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Nogmaals bedankt voor jouw deelname aan de 1e online sessie over de

kwaliteitsverbetering van Emer Zuid!

Dit stuk geeft de presentatie, resultaten, vragen en antwoorden weer. Het is

bedoeld als:

• Inspiratiebron tijdens jouw rondje over het terrein. Waar zie je nog meer

kansen voor concrete maatregelen? Wij zijn benieuwd!

• Om te delen met andere bedrijven op Emer Zuid.

• Praktische tips en links om aan de slag te gaan.

In de 2e online sessie horen wij graag aan welke maatregelen jij de voorkeur

geeft en welke je zelf al wilt uitvoeren! Zo werken we samen toe naar de eerste

realisaties voor de kwaliteitsverbetering !

Beste deelnemer,



Kwaliteitsverbetering proces

Concrete maatregelen 

voor kwaliteitsverbetering

Frisse blik, kansen en 

mogelijkheden voor 

kwaliteitsverbetering

Waar zien we nog meer 

kansen voor concrete 

maatregelen?

Komen tot afspraken voor 

eerste realisaties 

kwaliteitsverbetering

1e event (23 februari) Zelf rondlopen op terrein 2e event (16 maart)

Proces



Aanwezig bij 1e event

Sofie Voesenek, gemeente Breda

Tom Rozendal, gemeente Breda

Bas Hoefeijzers, gemeente Breda

Laura Martin, Platform Bv Breda

Theo van Kuijk, Platform Bv Breda

Anghinette van Dijck, Platform Bv Breda

Mariëlle Kok, Kruitkok landschapsarchitecten

Freya Macke, Arcadis

Claudia Reuter, Arcadis

Martijn Dijkstra, Design Tegels

Piet Backx, Backx compleetbeheer

Dennis Hakkaart, Scania 

Marco Jansen, Citroën van Beek



Doelen en partijen

Ambities en doelen

'Stad in een park', vestigingsklimaat, aanpassen veranderend klimaat

• Gemeente Breda, opdrachtgever

• Platform BV Breda, schakel bedrijven met overheden

Branding, vestigingsklimaat:

• Pandeigenaren en pandgebruikers, Emer Zuid en Park 16

Proces en ontwerp ondersteuning

• Arcadis en Kruitkok landschapsarchitecten



Openbaar en privaat

Samenwerking gemeente, pandeigenaren
en gebruikers nodig voor vergroenen én
kwaliteitsslag Emer Zuid

Frisse blik Emer Zuid
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Het wordt heter

Klimaatverandering op Emer Zuid



Het gaat harder regenen

Klimaatverandering op Emer Zuid

Wateroverlast (70 mm in 1 uur) Kwetsbare panden (70 mm in 1 uur)



Effecten klimaatverandering op bedrijf

Klimaatverandering op Emer Zuid

Bedrijfsproces

• Falen van machines en sensoren

• Schade aan voorraden (half)producten

• Verminderde inzet personeel door afname concentratie of gezondheid

• Toename kosten verzekeringen en reputatie

Productieketen

• Afname afzet en van materialen door beperkingen transport

• Afname beschikbaarheid van materialen en middelen

Afzetmarkt

• Wijziging in vraag

naar product 

(afname / toename)

Pand en perceel

• Schades aan pand en perceel

• Toename kosten verzekeringen

Afzetmarkt

Productieketen

Pand en perceel

Bedrijfsproces



Beelden worden herkend en zijn niet nieuw – “Het klopt wel met de werkelijkheid”.

Met name voor hitte. Hitte op kantoren wordt bijvoorbeeld opgelost door deuren tegen elkaar open te zetten 

of door grote energieslurpers, ofwel airco’s, te plaatsen. Het koelen van grote loodsen is lastig. Dit is nu nog 

geen groot probleem, maar er is al een duidelijk verschil met voorgaande jaren merkbaar.

Pandgebruikers vragen nog niet vaak naar energielabels, maar de verwachting is dat dit zal toenemen. 

Reacties tijdens 1e event:
Wie heeft last gehad van het veranderende klimaat?
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1. anonieme entrees

2. veel verharding: brede wegen en trottoirs, gigantische 

parkeerplaatsen

3. weinig eenheid in het geheel maar ook binnen de kavels 

(hekwerken, beplanting, bestrating)

4. elke kavel heeft ze eigen “mini tuintje” of juist alleen maar een 

parkeerplaats

5. niet fiets of wandelaar vriendelijk

Karakteristieke kenmerken

Frisse blik Emer Zuid



6. kabel en leiding stroken zijn vooral grasbermen

7. een aantal groene grenzen aanwezig als goed voorbeeld

8. complexe logistiek technisch situaties

9. cultuurhistorische groenelementen aanwezig (waterpartij en 

oude bomen)

Karakteristieke kenmerken

Frisse blik Emer Zuid



Karakteristieke kenmerken

Frisse blik Emer Zuid

Brede groene bermen Brede stoepen Grote parkeerplaatsen



Karakteristieke kenmerken

Frisse blik Emer Zuid

Brede stoep, groenstrook met groen dat veel onderhoud vraagt



Karakteristieke kenmerken

Frisse blik Emer Zuid

Groene erfafscheiding Grote parkeerplaatsen Mogelijkheid tot groene 

erfafscheiding



De blik op het terrein klopt. 

Extra aanvulling: groen wordt veel vertrapt en betreden (laagbeplanting of looppaadjes) tijdens 

voetbalwedstrijden van NAC. Bij het vergroenen is robuuste beplanting wenselijk.

Reacties tijdens 1e event:
Reacties op deze frisse blik op Emer Zuid?
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“Door de jaren heen is Emer Zuid redelijk verbeterd. Toen ik net op het terrein kwam had het terrein een vrij troosteloos

karakter. Inmiddels zijn er wat panden aangepakt, maar er is nog erg veel winst te behalen.

Het is erg belangrijk voor bedrijven, werknemers, klanten en bezoekers om op een mooi en fijn bedrijventerrein te

komen en te werken, je bent er immers de hele dag. Ik zie veel mogelijkheden voor een kwaliteitsverbetering. Mijn

ideeën sluiten aan bij de schetsen.

Daarnaast denk ik dat er met name kansen liggen in het creëren van eenheid, het koppelen van andere thema’s als de

energietransitie, het verminderen van de hoeveelheid borden, het maken van groene zones voor bijvoorbeeld

lunchwandelingen en het opzoeken van de verbinding met de stad.

Er is momenteel niets hips en vernieuwends aan Emer Zuid en daar kunnen we verandering in brengen. Laten we als

ondernemers deze kans aangrijpen en samen met alle partijen karakter geven aan ons bedrijventerrein.”

Martijn Dijkstra van Design Tegels 
tijdens 1e event
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Entrees vergroenen

Huidige situatie Zo kan het worden

Kansen voor kwaliteitsverbetering



Groene bermen en trottoirs

Huidige situatie

Kansen voor kwaliteitsverbetering

Zo kan het worden



Groene parkeerplaatsen

Huidige situatie

Kansen voor kwaliteitsverbetering

Zo kan het worden



Groene erfgrenzen en hekwerken

Huidige situatie

Kansen voor kwaliteitsverbetering

Zo kan het worden



Groene verbindingsmogelijkheden

Mogelijke verbindingsstrook

Kansen voor kwaliteitsverbetering

Zo kan het worden



Duurzaam watersysteem

Kansen voor kwaliteitsverbetering

Duurzaam watersysteem met voor

grote bedrijven infiltratie en opvang

hemelwater op eigen kavel. Voor

kleine bedrijven maximaal opvang en

infiltratie op eigen kavel met overloop

in openbaar groen / waterberging.



Kansen voor kwaliteitsverbetering

Verzamelkaart van mogelijke

maatregelen. Hier met de vijver op

Emer Zuid als middelpunt, met

groene verbindingen naar noord,

oost, zuid en west. Groene

wandelroutes, parkeerplaatsen en

groen op eigen en openbaar terrein.
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Resultaten kansen 1e event
• Parkeren in groen

• Voorbeeld parkeren Scania

• Zichtbaarheid houden voor voorbij rijdend verkeer

• Voldoende zichtbaarheid behouden voor behoud veiligheid

• Aantrekkelijke aanrijroutes

• Robuuste en kruidige bermen

• Beplanting bestand tegen vandalisme (NAC-supporters)

• Vijver als groene hart

• Wandelroutes vanuit alle richtingen van ca. ½ uur naar 

groene hart

• Groene verbinding van de stad naar Emer Zuid

• Aantrekkelijke wandel-/fietsroutes om ook sociale 
controle te vergroten

• Veel sportscholen aanwezig

• Verbetering oevers/kade

• Vuilstort uit het zicht

• Wildgroei reclameborden aanpakken

• Aanhaken bij plannen CSM-terrein

• Behoefte aan eenheid en uitstraling



• Ondernemers zelf rondlopen op Emer Zuid om verdere kansen voor

kwaliteitsverbetering en vergroenen te identificeren

• Draagvlak kwaliteitsverbetering vergroten en er voor zorgen dat meer

ondernemers aanhaken

• Tijdens de 2e sessie aanpak en samenhang met CSM terrein toelichten

• Catalogus kwaliteitsverbetering en vergroenen samenstellen voor Emer

Zuid

Concrete acties 1e event
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Sfeerimpressie mogelijke maatregelen

Vijver Wadi

Concrete voorbeelden van maatregelen



Sfeerimpressie mogelijke maatregelen

Daktuin Groene erfafscheiding Inheemse heesters

Concrete voorbeelden van maatregelen



Sfeerimpressie mogelijke maatregelen

Vaste planten Inheemse bomen Tijdelijke natuur

Concrete voorbeelden van maatregelen



Sfeerimpressie mogelijke maatregelen

Boomspiegel met onderbeplanting Kruidenrijk grasmengsel Gevelbeplanting

Concrete voorbeelden van maatregelen



Sfeerimpressie mogelijke maatregelen

Professioneel bijenhotel (Half-)open verharding Groen dak

Concrete voorbeelden van maatregelen



Mogelijke maatregelen en de effecten

Concrete voorbeelden van maatregelen



Baten 
ondernemers

Concrete voorbeelden van maatregelen



Baten 
overheden

Concrete voorbeelden van maatregelen



Globale kosten
Maatregel Aanleg Onderhoud per jaar

Wadi 5 – 6 € / m² 0,15 – 0,45 € / m²

Vijver 8 – 10 € / m² 6 – 8 € / m²

Extensief groen dak 50 – 80 € / m² 4 € / m²

Polderdak / daktuin 90 – 250 € / m² 6 € / m²

Gevelbeplanting 300 – 600 € / m² 25 – 50 € / m²

Groene erfafscheiding 40 – 100 € / m² 6 € / m²

Professioneel bijenhotel Vanaf 300 € / stuk n.v.t.

Professionele vleermuizen- of vogelkast Vanaf 30 € / stuk n.v.t.

(Half-)open verharding 64 – 100 € / m² 0,18 – 0,30 € / m²

Inheemse bomen 200 – 250 € / stuk 10 € / stuk

Inheemse heesters 18 € / m² 1,60 € / m²

Kruidenrijk grasland 1,10 € / m² 0,15 € / m²

Vaste planten 40 € / m² 5,5 – 7 € / m²

Tijdelijke natuur 1,10 € / m² 0,15 € / m²

Boomspiegel met onderbeplanting 40 € / m² 5,5 – 7 € / m²

Concrete voorbeelden van maatregelen



Platform BV Breda 

https://www.platformbvbreda.nl/

Vergroenen

https://klimaatadaptatienederland.nl/hulpmiddelen/overzicht/vergroen-omgeving/

Subsidie- en financiering 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/miavamil/ondernemers/sectoren/klimaatadaptatie

Handige links

https://klimaatadaptatienederland.nl/hulpmiddelen/overzicht/vergroen-omgeving/
https://klimaatadaptatienederland.nl/hulpmiddelen/overzicht/vergroen-omgeving/
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/miavamil/ondernemers/sectoren/klimaatadaptatie
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Loop eens met een frisse blik over het terrein en geef aan waar jij nog meer kansen ziet voor concrete
maatregelen op eigen en openbaar terrein. Zo werken we samen naar de kwaliteitsverbetering toe.

Waar zien we nog meer kansen voor concrete 
maatregelen?

Zelf rondlopen op terrein

Concrete maatregelen 

voor kwaliteitsverbetering

Frisse blik, kansen en 

mogelijkheden voor 

kwaliteitsverbetering

Waar zien we nog meer 

kansen voor concrete 

maatregelen?

Komen tot afspraken voor 

eerste realisaties 

kwaliteitsverbetering

1e event Zelf rondlopen op terrein 2e event



Waar op het terrein ziet u nog meer kansen voor 
concrete maatregelen?

Locatie Maatregel Korte / lange termijn

Intekenen op de kaart mag ook (zie 

volgende pagina)

Zelf rondlopen op terrein
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Kwaliteitsverbetering proces

Concrete maatregelen 

voor kwaliteitsverbetering

Frisse blik, kansen en 

mogelijkheden voor 

kwaliteitsverbetering

Waar zien we nog meer 

kansen voor concrete 

maatregelen?

Komen tot afspraken voor 

eerste realisaties 

kwaliteitsverbetering

1e event (23 februari) Zelf rondlopen op terrein 2e event (16 maart)

Proces

Wij nodigen u van harte uit om aan te sluiten bij het 2e event op 16 maart 2021. Tijdens dit online event
willen we samen komen tot afspraken voor de eerste realisaties voor kwaliteitsverbetering op Emer Zuid.



Laura Martin

Project- en parkmanager, Platform BV Breda

+31 6 48 49 69 56 / l.martin@platformbvbreda.nl

Sofie Voesenek

Projectmanager Ruimtelijke Economie, Gemeente Breda

+31 6 21 19 22 46 / sdam.voesenek@breda.nl

Contactgegevens



T
o

t z
ie

n
s
 o

p
 h

e
t 

2
e

e
v
e
n

t!


