Groener
werken

opwaarderen

gezond werken

WA ARDE VOL EN INSPIREREND

multifunctioneel
ruimtegebruik

Een groene invulling maakt gebouwen en terreinen waardevol en
aantrekkelijk voor medewerkers, klanten en omwonenden.
Groener werken maakt elke organisatie productiever en succesvoller.
GEZOND WERKEN

zijn er mogelijkheden voor beplanting:

op planten of het groen van de (binnen)tuin

daktuinen.

Een lunchwandeling in een natuurlijke

OPWAARDEREN

Groener werken is prettiger werken. Uitzicht
maakt elke werkplek een stuk plezieriger.

buitenruimte biedt gezonde ontspanning.

ONDERSCHEIDEND VERMOGEN

met binnentuinen, gevel - begroening en

In veel steden krijgen industriële

monumenten of leegstaande kantoren een
nieuwe bestemming. Een nieuw ontwerp

Een verzorgde entree, weelderige bedrijfstuin

van de buitenruimte of de renovatie van de

voor medewerkers, ze zijn ook bepalend voor

objecten een aantrekkelijke werkplek voor

of praktisch terras zijn niet alleen aantrekkelijk

verouderde beplanting maakt van historische

de beleving van bezoekers. Groener werken

nieuwe gebruikers.

imago van een organisatie.

IMPACT OP NATUUR EN MILIEU

MULTIFUNCTIONEEL
RUIMTEGEBRUIK

op de natuur en het milieu. Steeds meer

is daarom onlosmakelijk verbonden met het

Waar mensen werken, hebben ze invloed
werkgevers maken bewuste keuzes, om de

Een bedrijventerrein of kantorenpark heeft

impact te beperken of om deze zelfs ten

ontspanning. De inrichting bepaalt of de

bijdragen aan de waterberging, een schonere

versterkt de mogelijkheden, door bijvoorbeeld

Groener werken past daarom ook goed in een

verschillende functies: voor werken en

goede te keren. Een groene buitenruimte kan

gebruikers deze efficiënt benutten. Groen

lucht en aan de biodiversiteit in de omgeving.

de routing en veilige verkeersstromen te

MVO-beleid.

ondersteunen. Ook als ruimte schaars is,

onderscheidend vermogen

impact op natuur en milieu

GROENER WERKEN
Werk is een belangrijk onderdeel van ons leven. In een inspirerende en gezonde
omgeving voelen we ons lekker en functioneren we beter. Een natuurlijke,
duurzame uitstraling versterkt ook het imago van de organisatie.
Kortom, de plek waar mensen werken wint aan waarde met groen.

BETERE PRESTATIES

UITSTRALING EN OPWAARDERING

Bij nieuwbouwprojecten is groen efficiënt in

organisaties op vele aspecten goed presteren.

bedrijventerrein versterkt de uitstraling.

of herbestemming helpt een vernieuwde

Om succesvol te opereren moeten

Dat begint met gemotiveerde en vitale

mensen. Onderzoek bevestigt dat een groene
werkomgeving bijdraagt aan het welzijn
van werknemers en het beheersen van
ziekteverzuim.

Een groene omgeving wint aan belang in de

samenleving en zorgt ook voor economische
waarde. Planten en bomen verbeteren het
klimaat, doordat ze fijnstof afvangen en
voor beschutting en verkoeling zorgen.

De begroeiing rondom gebouwen levert

bovendien een belangrijke bijdrage aan de
waterhuishouding van het terrein.

Groen rondom een pand of op een

Een verzorgd terrein is aantrekkelijk voor

medewerkers, maar ook voor omwonenden
en externe relaties.

te passen in het bouwproces. Bij renovatie
buitenruimte een pand op te waarderen

of een verouderd terrein nieuw leven in te
blazen. Groen voegt waarde toe.

SPECIALISTEN DIE ELK A AR PERFECT A ANVULLEN
Bij idverde weten we veel van groen. Onze bevlogen vakmensen
hebben ervaring met zowel nieuwbouwprojecten als terreininrichting
bij bestaande bedrijfspanden. We werken vanuit drie gespecialiseerde
werkmaatschappijen, die elkaar perfect aanvullen.

IDVERDE ADVIES

IDVERDE REALISATIE

IDVERDE BOMENDIENST

idverde Advies maakt ontwerpen en schrijft

de technische ondersteuning bij aanleg en

specialistische kennis in huis, bijvoorbeeld

Ons architecten- en ingenieursbureau

beheerplannen voor bedrijven(terreinen).
We adviseren bij de inbedding van de

verschillende functies van groen in de
werkomgeving en verrichten flora- en
faunaonderzoek.

idverde Realisatie is verantwoordelijk voor

onderhoud, en bij renovatie van verouderde
beplanting. Vanuit een landelijk netwerk

van vestigingen zijn onze vakmensen altijd
dichtbij, ook als uw organisatie meerdere
locaties heeft.

CONTACTGEGEVENS

postadres

Postbus 24 - 5076 ZG Haaren

groep. Ons hoofdkantoor staat in Haaren (Noord-Brabant).

navigatie

Berktweg 2 - Haaren

idverde NL is onderdeel van de internationale idverde

Verspreid over het land ligt een netwerk van vestigingen
en steunpunten. Wilt u in contact komen? Kijk op onze
website of neem telefonisch contact op met ons.

bezoekadres
telefoon
e-mail

internet

Rijksweg 11 - 5076 PB Haaren
+31 411 62 20 36

info@idverde.nl

www.idverde.nl

Met idverde Bomendienst hebben we

voor het inpassen van bomen in een ontwerp
of de verplanting van bijzondere bomen

binnen een project. Ook hebben wij ervaring

met de verzorging, het behoud en het beheer.

