
Grote Oogst: samen sneller 
bedrijventerreinen verduurzamen

WAAROM

38% van de banen 
in Noord-Brabant

53% van het 
energieverbruik in 
Noord-Brabant

De bedrijventerreinen in Brabant zijn een belangrijke motor voor de 
Brabantse economie. Ze zijn ook een bron van energie- en materiaalverbruik. 
En er is veel kans op hitte, droogte en wateroverlast. Daarom is het van groot 
belang om bedrijventerreinen te verduurzamen. Dit stimuleert ook een goed 
vestigingsklimaat en het aantrekken van talent. 

Kortom, duurzame bedrijventerreinen zijn een voorwaarde voor een 
toekomstbestendige Brabantse economie.

Aan de slag op bedrijventerreinen:<

HOE 13 Grote Oogst-terreinen 

Samen met partners  
13 bestaande 
Grote Oogst-terreinen in  
Brabant verduurzamen. 
Hier is de grootste  
oogst te behalen:

Theodorushaven

Vosdonk

Haven Moerdijk

Kraaiven/Vossenberg

Vijf Eiken

Loven

Haven

De Hurk
Hoogeind/
BZOB

Ekkersrijt

De Dubbelen

De Rietvelden

Moleneind

<

WAT Samen integraal en gebiedsgericht  
verduurzamen op 4 gebieden:

Klimaat- 
adaptatie

Circulaire 
economie

StikstofEnergie

<



HOE Inzet van provincie Noord-Brabant, 
samen met lokale partners:

1. Communicatie & inspiratie
  Partners verbinden, kennis delen, leren van elkaar  

en van anderen. 
2. Financiering & subsidies
  Verkennen en verbinden van kansen bij het Rijk en de EU.
3. Duurzame samenwerking met partners
  Grote Oogst als beweging die faciliteert  

en verbindt.
4.  Instrumentenkoffer met tools voor verduurzaming 
  Met partners tools ontwikkelen, inzetten, leren, 

verbeteren en opschalen.

1. Samenwerking & financiering
  Per terrein een lokale verandercoalitie  

met een concreet plan van aanpak.
2.  T ransitievisie voor de korte en lange termijn
  Zowel quick wins als projecten die een lange  

adem vragen.
3. Inzetten van de instrumentenkoffer
  Inzet van de juiste tool op het juiste terrein.
4. Icoonprojecten
  Grote projecten met een gezamenlijk commitment 

die een grote oogst opleveren.

OVERKOEPELEND GEBIEDSGERICHT (PER TERREIN)

<

WAAROM< Brabantse ambities

Een toekomstbestendige Brabantse economie: bedrijven die zelf energie opwekken en grondstoffen hergebruiken zijn 
minder afhankelijk van (inter)nationale ontwikkelingen. Ook spelen ze vaak makkelijker in op veranderingen in wet- en 
regelgeving. En, alleen aangename, groene werkplekken trekken het (internationale) talent dat we nodig hebben.

Kans voor de gezamenlijke klimaatdoelstellingen: bedrijven op bedrijventerreinen zorgen voor veel energie- en 
materiaalverbruik. Er is dus een ‘grote oogst’ te behalen. Denk aan het beter opslaan van water voor droge tijden en 
het uitwisselen van reststromen tussen bedrijven. En aan meer groen tegen hittestress en gezamenlijke maatregelen om 
stikstofuitstoot te beperken.

De Brabantse Omgevingsvisie: werken aan de Brabantse energietransitie, een klimaatproof Brabant en een 
concurrerende, duurzame economie. Dat betekent:

2030 2030 2030 2050 2050

50% minder 
gebruik primaire 

(abiotische) 
grondstoffen

50% 
minder 

CO2-uitstoot

CO2

Brabant 
klimaat-

bestendig en
water-robuust

50% 
duurzaam 
opgewekte  

energie 

Economie is  
verregaand  

circulair 

Verminderen 
stikstofuitstoot
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Toekomstbeeld

 

 

Huidig beeld<

www.brabant.nl/groteoogst

http://www.brabant.nl/groteoogst

