanting

bedrijventerrein diverse particuliere terreinen van ondernemers.

voegt zich in het huidige gebruik van het bedrijventerrein

Door biodiversiteit te combineren met zakelijkheid en creativiteit

en krijgt een plaats op de gemeentelijke bermen, tussen

ontstaat een bedrijventerrein waar flora en fauna, ondernemer

parkeerplaatsen, langs de erfgrenzen van bedrijfskavels

en werknemer, bezoeker en recreant floreren. Een belangrijk

en op overhoeken. Ook daken en gevels worden waar

uitgangspunt is aansluiting op het bijennetwerk in de omgeving.

mogelijk vergroend. Zo ontstaat

Op naar een boeiend bloeiend bedrijventerrein!

van ecologische verbindingen met voldoende schuil-,

een fijnmazig netwerk

voortplantings- en voedselmogelijkheden voor bijen en
Kansen benutten

andere dieren.

Grote Polder ligt op de overgang van het stedelijk gebied
en het open landschap van het Groene Hart. De hoofdweg

De bijvriendelijke vegetatie bestaat uit een basis van vaste

heeft een karakteristieke middenberm met bomen en is via

planten in combinatie met bodembedekkers met daarin

groenstructuren verbonden met parkstroken rondom het

losse heesters, vogelbosjes en bomen. De gekozen soorten

bedrijventerrein. Deze parkstroken zijn op hun beurt weer

bloeien opeenvolgend en verschillend zodat er het hele jaar

verbonden met de omgeving. Ook via bijenlinten. Bovendien

iets bloeit. Sommige soorten hebben een hoge sierwaarde

functioneert het bedrijventerrein als recreatieve schakel tussen

door hun kleuren of vruchten. Strategische plaatsen voor

stad en land. Wanneer de wijk Meerburg gerealiseerd is, zullen

werknemers, bezoekers en recreanten worden daarnaast

naar verwachting de groene zones en langzaam verkeerroutes

ingericht met infoborden, zitgelegenheid, plukbomen en

op het bedrijventerrein intensiever gebruikt worden door

bijenhotels. Zo ook de entrees, de visitekaartjes van het

omwonenden en recreanten uit de stad.

Kortom, Grote

bedrijventerrein die jaarrond een aantrekkelijk beeld

Polder bevindt zich in een kansrijke situatie om biodiversiteit

hebben van bloeiende beplanting. Grote Polder krijgt een

te bevorderen en recreatief medegebruik te stimuleren.

groen en duurzame imago waarmee ze zich volop kan

Tegelijkertijd is het een zeer intensief werklandschap ingesloten

profileren.

door infrastructuur en met een hoog percentage verharding.
Praktisch handboek
Bloeiend Boeiend Bedrijventerrein is een initiatief van de
gemeente Zoeterwoude, de Vereniging BIZ Grote Polder
en ondernemers van Grote Polder. Ook ondernemers
en omwonenden hebben tijdens een serie interactieve
workshops bijgedragen aan het plan. Het resultaat is een
praktisch

handboek

met

kwalitatieve

en

kwantitatieve

principes voor de flexibele inrichting van zowel de openbare
ruimtelijke hoofdstructuur als private bedrijfskavels. Elke
soort plek heeft zijn eigen set van ingrediënten en spelregels.
De gemeente kan hiermee op verschillende momenten
en op samenhangende wijze de inrichting faseren. Voor
enkele terreinen van ondernemers zijn inmiddels concrete
inrichtingsplannen opgesteld. Gemeente en ondernemers
kunnen Grote Polder zo stapsgewijs omvormen tot een
bloeiend bedrijventerrein met een hoge biodiversiteit, dat
dient als een volwaardige schakel in het bijennetwerk.
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vaste planten en
groenblijvende
bodembedekkers

bloemplukweide op
bedrijfskavel

bijenlokkende
heesters
netwerk van beplante
erfgrenzen

entree langzaamverkeer
vruchtdragende beplanting
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raamwerk

decor met entrees

boomstructuur

bloeiend lint

bloeiende werkstraten

tuinen

vogelbosjes

bedrijfskavel
bomen
groene kavels,
daken en gevels

bijenidylle
bloemrijk gras

groene kavelgrenzen

groen op kavels en groene volumes

brede middenberm:

•

robuuste
boomstructuur van

brede middenberm:

•

vaste planten en

MP-stroken

•

vaste planten en groenblijvende

groenblijvende

bodembedekkers als basis,

bestaande en nieuwe

bodembedekkers als

hoogte 0,20 - 0,80m.

bomen in los verband

basis,

2e grootte

hoogte 0,20 - 0,80m.

•

individueel geplante losse
heesters
hoogte 1,5 - 2,0m.

basis van vaste planten in combinatie met bodembedekkers
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erfgrenzen

•

vogelbosjes als ruimtevormend

MP-stroken

•

vogelbosjes geven de straat een menselijke schaal

element,

grootte 20 - 25m2

grootte 20 - 25m2

hoogte 4,0 - 5,0m.

hoogte 4,0 - 5,0m.

onderlinge afstand van 25,0 - 60,0m,

25 - 60m.

bijenlokkende heesters individueel geplant

vogellokkende inheemse beplanting

