
Vivara Pro werkt als onderdeel van CJ 
Wildbird Foods Europe BV samen met 
natuurbeschermingsorganisaties. Op natuurbeschermingsorganisaties. Op 
verschillende wijze levert zij zo haar bijdrage om verschillende wijze levert zij zo haar bijdrage om 
het leefmilieu van plant en dier te verbeteren. het leefmilieu van plant en dier te verbeteren. 
Producten worden samen met de groene partners Producten worden samen met de groene partners 
ontwikkeld of door hen goedgekeurd. Daarnaast 
ondersteunt Vivara Pro/CJ Wildbird Foods Europe 
BV haar groene partners fi nancieel door een deel 
van haar opbrengst af te staan. Zo geven we op 
onze beurt een stukje terug aan de natuur.

Vivara Pro/CJ Wildbirds Foods Europe BV werkt 
samen met o.a. Vogelbescherming Nederland, 
Zoogdiervereniging, Natuurmonumenten, 
Vlinderstichting, Stichting Eekhoornopvang 
Nederland,  Stichting Egelbescherming 
Nederland, RAVON, IVN, Natuurpunt, 
Vogelbescherming Vlaanderen en NABU.

Vivara Pro is dé expert in Europa om professionele projecten uit te voeren 
en producten en diensten aan te bieden voor mitigatie, verbetering van 

de biodiversiteit, fl ora & fauna compensatie en duurzaamheid.

Groene partnersDit is Vivara Pro

Samenwerking 
natuurbeschermingsorganisaties 
Gezamenlijke verbetering van de biodiversiteit, 
producten aanbevolen door partners en 
fi nanciële ondersteuning aan groene partners.

We maken onze producten zelf 
FSC-gecertifi ceerd, hiermee voldoen we 
aan de hoogste kwaliteitsstandaard en we 
kweken onze eigen planten.

Eigen projectuitvoer 
Wij doen de complete projectuitvoering of 
in samenwerking met ons gespecialiseerde 
partnernetwerk.

Eigen adviseurs
Snel en professioneel contact met onze 
klanten.

Eigen productontwikkeling
Innovatief en op de hoogte van de 
nieuwste productontwikkelingen.

info@vivarapro.com

www.vivarapro.com

+31 6 36165925 (Henk)

Building and Planting for Biodiversity

Wij werken samen met:Wij werken samen met:

Building and Planting for Biodiversity
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Voor de professionele markt.



Wij kunnen of in samenwerking met ons gespecialiseerd netwerk met 
onder andere: De nieuwe wAarde, Natuurpro, NL Greenlabel en Deltaplan 
biodiversiteitsherstel, het complete project voor u ontzorgen. 
U kunt onze werkwijze direct bespreken met onze adviseur Henk: +31 6 36165925.

Op onze website kunt u deze werkterreinen en thema’s in de 
referentieprojecten terug zien: www.vivarapro.com/referentieprojecten

Kijk voor ons volledig assortiment op onze website: 
www.vivarapro.nl/producten

Werkterreinen en thema’s Werkwijze Vivara Pro Flora en fauna voorzieningen

De verschillende werk-
terreinen waarin Vivara 
Pro projecten uitvoert zijn: 
• Stedelijke gebieden
• Landelijke gebieden
• Infrastructuur
• Industrieterreinen

De verschillende 
thema’s waar bij Vivara 
Pro de focus ligt: 
• Klimaatadaptieve 

maatregelen toepassen
• Compenserende 

maatregelen
• Mitigerende maatregelen
• Uitvoering geven aan de 

natuurwetgeving
• Verhogen van de 

biodiversiteit
• BREEAM projecten 

uitvoeren

Inbouwstenen
Vivara Pro ontwikkelt inbouwstenen 
voor onder andere vleermuizen, 
huismussen en gierzwaluwen. Deze 
worden in onze eigen fabriek gemaakt.

Boomkasten
Speciale nestkasten die aan bomen 
gemonteerd kunnen worden met 
het bijgeleverde opgang materiaal. 

Vrijstaand
Onder deze categorie vallen: 
tillen, vleermuispaalkasten, 
oeverzwaluwwand en insectenhotels.

Planten
We produceren zelf inheemse zaden, 
en stekken en vermeerderen plant- 
materiaal op onze eigen plantenvelden.
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Een gebied onderzoeken waarbij de 
fl ora en fauna in kaart wordt gebracht 
om zo te kunnen bepalen welke 
maatregelen er getro� en moeten 
worden om aan de eisen te voldoen.

Onderzoek doen naar lokale 
fl ora en fauna

Project uitvoeren

Zichtbaarheid

Onderhoud van project

Monitoring

Leveren natuurbeschermings-
producten

Plan maken & projectvoorstel doen

Aan de hand van het onderzoek maken Aan de hand van het onderzoek maken 
we een plan en doen we een voorstel 
dat het beste bij de situatie past.

Vervolgens kunnen wij of samen met Vervolgens kunnen wij of samen met 
ons gespecialiseerde partnernetwerk, 
het project volledig uitvoeren.

• Vivara Pro plaatst voor u 
professionele en educatieve bebording 
bij het project.

• Onze verschillende communicatie-
kanalen: social media, nieuwsbrieven, 
persberichten, fl yers.

• Biodiversiteit meten doormiddel van
meetlat of NL-Terreinlabel.nl.

Het onderhoud van het project kunnen Het onderhoud van het project kunnen 
wij ook volledig uitvoeren.

Het project zal tijdig gemonitord Het project zal tijdig gemonitord 
worden om aan te tonen dat de 
maatregelen hebben geholpen voor 
de aanwezige fl ora en fauna.

We kunnen ook altijd voor u alleen 
de natuurbeschermingsproducten 
afl everen op het juiste adres.

Gevelkasten
Vivara Pro heeft veel verschillende 
soorten gevelkasten. Deze zijn 
voornamelijk van het duurzame 
materiaal houtbeton gemaakt.


