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Kennisargumenten

Of ik met mijn bedrijf iets 
zou willen doen voor de 

heikikker ?!?
Euh …



Ceci n’est pas un arbre
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Voordelen van economische aard

• lagere beheer- en inrichtingskosten

• minder ziekteverzuim

• bevordert concentratie en creativiteit van 
werknemers

• verhoogt de waarde van het vastgoed

• vlottere implementatie van toekomstige 
regelgeving

• bindmiddel voor de mensen binnen de organisatie

• diefstalpreventie



Voordelen op vlak van het imago

• maakt de MVO-ambities zichtbaar

• versterkt het imago bij klanten

• bevordert het imago van aantrekkelijke werkgever

• betere relatie met omwonenden en de lokale 
overheid

• gratis reclame



Voordelen in relatie tot de 
(leef)omgeving

• voorkomt wateroverlast

• brengt verkoeling

• zuivert water

• creëert een andere beeldkwaliteit



Oefening

Voordelen van economische aard 

lagere beheer- en inrichtingskosten 
Bedrijven kunnen kiezen voor een meer biodiverse inrichting en beheer in plaats van een traditionele inrichting en beheer. 
Hierdoor kunnen bedrijven besparen op de kosten voor aanleg en onderhoud van hun terreinen. 

 

minder ziekteverzuim 
Werknemers zijn minder ziek in een groene werkomgeving. Dit bespaart een bedrijf geld, tijd en energie. 

 

bevordert concentratie en creativiteit van werknemers 
Werknemers presteren beter in een groene, inspirerende werkplek omdat die de concentratie bevordert en de creativiteit 
aanwakkert. 

 

verhoogt de waarde van het vastgoed 
Investeren in biodiversiteit maakt bedrijventerreinen aantrekkelijker en verhoogt de waarde van de bedrijfsgebouwen en -
terreinen. 

 

vlottere implementatie van toekomstige regelgeving 
Bedrijven die kiezen voor biodiversiteit op hun terreinen kunnen zich vlotter, met minder energie en kosten, in regel stellen 
met eventuele nieuwe regelgeving op het vlak van pesticidengebruik, invasieve exoten en waterberging en -infiltratie. 

 

bindmiddel voor de mensen binnen de organisatie 
Biodiversiteit op het bedrijfsterrein brengt de medewerkers dichter bij elkaar en bij het bedrijf. 

 

diefstalpreventie 
Investeren in biodiversiteit op bedrijventerreinen is een effectief middel tegen diefstal en vandalisme. Een biodivers 
bedrijventerrein trekt ook buiten de kantooruren mensen wat de sociale controle op bedrijventerreinen vergroot. 

 

  

Voordelen op vlak van het imago 

maakt de MVO-ambities zichtbaar 
Investeren in biodiversiteit op het bedrijfsterrein is voor bedrijven een zeer tastbare en daardoor ook zeer effectieve 
manier om aan te tonen dat het zich inzet voor een duurzamere samenleving. 

 

versterkt het imago bij klanten 
Investeren in biodiversiteit kan een bedrijf helpen om zichzelf te onderscheiden van zijn concurrenten. 

 

bevordert het imago van aantrekkelijke werkgever 
Door te investeren in biodiversiteit op het bedrijfsterrein creëren bedrijven een aangename werkplek en imago waardoor 
zij beter in staat zijn om goede werknemers aan te trekken. 

 

betere relatie met omwonenden en de lokale overheid 
Investeren in biodiversiteit op bedrijfsterreinen is voor bedrijven een uitgelezen manier om de relaties met de 
omwonenden en de lokale overheid aan te halen. 

 

gratis reclame 
Investeren in biodiversiteit op het bedrijfsterrein zorgt voor gratis reclame. Bedrijven die investeren in biodiversiteit op hun 
terreinen krijgen doorgaans heel wat gratis reclame, zowel lokaal als bovenlokaal. 

 

  

Voordelen in relatie tot de (leef)omgeving 

voorkomt wateroverlast 
Door te investeren in natuur, wadi’s en waterdoorlatende verhardingen kan er meer water in de bodem infiltreren, 
verdampen en gebufferd worden. Daardoor lopen bedrijven zelf minder risico en helpen ze ook elders wateroverlast te 
voorkomen. 

 

brengt verkoeling 
Groen op bedrijventerreinen brengt verkoeling en zorgt voor zuurstof op warme dagen. Daardoor is de temperatuur 
dragelijker, kunnen de werknemers zich beter concentreren en worden ze minder snel ziek. 

 

zuivert water 
Door te investeren in een wetland kunnen bedrijven afvalwater zuiveren en hergebruiken. Dat maakt hen minder 
afhankelijk van water en spaart hen geld uit door een lagere waterfactuur. 

 

creëert een andere beeldkwaliteit 
Investeren in biodiversiteit zorgt ervoor dat bedrijventerreinen er meer natuurlijk en minder versteend uitzien. 

 

 

• Wat zijn de drie 
belangrijkste 
voordelen voor het 
bedrijf van je 
stageopdracht?

• Waarom denk je 
dat dit zo is?



kennis

geen tijd, geld, capaciteit 

ja, en dan … ik heb mijn eigen 
problemen 

kan ik wel zinvol bijdragen?

gewoontes 

negatieve ervaring 





Uitdaging

Call to action

Voordeel  biodiversiteit



Enkele inspirerende verhalen

Philips, Best Heineken, Zoeterwoude Dow Chemical, Terneuzen

High Tech Campus, Eindhoven Athlon, MachelenKristalpark, Lommel





2B Connect rekentool

• verkennen van de 
kosten van ecologisch 
beheer en inrichting 
van terreinen (versus 
traditioneel)

• voor
– adviseurs
– overheden
– bedrijven, 

ontwikkelaars, 
parkmanagers en 
hun dienstverleners



Aandachtspunten

• eenvoudig in gebruik

• meerwaarde bieden



Opbouw

• input-, reken- en resultatenmodule

• beheertrajecten

• maatregelen(paketten) en hun kosten

• kosten- en tijdsparameters

• definities

• handleiding



Opbouw

Beheertraject (functie van abiotiek, ecologische context en andere 
beheervariabelen) 
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Eigenschappen

• houdt rekening met
– abiotische en ecologische context

– schaalgrootte beheer

• aannemelijke default instellingen (gebaseerd 
op courante praktijken en waarheidsgetrouwe 
data) zijn aanpasbaar
– beheerkeuzes

– opportuniteiten

– kosten- en tijdsparameters

• gevalideerd en getest



Mogelijke uitgangssituaties

Akker- en 
intensief graslandVerwilderd 

terrein

Verharding
Border met vaste 

planten en stuiken
Gazon Haag

BosHeide



Mogelijke doelsituaties

Soortenrijk 
grasland

Soortenrijke 
waterloop

Poel Moeras 

Pioniersvegetatie

HeideStructuurrijk 
grasland

Struweel

Soortenrijk bos

Boomgaard

Inheemse borderHeg / houtkant



Invoermatrix scenario

Nieuwe ontwikkeling:
traditionele inrichting 

en beheer

Nieuwe ontwikkeling: 
biodiverse inrichting en beheer

Verderzetting 
traditioneel beheer

Herontwikkeling bestaand terrein: 
biodiverse inrichting en beheer



Oefening

• Typeer het scenario voor het bedrijf van je 
stageopdracht



Rekenvoorbeeld Profel

• 15.000 m² gazon -> soortenrijk grasland
• 500 m² border met vaste planten en struiken -> 

border met inheemse vaste planten en struiken
• 500 m² waterpartij -> soortenrijke poel
• 300 m² verwilderd terrein -> houtkant



Rekenvoorbeeld Profel

• 15.000 m² gazon -> soortenrijk grasland
• abiotiek speelt  belangrijke rol!

• voedselrijkdom bodem (van nature / 
beheer)

• vochtigheid bodem



Rekenvoorbeeld Profel



Rekenvoorbeeld Profel



Rekenvoorbeeld Profel



Planning ontwikkeltraject

• verder ontwikkelen, valideren en testen

• aanpak

– validatie beheertrajecten en aannames door 
experten groen- en natuurbeheer 

– valideren kosten(model) op basis van het 
doorrekenen van 2B Connect casussen

– overleg en samenwerking met collega’s van 
Robbert Snep over de gebruikte kosteninformatie

– doelgerichte prijsvraag bij aannemers in VL en NL

– (test)gebruik door partners, adviseurs …

Deel van je stageopdracht: reken het scenario van je bedrijf door met de 
2B Connect rekentool en interpreteer/bespreek kort de uitkomst



Planning ontwikkeltraject

• in ontwikkeling

– extra uitgangs- en doelsituaties uitwerken en 
toevoegen

– aanpasbaarheid rekentool implementeren

– gebruikte kosteninformatie en assumpties nog 
beter op elkaar afstemmen

– resultatenmodule verder ontwikkelen met extra 
indicatoren

– definities en handleiding toevoegen

– look en feel verzorgen



Planning ontwikkeltraject

• focus validatie

– gebruiksvriendelijkheid

– welke combinaties van uitgangs- en doelsituaties 
ontbreken nog

– correctheid beheertrajecten en bijhorende 
maatregelenpakketten

– kosten maatregelen

– gehanteerde aannames

– …



meer informatie?

www.2b-connect.be
www.2b-connect.nl

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

