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BIODIVERSITEIT IS 
ONZE BUSINESS
BIODIVERSITEIT IN MIJN BEDRIJF?
NATUURLIJK!

Doorheen het hele land ontmoet-
ten we ondernemers die bewust 
de kaart van de biodiversiteit  
hebben getrokken. En het is duide-
lijk dat ze er veel baat bij hebben. 

Voor velen onder hen was het een 
gebaar van burgerzin; maar zo’n 
persoonlijk engagement hoeft 
niet om iets te kunnen doen voor 
de biodiversiteit. Net zoals u een 
sportruimte of ergonomische bu-
reaus voorziet, geeft u het bedrijf 
een meer vertrouwde sfeer door 
nestkastjes of bijenkorven te in-
stalleren of een gazon te vervan-
gen door een bloeiende weide. 
Met zo’n aanpassingen voelen uw 
medewerkers zich thuis en creëert 
u een aantrekkelijker identiteit voor 
uw bedrijf. 

Uiteindelijk kan iedereen zich hier-
in vinden: de natuur herwint de 
vierkante meters die haar werden 
ontnomen, de werknemers bren-
gen hun dagen door in een aan-
genamere omgeving en het bedrijf 
gunt zichzelf alle kansen om beter 
te functioneren door zijn impact 
op het milieu en de maatschappij 
te verbeteren.

Er zijn veel aanknopingspunten 
voor het bevorderen van de biodi-
versiteit in uw eigen bedrijf: via het 
terrein dat u bezet, de inrichting 
van uw infrastructuur, uw produc-
tieprocessen of uw aankoopbeleid. 
Door een zorgvuldig importbeleid 
en door uw leveranciers aan te 
moedigen om ook hun steentje bij 
te dragen, geeft u ook een grote 
impuls aan de biodiversiteit.

In deze gids vindt u concrete voor-
beelden van bedrijfsleiders die zich 
op dat vlak hebben onderscheiden. 
Ze bewijzen dat biodiversiteit en 
ondernemerschap hand in hand 
kunnen gaan. 

De gids geeft u ook een voor-
proefje van wat de BiodiversiTree  
te bieden heeft. Deze online tool, 
gefinancierd door de federale 
overheid en de drie gewesten sa-
men, helpt u bij het kiezen van ac-
ties op basis van de omvang van 
uw bedrijf, uw middelen, uw vesti-
gingsplaats, enz. Het is ook een uit-
stalraam dat u kan helpen om uw 
inspanningen voor het behoud van 
de biodiversiteit te valoriseren. 
Veel leesplezier.
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De Nijvelse onderneming Prosa-
fety is sinds kort gevestigd op 
een plek waar zich voordien een 
akker bevond. Prosafety is gespe-
cialiseerd in PBM (Persoonlijke 
Beschermingsmiddelen) en hield 
bij zijn nieuwbouw rekening met 
de biodiversiteit. Op het achter-
ste deel van het gebouw werd 
een groendak met bijna 20 cm  
substraat ingericht. Het dak werd 
achteraan sterk genoeg gemaakt 
om een semi-intensief groen-
dak te kunnen dragen. Zo’n dak 
is zwaarder dan een extensief 
groendak maar lichter dan een 
intensief. "We hebben die keuze 
gemaakt om bloemen te kun-
nen planten die boven de op-
gaande dakrand zichtbaar zijn. 
Bij een extensief groendak kan 
je namelijk alleen laag blijvende 
mossen en sedumsoorten plan-
ten”, verduidelijkt Aurélie Piette. 
Zij is ingenieur-architect en pro-

jectleider binnen het architecten-
bureau dat door Prosafety werd 
aangezocht. 

MINDER DAN 1% VAN HET  
TOTALE BUDGET

Deze eerste inspanning voor de 
biodiversiteit kostte zo’n 15.000 
euro aan beplanting alleen, zonder 
rekening te houden met de 
versteviging van de dakstructuur. 
"Dat is beslist een stevig budget 
in een conjunctuur waarin je elke 
geïnvesteerde euro best twee 
keer omdraait. Maar als je dat 
bedrag vergelijkt met het globale 
bouwbudget van 1.450.000 
euro is dit een haalbaar positief 
gebaar. Het vertegenwoordigt 
eigenlijk minder dan 1% van 
het globale budget”, benadrukt 
afgevaardigd bestuurder Serge 
Cabay van Prosafety.
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Verhuizen? De kans om te investeren in 
biodiversiteit!

Verhuizen kan een gelegenheid zijn om te gaan voor 
een infrastructuur waar biodiversiteit echt deel van 
uitmaakt. Prosafety geeft het goede voorbeeld, in 
samenwerking met architectenbureau Helium3.

BLIK OP NATUUR IN PLAATS VAN 
INDUSTRIE

Voor Serge Cabay mocht het 
zelfs meer zijn dan alleen een 
groendak: het architectenbureau 
waarmee de firma samenwerkte, 
Helium3, zorgde ervoor dat de 
medewerkers van Prosafety 
zicht hebben op de natuur. Dat 
heeft een positieve weerslag op 
hun welzijn. In samenwerking 
met Ecosem werden daarom 
bloemrijke percelen ingericht. In 
het gebouw zelf werd een boom 
geplant: een levend pleidooi voor 
de biodiversiteit in het hart van 
het gebouw. Tot slot werden op 
de rest van het dak fotovoltaïsche 
panelen gelegd.

EEN BESCHEIDEN MAN DIE 
WEET WAT HIJ WIL

Serge Cabay benadrukt, in 
alle bescheidenheid, dat de 
biodiversiteitsaccenten werden 
toegevoegd op verzoek van 
intercommunale inBW. Die 
moedigt bedrijven in de zone 
trouwens ook aan om de voor-
keur te geven aan "eerbare" (ge-
recycleerde) bouwmaterialen. 
Cabay maakt er bovendien een 
erezaak van om met details 
een verschil te maken. Zo heeft 
het veiligheidsschoeisel zolen 
van gerecycleerd plastic en 
kiest het bedrijf bewust voor 
veiligheidshandschoenen van 
bamboevezels. 

Bekijk het 
biodiversiteitsbudget 
in verhouding tot de 
globale kost van uw 

bouwproject. Zo wordt 
snel duidelijk dat enkele 

tienduizenden euro's 
slechts een fractie van 
dat budget uitmaken, 

maar uw werknemers er 
wel bij varen.

Serge Cabay

©
 Valentin Bianchi

© Valentin Bianchi
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Sterk verstedelijkte zones hoeven 
geen almaar grauwere plekken 
vol beton te worden. Integendeel 
zelfs. Dat heeft de onderneming 
Abattoir in Brussel bewezen 
met behulp van cofinanciering 
(FEDER) die door de Europese Unie 
en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest werd toegekend om het 
platte dak te begroenen. Evenals 
om na te denken over wat daar 
kon worden ontwikkeld in het  
zog van een lokaler, circulair voed- 
selaanbod dat tegelijk meer 
aandacht heeft voor biodiversiteit. 
"Boven de Foodmet, de hal waar-
in een vijftigtal voedselkramen is 
ondergebracht, hebben we eerst 
plaats gemaakt voor BIGH, de 
grootste stadsboerderij van  
Europa. Ze ontsproot aan het 
brein van de visionaire architect 
Steven Beckers, die het concept 
in Brussel lanceerde. Daarna 
boden zich nieuwe partners aan 
en volgde het ene project na het 

andere, zoals de projecten van 
de vzw Atelier Groot Eiland * of 
Urban Harvest, dat ons voor-
stelde een verticale boerderij te 
creëren", vertellen Elke en Joris 
Tiebout, respectievelijk CEO en 
voorzitter van Abattoir. 

1.000 M² IS GENOEG

Praten over biodiversiteit is uit-
eraard een stuk makkelijker wan-
neer men beschikt over een open 
ruimte in een natuurlijk buiten- 
milieu. Elke en Joris Tiebout 
beseffen dat maar al te goed: 
"Als de landbouwactiviteit zich 

helemaal onder glas afspeelt, 
is er van wisselwerking met de 
omgeving geen sprake." Daar 
komt echter verandering in zodra 
men beschikt over percelen in de 
open lucht, zoals het geval is met de 
stadsboerderij die uit de verbeelding 
van Steven Beckers is gegroeid. 
"Zelfs met een oppervlakte van 
niet meer dan 1.000  m² in de open 
lucht kun je al veel doen voor de 
biodiversiteit. Je moet bovendien 
ook rekening houden met de 
positieve uitwendige effecten van 
de geïntegreerde bestrijding in 
de kassen, met het kleinfruit dat 
bijdraagt aan de bestuiving en 
met het organisch leven in het 
substraat", legt Steven Beckers uit. 
Eerdere experimenten in steden 
als Parijs bevestigen de positieve 
impact van deze manier van 
werken, die gebaseerd is op het 
aanleggen van corridors in uiterst 
beperkte en verstedelijkte ruimten. 

ZELFS ZONDER 
COFINANCIERING ZOUDEN ZE 
HET OVERDOEN

Het project kreeg veel media-
aandacht en van het één kwam het 
ander: BIGH werkte als een mag-
neet op andere projecten binnen 
de circulaire economie, projecten 
die bijdragen tot een heuse 
symbiose ter plaatse: inzameling 
van onverkochte groenten om 
er soep van te maken, tewerk- 
stelling van sociaal kwetsbare 
mensen, bemesting van de dak- 
teelten met uitwerpselen uit de 
visteelt, gebruik van de warmte 
van de koelgroepen op het gelijk- 
vloers om de kassen te verwarmen, 
enz. Zouden Elke en Joris Tiebout 
opnieuw aan zo'n avontuur 
beginnen, zelfs zonder Europese 
cofinanciering? "Zeer zeker," ant-
woorden zij in koor, want "zodra je 
zaait, volgt de rest vanzelf."

ABATTOIR
Elke m² benutten voor biodiversiteit

Als het over biodiversiteit gaat, bestaat er niet zoiets 
als een kleine inspanning: elke m2 die we aan de natuur 
teruggeven is meegenomen. Dat is wat men probeert 
te bereiken op de site van Abattoir, waar zich een van 
de grootste stadsboerderijen van de Europese Unie 
bevindt. 

Je moet altijd blijven 
openstaan voor 

onconventionele projecten.

Elke et Joris Tiebout *  Vzw gespecialiseerd in het inschakelen van werkloze en soms niet opgeleide  
vrouwen en mannen in de cateringsector.

© BIGH
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Elk project dat Ethical Property 
ondersteunt, heeft zijn eigen 
kenmerken. Zo is Mundo-b 
(1050 Brussel) laureaat van de 
wedstrijd Voorbeeldgebouwen 
die Leefmilieu Brussel orga-
niseert. Mundo-n (5002 Namen) 
is een bio-ecologisch passief-
gebouw. Mundo-j (1000 Brussel) 
valt dan weer op door een 
plantenmuur die bij de aankoop 
van het gebouw gerecupereerd 
werd. De huurders van de 
Mundo-gebouwen zijn daar niet 
bij toeval terechtgekomen. "We 
kiezen de huurders op basis van 
hun maatschappelijk beleid. 
Dat verklaart waarom ze reeds 
gevoelig zijn voor de duurzame 
aspecten in het gebouw en 
voor het beheer ervan", legt 
gedelegeerd bestuurder van de 
vennootschap Frédéric Ancion uit. 

DUURZAAMHEID VOOR ALLES

Ethical Property is aangesloten 
bij het Natagora-netwerk en 
heeft een Nature+ label. Het 
hoeft dus geen betoog dat 
Ethical Property de nodige aan-
dacht besteedt aan aspecten 
die met biodiversiteit te maken 
hebben. "Op dat vlak worden 
de noden trouwens altijd pas 
bepaald na eerst de gebruikers 
te raadplegen", gaat Frédéric 
Ancion verder. De gemeen-
schappelijke ruimten worden 
ingericht met tweedehands 
materiaal, door upcycling * en 
recuperatie. "Kantoormateriaal 
wordt in groep aangekocht 
bij bedrijven die duurzame 
producten aanbieden. Het on-
derhoud van de ruimten wordt 
toevertrouwd aan sociale on-

dernemingen die opgeleid zijn 
over aspecten die met bio-
diversiteit te maken hebben. 
Dankzij een partnerschap met 
Natagora hebben we ook in-
sectenhotels, nestkasten ..."    zegt 
Frédéric Ancion.

KOSTEN VAAK LAGER

De meerkost van deze specifie-
ke manier van gebouwbeheer 
is beperkt: "In vergelijking met 
een gazon is een bloemenwei-
de goedkoper in onderhoud. 
Tijdens de zomer vraagt een 
bloemenweide niet veel extra 
water, wat bij een gazon wel 
anders ligt", vervolgt de gede-
legeerd bestuurder van Ethical 

Property. Bij Mundo-n bijvoor-
beeld werd de meerkost van de 
renovatie gecompenseerd door 
de energiebesparing, dankzij  
de uitstekende energiepresta-
tie van het gebouw en de an-
dere duurzaamheidsaspecten 
waarmee bij het ontwerp van 
het gebouw rekening is gehou-
den (verlichting, waterbeheer, 
milieuvriendelijke en gezonde 
materiaalkeuze, biodiversiteit,  
duurzame mobiliteit, gezondheid 
van de werknemers). We nemen 
nog andere initiatieven, te veel 
om op te sommen, bijvoorbeeld 
het plaatsen van bijenkorven, 
beplantingen op de terrassen, 
boomvriendelijk snoeien en het 
gebruik van inheemse planten 
zowel buiten als binnen.
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PROPERTY
De vastgoedinvesteerder die de weg toont

Ethical Property is geen gewone investeerder: hij koopt 
gebouwen, maar beheert ze ethisch en duurzaam en 
verschaft er onderdak aan sociale ondernemingen of de 
non-profitsector. 

De meerkosten om 

in bedrijven voor 

meer biodiversiteit 

te zorgen, liggen een 

stuk lager dan men 

vaak denkt.

Frédéric Ancion

*  Bij upcycling wordt een ongebruikt voorwerp of materiaal dat men anders zou 
weggooien, omgevormd tot iets van waarde.

© Christophe Danaux
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Door vanaf zijn oprichting in 2009 
te beslissen uitsluitend te werken 
met natuurlijke en hernieuwbare 
bouwmaterialen, met milieulabel 
(FSC en PEFC voor het hout) en 
in korte keten geproduceerd, 
"is Paille-Tech erin geslaagd 
opdrachtgevers met een oog 
voor de milieu-impact van hun 
gebouw voor zich te winnen", 
weet Julien Lefrancq. Het is 
trouwens geen toeval dat Paille-
Tech een van de eerste leden van 
de cluster Ecoconstruction in het 
Waals Gewest was.

BEHANDELING VAN GROND-
STOFFEN BEPERKT HOUDEN

Door op die manier te werken, 
behoudt Paille-Tech de volledige 

controle over zijn grondstoffen,  
die geen enkele behandeling 
vergen. Gebruik maken van 
stro laat ruimte vrij voor hoofd-
zakelijk biologische graanteelt 
in de streek van Hélécine. Het 
gebruik van dit plantmateriaal 
vraagt geen bijkomende land-
bouwgrond aangezien men al-
leen het niet-eetbare deel van 
het gewas gebruikt in de bouw. 
De keuze voor ongebakken klei, 
van plaatselijke kleigroeven uit 
de streek van Florennes, maakt 
een werkwijze mogelijk met 
zeer weinig of geen productie-
energie en koolstofuitstoot in 
vergelijking met baksteen of 
cement. Dat beperkt factoren die 
de biodiversiteit bedreigen zoals 
klimaatverandering en allerlei 
vormen van vervuiling.

OVERTUIGDE KLANTEN

Naast de positieve milieubalans 
van het productieproces van de 
bouwmaterialen, wordt spontaan 
vaak ook de directe omgeving van 
de strohuizen van Paille-Tech op 
een natuur- en milieuvriendelijke 
manier ingericht. "Verplicht is 
het niet, maar waar anderen 
beton zouden gieten of een 
groot stuk zouden inzaaien met 
gazongras dat je eerder op een 

golfterrein zou verwachten, 
geven eigenaars van stro-
huizen de voorkeur aan heg-
gen, bloemenweiden... Doordat 
ik ook natuurgids ben, zet 
ik hen graag op het juiste 
spoor, help ik hen de ruimte 
natuurlijk in te richten en geef 
ik tips om nestkasten, poelen 
of insectenhotels aan te breng-
en, en die goede raad wordt 
meestal gevolgd", besluit Julien 
Lefrancq.

PAILLE-TECH
Ecobouwers met een hart voor  
de planeet

Uit overtuiging bouwt Paille-Tech huizen met natuurlijke 
materialen die weinig productie-energie * vergen, 
zoals stro en klei. Eveneens uit overtuiging maakt een 
van de bestuurders na het beëindigen van de werf de 
eigenaars warm voor een waterpartij, een nestkast of 
een heg.

Door huizen te bouwen 
met stro en klei en 
gebruik te maken 

van technisch zeer 
doordachte maar 

uiterst minimalistische 
processen, krijgen 

we optimale, 
milieuvriendelijke 

woningen. Een 
heg aanplanten of 

nestkasten plaatsen is 
daarna een net  

zo spontaan gebaar 
als een hoed op je 

hoofd zetten.

Julien Lefrancq

*  De hoeveelheid energie die nodig is om een materiaal te produceren, inclusief de 
ontginning en het transport van de grondstoffen.

© Julien Lefrancq
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Toen Wim De Vos in 2017 CEO 
werd, bekende hij kleur: "Ik 
zie echt veel duurzame kan-
sen in de circulaire economie.  
Bescherming van de biodiver-
siteit is voor ons volkomen ... 
natuurlijk." Een paar maanden 
later, op 31 augustus 2018, stelde 
hij samen met het Agentschap 
Natuur & Bos (ANB) een schuil-
plaats voor vleermuizen in ge-
bruik op een terrein dat grenst 
aan de industriële installaties van 
Campine. 

GROENE CORRIDOR 

Aanvankelijk leek de toestand 
nochtans niet makkelijk: aan 
weerszijden van de site die het 
bedrijf exploiteert, bevindt zich 
immers telkens een Natura 
2000-zone. De industriële site ligt 
dus als het ware geprangd tus-
sen beschermde gebieden. "We 
kwamen op het idee de dieren 

doorgang te verlenen van het 
ene gebied naar het andere 
en legden een groene corridor 
aan. Daar zouden alle soorten 
iets aan hebben en niet slechts 
één", benadrukt Mark Carpels, 
die milieuverantwoordelijke bij 
Campine is. De corridor werd 
bekostigd door Campine en zijn 
buur Wienerberger, is 300 meter 
lang en 30 meter breed.

KIKKERS EN SALAMANDERS

Op die manier heeft Campine 
eveneens bijgedragen aan de te-
rugkeer van de heikikker (Rana 
arvalis) en de kamsalamander 
(Triturus cristatus), vanuit dezelf-
de insteek die het bedrijf heeft 
aangezet tot de inrichting van de 
schuilplaats voor vleermuizen, 
allemaal in het kader van het 
Europees project 2B Connect. 
Bovendien werd een betonnen 
muur van enkele meters hoog 

opgetrokken om zoveel mogelijk 
te beletten dat vervuilend stof in 
de natuurgebieden terechtkomt. 

CREATIVITEIT AAN DE DAG  
LEGGEN

De onderneming verzamelt  
regelmatig het zwerfvuil dat 
rondom de fabriek wordt weg-
gegooid. Campine heeft trou-
wens een partnerschap aan-
geknoopt met de technische 
school VITO in Beerse, waarmee 
het bedrijf actief samenwerkt 
rond milieuthema's. Ten slot-
te blijft Campine de ogen open 
houden voor mogelijke acties. 
"Van een technische ingreep 
aan de top van een van onze 
schoorstenen hebben wij bij-
voorbeeld gebruik gemaakt om 
daar meteen een voorziening 
aan te brengen die geschikt is 
om beschermde soorten zoals 

de slechtvalk te laten nestelen", 
vermeldt Bram Geudens.

DRIE TIPS VAN KMO 
CAMPINE  

1.   Afstand nemen en de 
configuratie van de locatie 
bekijken om de kansen op  
te sporen;

2.   Interactie ontwikkelen met 
andere belanghebbenden 
(gemeente, omwonenden, 
scholen, verenigingen, 
andere kmo's);

3.   Gebruik maken van 
technische ingrepen die 
toch moeten gebeuren om 
de kmo meer biodiversity-
friendly te maken zonder 
dat het veel hoeft te kosten.

Te
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en CAMPINE
Een groene corridor tussen twee  
Natura 2000-zones

Campine is al anderhalve eeuw gevestigd in 
Beerse en is erin geslaagd ondanks zijn activiteit 
– loodrecyclage – prioriteit te geven aan het 
beschermen van de biodiversiteit.

Bij Campine  
is bescherming van 

de biodiversiteit 
volkomen ... natuurlijk.

Willem De Vos

© Bram Geudens
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Toen Didier Géronnez werd aan-
gezocht om het project van de 
Christelijke Mutualiteiten te ont-
wikkelen en in Champion de 
diensten van hun call center en 
centrum voor thuishulp onder te 
brengen, dacht hij er vrijwel me-
teen aan het aspect biodiversiteit 
daarin op te nemen. "De bouw-
plek was een akker, niet echt 
waar een mens van droomt als 
hij aan biodiversiteit denkt", zegt 
Didier daarover. De opdrachthou-
der van de Christelijke Mutuali-
teiten bestelde bij de vereniging 
Natagora een studie over de aan-
pak van de biodiversiteit op het 
terrein, rekening houdend met 
het inrichtingsproject. "De resul-
taten van die studie hebben we 
overgemaakt aan de architec-
ten die zich bezighielden met 
het ontwerp van het 6.500 m² 
grote gebouw", vervolgt hij. 

EEN BLOEMENWEIDE IN PLAATS 
VAN GAZON

Niet alles wat in de studie was 
aanbevolen, werd uiteindelijk 
op het terrein gerealiseerd. Toch 
stemt het Didier Géronnez ge-
lukkig dat hij zowat 3.800 m² 
bloemenweide heeft weten te 
ontwikkelen: "Voor de prakti-
sche kant daarvan spraken we 
Ecosem aan, want die hebben 
op dat vlak een knowhow zon-

der weerga. (…) Economisch 
gezien heeft de keuze voor een 
bloemenweide in plaats van 
een gangbaar gazon niet alleen 
minder gekost, ze vraagt ook 
minder onderhoud." 

EEN SLIMME OPSTELLING VAN 
DE WETTELIJK VERPLICHTE  
ELEMENTEN

Zodra het bloeiseizoen be-
gon, konden de mensen in het  
gebouw het verschil merken. De 
bloemrijke omgeving werd door 
massa's hommels bezocht. Te-
ruggrijpend naar het traditionele 
coulisselandschap werd een heg 
samengesteld met streekeigen 
soorten zoals knotwilg, meidoorn, 
kastanje ... De projectverantwoor-
delijke slaagde erin slim om te 
springen met de reglementaire 
gegevenheden om de biodiver-
siteit nog een extra duwtje in de 
rug te geven. Zo werd bijvoor-
beeld bij de vergaarbak voor re-
genwater van het dak een zone 
aangelegd waar het water in de 
bodem kan dringen. Deze water-
buffer paart het nuttige, om niet 
te zeggen het verplichte, aan het 
aangename: hij vormt een zone 
waar dieren en planten het goed 
doen (de randen van de poel 
werden beplant met streekeigen 
soorten) en geeft de brandweer 
de beschikking over water om 
een eventuele brand te bestrij-

den. Een insectenhotel werd ge-
plaatst voor wilde bijen, er is een 
plek waar roofvogels op de uitkijk 
kunnen zitten en een natuurpad 
werd ingericht voor de gebrui-
kers van het gebouw, die daar-
door nog meer voor biodiversiteit 
gesensibiliseerd worden. Later 
komen er nog projecten bij. 

EEN BEPERKTE BUDGETTAIRE 
ENVELOPPE

Bij het plannen van de inrich-
ting achter het gebouw is Créa- 
gora erin geslaagd de budget-
taire enveloppe binnen de per-
ken te houden. Toch was het 
niet al rozengeur en maneschijn, 
vooral de inrichting van de groe-
ne parkeerzones viel wat tegen. 
"De beplanting sloeg niet aan 
zoals verwacht", verduidelijkt  
Didier Géronnez en hij voegt eraan 
toe dat verder zal worden geëx- 
perimenteerd met een dichtere  
begroeiing.

CRÉAGORA
Denk aan het terrein dat zich tot ver 
achter uw gebouw uitstrekt

Créagora is de synergieruimte voor maatschappelijke 
vernieuwing die op initiatief van de Christelijke 
Mutualiteiten in 2017 werd ingehuldigd. Het ecologisch 
ontworpen gebouw staat in Champion, vlak bij de 
kruising van de E411 en de E42, en al bij het ontstaan 
van het architectuurproject was een rol weggelegd voor 
biodiversiteit.

Door biodiversiteit 
in ons project te 

integreren, konden we 
met een kleiner budget 

werken omdat de 
groene ruimten minder 

onderhoud vragen.

Didier Géronnez

© Didier Géronnez 
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Cosmetische producten zien 
er onschuldig uit maar kunnen 
een zware impact hebben op 
de biodiversiteit en het milieu. 
Sophie Trenteseaux weet waar-
over ze spreekt: ze werkte zo’n 
15 jaar in de cosmetica-industrie. 
Om een antwoord te bieden aan 
klanten die, zoals zijzelf, op zoek 
waren naar milieuvriendelijke 
oplossingen, volgde ze een op-
leiding aromatherapie en richtte  
MAKESENZ op. Haar doel?  
Consumenten warm maken 
voor duurzame cosmetica via 
workshops en conferenties. Dat 
doet ze door haar producten in 
België te laten maken met in-
grediënten die haar de labels bio,  
vegan en zelfs Slow Cosméti-
que * opleverden. Haar motto? 
Minder maar beter produceren 

en opteren voor verpakkingen in 
glas of herbruikbaar plastic.

HENNEP-, CAMELINA- EN  
KOOLZAADOLIE 

Sophie bevestigt resoluut: de ac-
ties die zij neemt voor meer bio-
diversiteit zijn talrijk, maar ze legt 
in de eerste plaats de nadruk op 
haar inkoopbeleid: "Dat vormt in 
mijn ogen het gevoeligste punt 
van een cosmeticabedrijf. (…) 
Toen ik besloot met MAKESENZ 
van start te gaan, was het eerste 
wat ik deed op zoek gaan naar 
leveranciers. (…) Weinig mensen 
weten dat er in België leveran-
ciers van hennep-, camelina- 
en koolzaadolie bestaan. Die 
zijn reeds actief in de voedings- 

sector maar hun producten zijn 
daarnaast prima grondstoffen  
voor gezonde, milieuvriendelij-
ke schoonheidsproducten die 
een positieve impact hebben 
op de biodiversiteit."  

GRONDSTOFFEN LOKAAL  
BLIJVEN AANKOPEN 

Eén van de projecten die Sophie 
nauw aan het hart liggen is die 
inspanning om grondstoffen zo 

lokaal mogelijk aan te kopen, in 
België en in Frankrijk, en op die 
manier het aantal productkilo-
meters te verlagen. Dat verkleint 
de ecologische voetafdruk van 
haar producten, heeft positieve 
gevolgen voor de biodiversiteit 
en maakt het gebruik van cos-
metica zo duurzaam mogelijk. 
Het zal haar bovendien in staat 
stellen haar productaanbod, dat 
nu al een dertigtal producten 
beslaat, te verrijken voor haar 
steeds groeiend cliënteel. 

A
an

ko
op MAKESENZ

Gebruik lokale grondstoffen en denk 
daarbij aan de biodiversiteit 

In 2012 richtte Sophie Trenteseaux haar bedrijf 
MAKESENZ op, gespecialiseerd in cosmetica. Ze werkt 
met een uiterst streng lastenboek voor de aankoop van 
haar grondstoffen. Zo wil ze meer respect opbrengen 
voor het milieu en voor de biodiversiteit.

*  Slow Cosmétique is een beweging die strijdt voor het gebruik van alternatieve 
schoonheidsproducten. Het is een initiatief van de gelijknamige organisatie en haar 
partners. www.slow-cosmetique.org

Inspanningen om 
de biodiversiteit 
en het milieu te 

beschermen, doe je 
stap voor stap.  

Kies zeker 
doordacht voor 

welbepaalde 
certificaten  

of labels.

Sophie Trenteseaux

© Sophie Trenteseaux
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NNOF is gevestigd in Vilvoorde en 
recupereert kantoormateriaal dat 
verouderd is of niet meer aange-
past aan de werkomgeving en tilt 
het echt naar een hoger niveau. 
NNOF neemt altijd goed de tijd 
om te luisteren naar de noden van 
zijn klanten, analyseert de bestaan-
de situatie en bedenkt vervolgens 
mogelijkheden om een nieuwe 
omgeving te creëren waarin de be-
staande elementen worden herge-
bruikt in plaats van ze bij het afval 
te gooien. 

10 À 20% BESPARING OP DE 
AANKOOPFACTUUR

Resultaat: mooi en goed door-
dacht kantoormeubilair dat zijn 
steentje bijdraagt in de strijd tegen 
de verspilling van hulpbronnen. Zo 
goed als alle oude materiaal wordt 
gerecupereerd, wat een bespa-
ring mogelijk maakt van 10 à 20% 

op de aankoopfactuur. De verant-
woordelijke van NNOF erkent: “De 
besparing van 10 à 20% is vooral 
mogelijk in grote bedrijven, wat 
niet uitsluit dat we ook voor kleine 
structuren kunnen werken”. 

60% MINDER IMPACT OP  
DE NATUUR

Doorgaans kan 60% van het gere-
cupereerde meubilair en materiaal 
(vloerbekleding, scheidingswan-
den, lampen, planten, …) geïn-
tegreerd worden in het nieuwe 
project van het bedrijf, wat al heel 
bevredigend is. De resterende 40% 
wordt ter plekke gesorteerd en 
verzonden naar een centrum voor 
nuttige toepassing. De aanpak van 
NNOF vermijdt een grote hoeveel-
heid afval en verbruikt heel wat 
minder energie en grondstoffen 
om het meubilair en de materia-
len te produceren. Dat is een grote 
troef voor de biodiversiteit. Want 
dankzij die recuperatie worden 
primaire grondstoffen uitgespaard 
voor de vervaardiging van nieuw 
kantoormateriaal. De ontginning 
en productie van die grondstoffen 
is een van de voornaamste oorza-
ken van de achteruitgang van de 
biodiversiteit. Het verbruik ervan 
verminderen heeft dus een signifi-
cante impact op de ecosystemen, 
in het bijzonder op de natuur en de 
bossen buiten de Belgische gren-
zen. Die manier van werken maakt 
van NNOF een baanbrekend be-
drijf in heel wat aspecten van de 
circulaire economie.  

OOK BIODIVERSITEITSADVIES 
OP HET MENU

Aanvullend op zijn activiteiten in-
zake recuperatie en opwaardering 
van kantoormeubilair blinkt NNOF 
ook al jaren concreet uit op het 
gebied van de biodiversiteit. Zo le-
verde NNOF baanbrekend werk bij 
de installatie van insectenhotels, 
dankzij een samenwerking met 
de specialisten van Natuurpunt. 
Samen konden zij infrastructuren 
uitbouwen die onderdak bieden 
aan verschillende soorten solitaire 
bijen eigen aan onze streek. Met 
een team van een twintigtal me-
dewerkers waaronder specialisten 
in biodiversiteit is het bedrijf nu 
in staat om advies te verlenen en 
voorzieningen aan te bieden: keuze 
van inheemse planten, bloemen-
weides, nestkasten, ... 

NNOF
Laat uw werkruimte herleven

NNOF is gespecialiseerd in upcycling* van 
kantoormeubilair en in de inrichting van werkruimtes, 
en profileert zich duidelijk in de circulaire economie. 
Een tijdje terug breidde het bedrijf zijn diensten 
uit met adviesverlening voor de aanleg van 
biodiversiteitsvriendelijke buitenruimtes.

Door het 
kantoormeubilair dat 
de bedrijven normaal 
zouden wegdoen, op 

een andere manier 
binnen het bedrijf 

te hergebruiken, 
verminderen wij 

de druk op de 
grondstoffen en 

geven wij wat zuurstof 
aan de biodiversiteit.  

Anne Lenaerts
*  Bij upcycling wordt een ongebruikt 

voorwerp of materiaal dat men anders 
zou weggooien, omgevormd tot iets 
van waarde.

© Anne Lenaerts
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Na het lezen van deze succes-
verhalen is het aan u om te be-
slissen! 

Of het nu gaat om uw aankoop-
beleid, de keuzes die u maakt 
voor uw terreinen, uw infra-
structuur of uw productiepro-
cessen, als bedrijfsleider kan u 
zaken in beweging zetten.

Elk gebaar telt, hoe klein het 
ook lijkt. Als iedereen bijdraagt, 
kunnen we samen het verschil 
maken voor de biodiversiteit. 
In België, maar ook ver buiten 
onze grenzen, omdat velen on-
der u importeren en exporteren. 
Als boegbeeld en voortrekker 
inzake integratie van de biodi-

versiteit in uw bedrijf - door wat 
u produceert en verkoopt, maar 
ook door specifieke criteria toe 
te passen op uw aankoop- en 
productiebeleid - positioneert 
u zich als een belangrijke speler 
in de samenleving om de bio-
diversiteit en de diensten die 
zij ons biedt te beschermen.  
Uw acties hebben een multi- 
plicatoreffect.

Om deze verschillende acties 
in de praktijk te brengen, zal 
het soms nodig zijn om een  
beroep te doen op deskundi-
gen, bijvoorbeeld van Natagora, 
Natuurpunt of andere experts 
die op de website van Biodiver-
siTree staan vermeld.

NU IS HET AAN U!

Natuurpunt en Natagora, twee 
zeer actieve partnerorganisa-
ties voor natuurbescherming in 
Vlaanderen, Brussel en Wallonië, 
bieden verschillende diensten 
aan bedrijven zoals: 
-  sensibiliseringsacties (begelei-

de wandelingen, conferenties, 
personeelsactiviteiten, team-
building, enz.); 

-  audits en gepersonaliseerde 
adviezen voor het ontwerp, de 
ontwikkeling en het onderhoud 
van ecologische groene ruimtes 
(beheerplan, gids met advie-
zen, de organisatie van projec-
ten voor de aanleg van natuur-
gebieden);

-  inventarisatie van de aanwezi-
ge flora en fauna op de loca-
tie; biologische monitoring om  
de impact van de projecten en 
het ecologisch beheer te be-
oordelen. 

Op verzoek kunnen ook partner-
schappen (onderworpen aan een 
ethisch charter) worden aange-
gaan met bedrijven.

 

Door lid te worden van het 
Natuurnetwerk verbinden 
bedrijven zich tot een permanent 
proces van bescherming van de 
biodiversiteit en de ontwikkeling 
van lokale ecologische 
netwerken.

Wil u een natuurgebied in 
uw buurt ondersteunen of 
een marketingcampagne 

ontwikkelen rond een  
duurzaam product?  

Dan helpen we u graag.

Daphné Lauwers 
Natagora 
Meer informatie:  
www.natagora.be

Filip Hebbrecht 
Natuurpunt 
Meer informatie:  

www.natuurpunt.be
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Inzetten op de biodiversiteit is eenvoudig. Bekijk 
onze online tool BiodiversiTree voor praktische 
tips om uw bedrijf te verbeteren en tegelijk te 
zorgen voor de natuur en uw medewerkers.
www.biodiversitree.be/nl


