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KLIMAATVERANDERING & BEDRIJVENTERREINEN
Klimaatverandering vergroot de kans op hevige regen, droogte, hitte,
hagel, storm en overstroming. Ook op bedrijventerreinen zijn aanpassingen
nodig tegen bijv. oververhitte producten, machines en mensen of instromend
regenwater en onbegaanbare wegen. Alle partijen zijn aan zet!

KLIMAATVERANDERING: PARTIJEN
Op bedrijventerreinen zijn veel partijen actief.
Veel van hun belangen hebben een relatie met
klimaatverandering.
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KLIMAATVERANDERING: LOCATIES
De belangen en eigendommen van de partijen liggen op
verschillende plekken. Panden en percelen zijn privaat
eigendom. Wegen, bermen en parkeervoorzieningen
beslaan daarnaast zo’n 30% en zijn vaak eigendom van
de gemeente of het parkmanagement.

OMWONENDE

PERSONEEL & KLANT

openbare
ruimte

PRIVATE RUIMTE

(bUITEN & biNNen)

TRANSPORTROUTES

BEDRIJF

LOKALE OVERHEID
• afdeling ecologie
• ontwikkelmaatschappij
• afdeling economie
• afdeling verkeer
• afdeling klimaatadaptatie
• afdeling beheer
• ...

openbare &
PRIVATE RUImte

pand &
perceel

FINANCIER &
VERZEKERAAR

GEZAMENLIJKE
openbare RUImte

PANDEIGENAAR
ONDERNEMERSVERENIGING

PARKMANAGEMENT

KLIMAATVERANDERING: INSTRUMENTEN
Alle partijen hebben elkaar nodig om de noodzakelijke aanpassingen
aanpassingen voor klimaatveranderingen op bedrijventerreinen
te realiseren. Ieder brengt hierbij zijn instrumenten mee.
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NAWOORD
Deze infographic geeft een beeld van de opgaven, partijen, belangen, locaties
en instrumenten die een rol spelen bij het aanpassen van bedrijventerreinen aan
klimaatverandering. Door deze samen te brengen maken we bedrijventerreinen
klimaatbestendig en daarmee toekomstbestendig.
Deze infographic is opgesteld door de werkgroep Groenblauwe Bedrijventerreinen van
Samen Klimaatbestendig en de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland,
i.s.m. De Vervoering, werkplaats voor tekst en beeld.
Freya Macke, mei 2022
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