
4 jaar 2B Connect 
terugblik en resultaten

Netwerk = Congress_Circuit_Zolder
Wifi code = czcongress2017
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Context van 2B Connect

• Elke Van den Broeke (Departement 
Omgeving)

• Moïra Heyn (provincie Antwerpen)



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

Hoe?
• Bedrijventerreinen biodiverser ingericht en beheerd

• Adviseurs opgeleid
• Instrumenten ontwikkeld voor bedrijven

• We blijven inspireren

Doelstelling 2B Connect



2B Connect in cijfers
 4 jaar
 26 partners in 

Vlaanderen en 
Nederland

 6 miljoen, 
3 miljoen EFRO



Inhoudelijke werkpakketten

Communicatie
Natuurinvest

Vergroenen van 
bedrijventerreinen

SLZ

Kennis en 
Netwerk
Blenders

Bedrijfseconomische 
onderbouwing

INBO



bedrijven voor biodiversiteit

www.2b-connect.eu

Communicatie: inspireren

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


bedrijven voor biodiversiteit

Nieuwsbrief



bedrijven voor biodiversiteit

Social media 



Vergroenen: 
Bedrijventerreinen inrichten

Doelstelling over 10 locaties heen:

- Concrete maatregelen op 135 ha
- > 77 planten- en diersoorten worden bevoordeeld



Kennis en netwerk: Opleiden
Opleiden van een ‘taskforce biodiversiteit’ via Master Class
 35 opgeleide adviseurs : bedrijven begeleiden bij het werken 

aan biodiversiteit
 Lijst van afgestudeerden via onze website

Bijkomende opleidingen
voor ambtenaren, milieucoördinatoren, projectontwikkelaars, 
grote bedrijven, … 



Bedrijfseconomische onderbouwing: 
Ontwikkelen

• Een rekentool: 
kosten en netto voordelen hiervan

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

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

• Een geoptimaliseerde biodiversiteitsscan (Biodiva)



2B Continued
• Laat je inspireren

– Vandaag
– Brochure
– www.2b-connect.be
– Kennisplatform in ontwikkeling

www.biodiversiteitenbedrijven.be en .nl

• Vraag advies en gebruik onze instrumenten
adviseurs, rekentool, Biodiva, kennisargumenten, …

> Infosessie en adviseurs aanwezig

• Green deal bedrijven en biodiversiteit in Vl
> Infomarkt
https://www.lne.be/green-deal-bedrijven-en-biodiversiteit

http://www.2b-connect.be/
http://www.biodiversiteitenbedrijven.be/
https://www.lne.be/green-deal-bedrijven-en-biodiversiteit


Connecteer vandaag met 
2B Connect

Onze gegevens:
• Projectverantwoordelijke: Vlaamse Overheid –

departement omgeving;
elke.vandenbroeke@vlaanderen.be

• Inhoudelijk projectcoördinator: Provincie 
Antwerpen, dienst Duurzaam Milieu- en 
Natuurbeleid; 
moira.heyn@provincieantwerpen.be

mailto:elke.vandenbroeke@vlaanderen.be
mailto:moira.heyn@provincieantwerpen.be


Dank aan alle projectpartners
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