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Milieucharter en MVO charter VOKA 

Managementsysteem (ISO 9001, ISO 

14001 en OHSAS 18001) 

Nieuwsgierigheid  je hoort er over, het 

wordt minder vreemd en je wil toch wel iets 

meer te weten komen…. 






 = spontane inschatting door de bedrijfsleider  = score van 60 tot 100%

 = reële plaats op de milieuladder op basis van het interview mini - checklist en rondgang  = score van 30 tot 60%: 

 = score van 0 tot 30%

 
inschatting door bedrijfsleider reële plaats op de ladder
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Plaats U op de biodiversiteitsladderladder



De BIODIVA scan heeft ons geholpen om 

onze positie te bepalen op het gebied van 

biodiversiteit binnen onze onderneming 

Onze troeven: 
-  een grote bufferzone 

-  reeds veel bestaande beplanting die geschikt 

was 

- de mogelijkheid om veel zelf uit te voeren 

- extra hulp van een bioloog/ecoloog 

 

 

 

 





 Invasieve soorten zoals sommige exoten 

Metalen schutsels 

Een aantal bomen en struiken die slecht 

gekozen waren voor deze streek en die 

bijgevolg niet goed gedijden 

Centrale verlichtingspaal 



Een vijver 

Een spiraal in haagplantjes 

Een beschut hoekje tussen hagen 

Verschillende fruitbomen 

Een tuinbank waar personeel, klanten en 

bezoekers kunnen genieten 

Verschillende nestkastjes 

Voederpaal om tijdens winterperiodes de 

vogels te kunnen voederen 

 





Ondertussen een gevulde en goedbevolkte 

vijver met: 

    vissen, waterplanten, zoetwatermossel,  

    kikkers, salamanders, libellen, 

watertorren, …  

Verschillende nieuwe vogelsoorten laten 

zich zien en ook konijntjes en eekhoorns 

hebben al een plaatsje veroverd.                  



Deze prachtige reiger komt 

regelmatig onze vissen de stuipen op 

het lijf jagen 

Verschillende soorten libellen, 

waaronder deze knalblauwe, 

huizen rond de vijver 



Magneet voor mens en dier 

Aangenaam om naar te kijken 

Lunchpauzes en vergaderingen gaan 

regelmatig buiten door 

Rustpunt  



We gaan verder op de ingeslagen weg en 

zullen proberen om elk jaar een klein stapje 

omhoog te gaan op de biodiva 

prestatieladder 

 

Aanpak van andere zones 

Uitbreiding en verbetering van de 

vijverzone 
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