GROENE BEDRIJVENTERREINEN
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‘Bedrijventerreinen zijn de parels van de
stad. Vergroening geeft ze nog meer glans’
De zes open bedrijventerreinen liggen aan de toegangspoorten van Arnhem. Het zijn hotspots van innovatie,
vernieuwing en bedrijvigheid en genereren werkgelegenheid. Aantrekkelijke en groene bedrijventerreinen verhogen de
leefbaarheid. Een verantwoordelijkheid van de gemeente én de ondernemer. Wethouder Economische Zaken Jan van
Dellen neemt het voortouw: op 18 april zet hij de eerste plant in de grond van de nieuwe entree aan De Overmaat.
Zo’n 25 jaar geleden waren de
bedrijventerreinen verwaarloosd.
Je kwam er liever niet. “Dat is
in de loop der jaren sterk verbeterd”, vertelt
wethouder Economische Zaken Jan van Dellen.
“Er zijn enorme stappen gezet om schone,
veilige en aantrekkelijke bedrijventerreinen te
realiseren. Ondernemers zijn in eerste instantie
zelf verantwoordelijk voor de uitstraling. Dat
begint met een keurig onderhouden pand en
opgeruimde buitenplaats. Daarin speelt ook
Stichting Arnhemse bedrijventerreinen (StAB) een
belangrijke rol. Verder heeft de gemeente hierin
een taak, zonder een wijzende vinger te gebruiken.
Wij nemen hierbij een ondernemersgerichtere rol.
Wat vroeger misschien niet kon, kan tegenwoordig
wellicht wel. Door actief in verbinding te staan met
de ondernemers, weten we beter wat er speelt.”

VERGROENING
“Het is dé grote wens: vergroening van
de bedrijventerreinen”, vertelt Niels Bruil
voorzitter van StAB. “Enerzijds maakt dat de
bedrijventerreinen aantrekkelijker. Anderzijds
is het noodzakelijk in verband met hittestress.
Het klimaat verandert, onze terreinen zijn stenen
woestijnen. Hierdoor lopen temperaturen op.

Vergroening is allereerst de zorg voor de
ondernemer zelf. Dat kan eenvoudig door het
plaatsen van groen op je eigen grondgebied.
We begrijpen dat dat geld kost. Echter reikt de
gemeente ondernemers de hand met subsidie
voor ieder die zijn terrein vergroent. Daarnaast
zijn we circa een jaar bezig met de gemeente en
de provincie voor het realiseren van vergroening
van de 16 entrees van de bedrijventerreinen. De
aanpak hiervan is zeer zorgvuldig geweest: we
willen niet alleen een mooie uitstraling maar ook
functioneel groen.”
Bert Raben van Gebra Infra: “Wij zijn specialist
in grond- en wegenbouw. Vrijblijvend hebben we
een beplantingsplan gemaakt. In een industrieel
gebied heb je te maken met verhoogde uitstoot
van CO₂, zwaar verkeer en hittestress. Bij de keuze
van de planten hebben we rekening gehouden
met deze invloeden. De beplanting heeft een hoge
biodiversiteit, dat betekent variatie in bomen,
struiken en planten.” Jan: “Gemeente, provincie en
StAB hebben geld vrijgemaakt voor de vergroening
van de entrees. De bedrijventerreinen zijn de
parels van de stad. Gaat het goed op de
bedrijventerreinen, dan gaat het
goed met de stad.

Ze zijn de motor van de lokale economie.
De uitstraling en leefbaarheid zijn dus belangrijk.
Gebra Infra verzorgt eveneens drie jaar lang het
onderhoud van de entrees. Daarna behoort het
automatisch tot het groen van de gemeente en
voeren wij het beheer uit. Verder hebben we het
streven om de groenverzorging van de andere
groene perken naar een hoger niveau te tillen.”
Niels: “We zijn verheugd. Op 18 april zet onze
wethouder de eerste plant in het perk van
De Overmaat tijdens de officiële opening.
Hopelijk volgen meer ondernemers.”
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