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EcoW
Werf verg
groent co
ontainer parken Haacht,
H
Kortenbe
K
erg, Rots
selaar
en Tiienen
Het intergemeen
ntelijk milie
eubedrijf EccoWerf heeft, met de
e steun vann de provin
ncie
ms-Brabantt, de conta
ainerparke n van Haa
acht, Korten
nberg, Rottselaar en Tienen
T
Vlaam
vergro
oend. Ze heeft de gro
oenbuffer vvan de parrken op een
n natuurlijkke wijze
hering
gericht. Dit heeft een positief eff
ffect op de lokale flora en faunaa toe. De
bezoe
ekers van het
h contain
nerpark wo
orden ook gesensibilis
g
seerd overr biodiversiteit.
Het is een voorb
beeldprojec
ct dat ande
ere contain
nerparken later zullenn overnemen.
‘Projectten die de biodiversiteit op
o bedrijventterreinen verrsterken, krijg
gen onze steeun’, zegt Tie
e Roefs,
gedepu
uteerde voor milieu en du
uurzaamheid . ‘In het sterk
k verstedelijk
kte en dichtbbevolkte Vlaa
amsBraban
nt is het niet makkelijk
m
om
m de natuur w
weer dichtbij de mensen te
t brengen. D
Daarom stim
muleren
we natu
uurprojecten op plaatsen waar je dat niet onmiddellijk verwacht: bedrijven terreinen,
begraaffplaatsen, sp
peelplaatsen en jeugdterrreinen’.
Het sam
menwerkingssproject ‘Biod
diversiteitsto
oets in dienstt van containerparken’ vaan EcoWerf, IGO, de
gemeen
nten Haacht, Rotselaar, Kortenberg e
en Tienen en
n de compos
stmeesters vaan de
contain
nerparken van deze geme
eenten is hie
ervan een mo
ooi voorbeeld
d.
‘Het pro
oject geeft du
uidelijk een meerwaarde
m
aan de alge
emene natuurkwaliteit en biodiversiteiit, heeft
oog voo
or de koetserburen van de
d betrokken
n gemeenten en er is vold
doende particcipatie met de
d
gebruikkers en ande
ere bedrijven. Daarom krijjgt het projec
ct een subsid
die van 20.0000 euro’, zeg
gt
gedepu
uteerde Tie Roefs.
R
estaande gro
oenbuffers op
p onze conta
ainerparken in Haacht, Koortenberg, Rotselaar
R
‘We verrrijkten de be
en Tien
nen op een ecologische
e
manier.
m
Hierd
door vergrote
en we het lee
efgebied vann verschillend
de
soorten
n planten en dieren. Bove
endien vorme
en deze groe
ene ruimten stapstenen nnaar grotere
natuurg
gebieden’, ze
egt Peter Sta
andaert, direccteur van Ec
coWerf.
Het pro
oject in de vie
er containerp
parken is een
n proefprojec
ct om ook de andere 23 ccontainerparken van
Oost-Brabant op de
ezelfde wijze om te vorme
en. Bovendie
en vervult Ec
coWerf zo eeen voorbeeld
dfunctie
voor de
e andere bed
drijven op de sites waar d
de containerp
parken geleg
gen zijn.
Met de aanleg van bloemenweiden, houtkan
nten, takkenrrillen en inse
ectenhotels zzetten de parrtners in
op tal vvan vogels, zoogdieren
z
en insecten. H
Het project zal een positie
eve invloed hhebben op het
leefgeb
bied van een aantal koestterburen, zoa
als sleedoornpage (Haac
cht, Rotselaaar en Kortenb
berg),
eikelmu
uis (Haacht), geelgors en
n huiszwaluw
w (Rotselaar)).
De natu
uurontwikkelingsacties, die
d op deze containerparrken zijn uitgevoerd, werrden bepaald
d door de
biodive
ersiteitstoets. De toepassing van dit in
nstrument zo
orgt ervoor da
at er geen peesticiden meer
hoeven
n gebruikt wo
orden bij het groenbehee r, dat er een toename is van de streeekeigen soorrten, een
inrichtin
ng gericht op
p specifieke soorten
s
en d
dat de containerparken op een natuurrlijke manier
geïnteg
greerd worde
en in hun omgeving.

Daarnaast zal er ook uitgebreid aandacht zijn voor communicatie en sensibilisering naar de
gebruikers en wachters van de containerparken en omliggende bedrijven. Zo komt er op de
containerparken een infobord over de koesterburen en het pesticidenvrij beheer.
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