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2B Connect Kennisdagen – 9 mei 2017 



Kennisdag 9 mei 2017- Programma 

 

09:45 Inleiding 2B Connect (Sandra Vandewiele) 

10:00 Bedrijven en Biodiversiteit: a state of the art 
 (Robbert Snep) 

12:00 Lunch 

13:00 Natuur op bedrijventerreinen: een eigen 
 wereld met heel eigen kansen (Rollin Verlinde) 

14:30 Koffiepauze 

15:15 De taal van bedrijfsleiders en de taal van 
 ecologen: afstemmen geblazen (Louis 
 Verbruggen) 

16:00 Adviseurs in opleiding: de Masterclass als kans voor 
 de toekomst 

Welkom! 
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2B Connect Kennisdagen – 9 mei 2017 



Realiseren van een verhoogde biodiversiteit in 
de grensregio door een nauwe samenwerking 
met bedrijven. 

 

via: 

• het vergroenen van bedrijventerreinen 

• het internaliseren van het thema ‘biodiversiteit’ in 
het milieumanagement 

Doelstelling 



Totaal budget 2B Connect  

=  

6.025.165,41 euro 

 

50% cofinanciering 
 

Budget 



De 2B Connect ‘lucky numbers’ 

2019 - 23 – 4 – 10 - 135 – 77 – 3 – 90 

 

 



2019… 



2019 - 23 – 4 – 10 - 135 – 77 – 3 – 90 

 

 



23 partners (april 2017) 

Bedrijven, overheden, NGO’s,… uit Vlaanderen en Nederland 



2019 - 23 – 4 – 10 - 135 – 77 - 90 

 

 



4 inhoudelijke werkpakketten 

Communicatie 

Vergroenen van 
bedrijventerreinen 

Kennis en 
Netwerk 

Bedrijfseconomische 
onderbouwing 



2019 – 23 – 4 – 10 – 135 – 77 – 3 – 90 

 

 



Vergroenen – 10 locaties 



Vergroenen – 10 locaties 

Zeeland (NL) 

Automotive Campus, Helmond (NL) 

Albertknoop, Maastricht (NL) 

De Kleine Hoeven en De Sleutel, 
Bladel en Reusel de Mierden (NL) 

Ringselven, 
Cranendonck 

(NL) 



Vergroenen – 10 locaties 

Bosland, Lommel, Hechtel-Eksel en 
Overpelt (B) 

Elzenhof, Aarschot (B) 

FFH Campus, Tienen (B) 

B³, Beerse - Bedrijven - Biodivers (B) 

Kolenspoor, Heusden-Zolder (B) 



Een greep uit het ‘aanbod’ 

Aanleg of ontwikkeling van:  
• Waterpartijen 
• Bloemrijke graslanden 
• Structuurrijke heide 
• Hagen, houtkanten, laanbeplanting 
• Microreliëf 
• … 

 
 

Plaatsen van: 
• Faunavoorzieningen (visdiefeiland, insectenhotel, vleermuizenverblijf) 
• Ecotunnels 

 
 

Aangepast beheer (bijvoorbeeld minder maaien, plaggen, verwijderen van 
exoten,…) 



2019 - 23 – 4 – 10 - 135 – 77 – 3 -90 

 

 



Vergroenen 

Doelstelling over de 10 projecten heen: 
 
- Concrete maatregelen op 135 ha 
 
- 77 planten- en diersoorten worden bevoordeeld 



Inspireren www.2b-connect.eu  

http://www.2b-connect.eu/
http://www.2b-connect.eu/
http://www.2b-connect.eu/


bedrijven voor biodiversiteit 

Inspireren 



2019 – 23 – 4 – 10 – 135 – 77 – 3 – 90 

 

 



bedrijven voor biodiversiteit 

1 juni 2017: bezoek aan een bedrijfsterrein in Niel met 
ontsnipperende faunatunnels, ecologische groenbuffer,…  

Inspireren 

26 juni 2017: 2B Connect  
Mid-term event in Leuven 
  
Voor bedrijven, beleidsmakers, 
groenondernemers, 
(landschaps)architecten, 
NGO’s, hogescholen, 
tuinbouwscholen,...  



Ontwikkelen 

• Kennisargumenten:  
de voordelen van biodiverser inrichten voor 
bedrijven en ontwikkelaars 

 

• Een rekentool:  
kosten en netto voordelen hiervan 

 

• Communicatiehandvaten:  
verhalen en beelden om te helpen hierover te 
communiceren 

 



Kennis en Netwerk: BIODIVA 

Surf naar www.provincieantwerpen.be 
en tik ‘BIODIVA’ in de zoekbalk in 
 

http://www.provincieantwerpen.be/


2019 – 23 – 4 – 10 – 135 – 77 – 3 – 90 

 

 



Kennis en Netwerk: opleiding 

Opleiden van een ‘taskforce biodiversiteit’, die 
bedrijven begeleiden bij het werken aan 
biodiversiteit. 
 
We willen dat biodiversiteit een echt 
bedrijfsonderdeel wordt en een plaats krijgt in het 
management (via het milieumanagementsysteem) 
van een bedrijf én op het bedrijfsterrein. 



Meer informatie? 
 
www.2b-connect.be 
www.2b-connect.nl 
www.2b-connect.eu 
 

http://www.2b-connect.be/
http://www.2b-connect.be/
http://www.2b-connect.be/
http://www.2b-connect.nl/
http://www.2b-connect.nl/
http://www.2b-connect.nl/
http://www.2b-connect.eu/
http://www.2b-connect.eu/
http://www.2b-connect.eu/



