Het project ‘Het kanaal, een ecologische corridor in hartje Brussel’, dat
gesteund wordt door Leefmilieu Brussel, is bedoeld om de rol van het kanaal
als ecologische corridor voor fauna en flora te versterken. Concreet gebeurt dat
door verschillende initiatieven zoals aanplantingen, het aanbrengen van
nestkasten, natuurvriendelijk beheer van groene ruimtes….
Vanuit die optiek nodigen wij alle bedrijven en industrieën langs het kanaal uit
om mee hun schouders te zetten onder dit initiatief voor meer natuur en
biodiversiteit, of om acties voor de natuur financieel mee mogelijk te maken.
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Als u interesse heeft, staan projectpartners klaar om hun expertise te delen en
u op weg zetten. Zo biedt de vzw Natagora in het kader van Réseau Nature
bijvoorbeeld begeleiding voor bedrijven aan voor een milieuvriendelijke aanpak
van bedrijfsterreinen. Daar hoort ook een label bij dat de inspanningen van een
onderneming voor de natuur (op basis van het Réseau Nature-charter)
bevestigt en onderstreept. Natagora biedt verschillende diensten aan, gaande
van een milieuaudit tot het organiseren van conferenties. De terreinexpertise is
gratis voor alle bedrijven die in het Brussels gewest liggen.

Een aantal bedrijven in de kanaalzone hebben de stap al gezet en hebben hun
terreinen of gebouwen op een natuurvriendelijke manier aangepakt. Solvay en het
waterzuiveringsstation
Aquiris,
bijvoorbeeld,
werken
samen
met
natuurverenigingen voor het milieuvriendelijk onderhoud van hun groene ruimtes
(laattijdig maaien, behoud van vochtige zones…). Aan de gebouwen van Bpost
en de voormalige Belle-Vue brouwerij werden verschillende nestkasten
opgehangen voor trekvogels (gierzwaluw).
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Ingrepen die goed zijn voor de biodiversiteit kunnen ook een positieve
impact hebben op de werknemers van een bedrijf, omdat hun
werkomgeving erop vooruitgaat. Een gevarieerd, natuurlijk kader is
gezonder om in te functioneren, helpt mensen om zich te concentreren
en zich goed te voelen op hun werk en zorgt voor minder stress en
andere klachten. Door te kiezen voor duurzaamheid kan uw bedrijf ook
een belangrijke maatschappelijke rol vervullen bij het sensibiliseren
van werknemers over biodiversiteit in de stad: mensen kunnen uw
keuze voor vergroening als werkgever immers ook bij hen thuis gaan
toepassen.

Verder is er ook een economisch voordeel aan het project want een meer extensief onderhoud van groene ruimtes
betekent minder kosten. Ten slotte zorgen wij ervoor dat uw engagement voor meer biodiversiteit niet onopgemerkt
blijft, en uiteraard kan u er ook zelf mee uitpakken in uw communicatie met klanten en partners.
Voor meer informatie over mogelijke acties en over de biodiversiteit langs het kanaal kan u de website van het
project raadplegen: www.zennekanaal.be.
We kijken ernaar uit om samen met u op weg te gaan en stellen voor om een afspraak te maken om kennis te
maken en een eventuele samenwerking met uw bedrijf te verkennen.
Van harte dank bij voorbaat,
Grenzeloze Schelde – Escaut sans Frontières
Akenkaai 2bis, 1000 Brussel
02/201.08.08 - corridor@gs-esf.be

Dit project komt tot stand door de samenwerking van verschillende vzw’s en wordt gecoördineerd door Grenzeloze
Schelde.

