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SECTOR
Drukkerij
AANTAL WERKNEMERS
49
LIGGING
Duffel
WEBSITE 
www.debie.net

TYPE TERREIN  
KMO zone itterbeek Duffel-oost 
TOTALE OPPERVLAKTE  
0,9 ha
OPPERVLAKTE GROENZONE 
0,48 ha
ONTWIKKELDE GROENELEMENTEN 
bloemen, extensief beheerde 
graspartijen, hagen, laagstammi-
ge bomen, struiken, lage struiken, 
waterbufferbekken/gracht,  
bijenhotel, bijenkorven, …
ONTWIKKELINGSFASE  
uitgevoerd (2002 & 2009)
ONTWERPERS  
Elsen Architectuur – Arendonk 
UITVOERDERS 
Groenstudio Kris De Herdt
CONTACT  
bart.debie@debie.net
KOSTPRIJS AANLEG  
€ 100.000 (€ 40.000 + € 60.000)

HOOFDMOTIVATIE

De bedoeling was om de impact van 
onze drukkerij op het milieu zo laag 
mogelijk te houden om van onze 
drukkerij de milieuvriendelijkste te 
maken. Zonder lucht te verkopen, 
maar door waar mogelijk daadwer-
kelijk zelf actie te ondernemen. Di-
verse investeringen werden gedaan 
om duurzaam en CO2-vrij drukwerk 
te realiseren: groene stroom, een la-
ger energieverbruik, duurzame wa-
terrecuperatie en -afwatering, ge-
bruik van duurzame materialen en 
recyclage van materialen. Investeren 
in biodiversiteit past perfect in dit 
plaatje en maakt onze ambities te-
gelijk ook heel zichtbaar voor de 
klanten.

ACTIES VOOR GROENE 
INFRASTRUCTUUR

• Ecologisch waterbekken
• Ecologische groenaanplantingen
• Bijenhotel en bijenkasten plaat-

sen: zichtbaar vanop de straat. 
Op de bijenkorven staat ook 
een webcam 

www.debie.net/nl/bedri jf/
duurzaam-ondernemen

• Voor de overige delen: klassieke 
tuinaanleg

LINKEN MET DE 
OMGEVING

Het kantoorcomplex ligt ingesloten 
tussen het ecologisch bedrijventer-
rein KMO zone Itterbeek, een water-
bufferbekken van Antwerpse Water-
wegen (drinkwatervoorziening op 
200m) en grenst verder ook aan een 
bos, weiland en akkers.

TIPS VOOR ANDERE 
BEDRIJVEN

Betrek alle niveau’s binnen het be-
drijf.
De CEO’s zijn de initiatiefnemers 
van dit project en hebben de ver-
antwoordelijke “Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen” ook be-
trokken in het project. De HRM moet 
het personeel motiveren/inlichten 
en suggesties laten aanbrengen. 
Onze werknemers dragen onze be-
drijfscultuur van milieuvriendelijke 
drukkerij mee uit en het manage-
ment staat open voor suggesties 
van werknemers. 

Zoek een groenaannemer die bijna 
geen pesticiden gebruikt.
Dat kost wat meer in mankracht, 
maar het loont wel voor de natuur. 
Vraag de groenaannemer om sug-
gesties rond bij-vriendelijke bloe-
men. 

Pas groene herinrichting toe bij 
een nieuwbouw en een bedrijfsuit-
breiding, en budgeteer dat mee in 
de totaalkost van de bouw. 
Kleine veranderingen (bijenhotel, 
bijenkorven) werden met eigen mid-
delen gefinancierd. 

Bloemperkjes die jaarlijks verande-
ren zijn een jaarlijkse extra kost van 
maximum 500 euro. De jaarlijkse 
kosten voor onderhoud variëren in 
ons geval tussen de 8.000 - 10.000 
euro, voor een terrein van 9000 m2, 
waarvan ongeveer een 4800 m2 niet 
bebouwd is.

DE BIE PRINTING BVBA

Drukkerij 'DE BIE' richt 
bedrijventerrein in voor de bijtjes

FUNCTIES VAN 
DE GROENE 

INFRASTRUCTUUR

WIJ ONDERNEMEN VOOR 
MENSEN VAN NU MAAR 
PROBEREN ERVOOR 
TE ZORGEN DAT ONZE 
VOLGENDE GENERATIES 
OOK NOG EEN MOOIE 
WERELD HEBBEN DOOR 
OP ECOLOGISCHE EN 
MAATSCHAPPELIJK 
VERANTWOORDE WIJZE TE 
PRODUCEREN. VOLGENS 
ALBERT EINSTEIN IS ER GEEN 
LEVEN OP AARDE MOGELIJK 
ZONDER BIJTJES
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