PERSTEKST

PLANT EENS EEN KLEIN BOOMPJE!
IGEMO opent groen bedrijventerrein Klein Boom in Putte

Op het terrein Klein Boom te Putte, voormalige steenbakkerij- en boomkwekerijsite, openen de
gemeente Putte en IGEMO vandaag met trots het lokaal bedrijventerrein Klein Boom. Het gaat om
een uitbreiding van 6,30 ha aan de bestaande KMO-zone met een duurzame weerslag en een groene
toets. Om het groene karakter vandaag extra in de verf te zetten, delen IGEMO en het
gemeentebestuur Kleine Boompjes uit.
Zoals geplan(t)d werden de infrastructuurwerken en de groenaanleg voorlopig opgeleverd in het voorjaar
van 2015. De straat Klein Boom werd T-vormig verlengd doorheen de uitbreiding van de KMO-zone.
Langsheen de weg werd een gazonstrook aangelegd van 2 m breed die tevens dienst doet als wandelpad.
Hierlangs wordt een strook geplant met een uniforme laanbeplanting bestaande uit hoogstammige
streekeigen bomen.
De hele bedrijvenzone is volledig omsloten door een brede groene bufferzone met streekeigen beplanting en
open grachten die zorgen voor de vertraagde afvoer van het hemelwater. De bufferzone bestaat deels uit
nieuwe aangeplante streekeigen beplanting en deels uit bestaande aanwezige bomen. Waar mogelijk
werden de bestaande bomen (veelal een restant van de oude boomkwekerij Van Pelt) immers bewaard.
Bestaande bomen die in aanvang gerooid moesten worden, werden gecompenseerd door nieuwe aanplant
in samenwerking met Natuurpunt.

De eerste bedrijven zijn gestart met de oprichting van hun nieuwe bedrijfsgebouw. IGEMO begeleidt de
bedrijven met advies en ondersteuning inzake duurzaamheid, o.a. het optrekken van een energie-efficiënt
bedrijfsgebouw, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, zuinig en efficiënt ruimtegebruik, gebruik van
duurzame materialen, regenwaterrecuperatie, streekeigen beplanting …
De verkoop van bedrijfspercelen loopt intussen vlot. Op dit moment zijn nog een 12-tal van de 20 percelen
beschikbaar met een grootte variërend tussen 1500 en 5000 m².
Zodra er voldoende bedrijven op het terrein gevestigd zijn, wordt de bomenrij gerealiseerd langsheen de
weg. Om de aanplant al een klein zetje te geven, delen IGEMO en het gemeentebestuur van Putte vandaag
‘Kleine Boompjes’ uit. Zo dragen de bedrijven ook hun ‘Klein Boompje’ bij aan het groene en duurzame
karakter van het bedrijventerrein.
Voor meer uitleg over het bedrijventerrein en de verkoop van de bedrijfskavels (ligging, oppervlakte,
procedure, voorwaarden …) kan u terecht op de website www.kmo-kleinboom.be of via het nummer 015 28
65 84.
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