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PERSBERICHT
Bedrijven en overheden brainstormen over groene infrastructuur
Op donderdag 7 mei 2015 organiseerde de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) in
samenwerking met de GIFT-T!-partners een netwerkdiner voor bedrijven.
GIFT-T! (Green Infrastructure for Tomorrow-Together!) is een Europees project met als
doel de aanleg van meer groene infrastructuur op bedrijventerreinen.
Een 50-tal mensen gingen in debat, van wie de helft uit de bedrijfswereld, zoals Toyota
Motor Europe, Colruyt group, Cofinimmo en Heineken. Ze wisselden ervaringen uit en
ontwikkelden ideeën over de meerwaarde van groene infrastructuur voor bedrijven.
Conclusies netwerkdiner
Opvallend was de eensgezindheid over de impact van een groene omgeving op het welzijn
van de medewerkers. Eén van de bedrijfsleiders merkte een opvallend verschil in
afwezigheid omwille van ziekte op zijn bedrijf. Werknemers geven zelf aan dat meer groen in
de bedrijfsomgeving het werk aantrekkelijker maakt. ‘Niemand wil toch leven in een wereld
zonder bloemen’ besloot Jan Kempers van Heineken.
Bedrijven investeren steeds meer in biodiversiteit. Ze doen dit niet alleen om de eigen
reputatie, maar ook om de lokale gemeenschap te versterken. Daarom is het zo belangrijk
om in dialoog te gaan met lokale verenigingen of buurtbewoners. Andere bedrijven treden
steeds vaker in de voetsporen van enkele pioniers. Er is een groter draagvlak en bewustzijn
over het belang van een groene omgeving.
GIFT-T! in de Vlaamse Rand
VLM coördineert een landinrichtingsproject op het grondgebied van Zaventem en Machelen.
Dankzij GIFT-T!-financiering stelden VLM samen met de bedrijven een businessplan op met
focus op groene infrastructuur voor een beter omgevings- en ondernemersklimaat. Samen
met Toyota Motor Europe, Cofinimmo, Rockspring en Garden Village nv voert de VLM
maatregelen uit voor 6,6 ha extra groene infrastructuur, waarvan 1,1 ha op grond van
bedrijventerreinen. Er zijn ook concrete plannen gemaakt voor de aanleg van 3,6 km extra
groene fietspaden.
Lees meer over het project GIFT-T! op www.vlm.be en www.gift-t.eu.
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De Vlaamse Landmaatschappij investeert in de omgevingskwaliteit
op het platteland en in het randstedelijk gebied.
Als Vlaams overheidsagentschap voert de VLM kleine en grote projecten uit die het platteland bruisend
houden. We leggen fietspaden aan, helpen boeren juist te bemesten, we maken natuurgebieden toegankelijk,
groeperen landouwpercelen dichter bij de boerderijen, we ondersteunen de lokale economie en dragen zorg voor
onze landschappen. We werken hiervoor samen met de mensen uit het gebied maar ook met andere overheden
en organisaties. Die samenwerking is voor ons een garantie voor efficiënte investeringen in een betere
omgevingskwaliteit.

