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Infosessie
‘Voordelen voor bedrijven’

Vier jaar 2B Connect - terugblik en resultaten
22 oktober, Heusden-Zolder



Kan ik met mijn 
bedrijf wel iets voor 

de biodiversiteit 
betekenen?



Wat levert investeren 
in biodiversiteit op 
voor mijn bedrijf?



Wat gaat mij dat 
kosten werken aan 

biodiversiteit op mijn 
bedrijfsterrein?



Hoe begin ik eigenlijk  
aan biodiversiteit op 
mijn bedrijfsterrein?



133 bedrijven en organisaties 
natuurvriendelijk beheer op 1.900 ha!



Wat levert investeren 
in biodiversiteit op 
voor mijn bedrijf?



Voordelen voor bedrijven



Ceci n’est pas 
un arbre

parasol

luchtfilter

buffer voor licht, geluid, stof … 

airconditioning

ontspanning

constructie-
materiaal

waterzuiveringsstation waterinfiltratie-
eenheid

CO2-opslag

inspiratie

identiteit

aantrekkelijke 
werkomgeving

Wat is dit?

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLt5Sk99bLAhWBJw8KHYEzBTsQjRwIBw&url=http://www.misuku-malawi.nl/&psig=AFQjCNGJJMGPhF70W_Pe7AANWDiPixirHg&ust=1458826752075757


Voordelen voor bedrijven
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Roompot
Nieuwvliet-Bad



Van der Valk hotel 
Zwolle



Van der Valk hotel 
Leeuwarden



Uitdagingen voor bedrijven



Beeldkwaliteit



Brabantia
Pelt



FFH Campus
Tienen



Kristalpark 
Lommel



Athlon Car Lease 
Machelen



Koster Keunen 
Bladel



High Tech Campus
Einhoven







Natuur hypothekeert toekomstige 
ontwikkeling van terreinen



North Sea Ports
Sluiskil



Tijdelijke natuur
• Wettelijk kader voor tijdelijke Natuur in VL en NL

– http://www.tijdelijkenatuur.nl/
– https://www.natuurenbos.be/beleid-

wetgeving/vergunningen/tijdelijke-natuur
• Voordelen voor bedrijven, overheden en natuur(organisaties)

– bouwplannen lopen geen (kostbare) vertraging meer op
– aantrekkelijker vestigingsklimaat
– tastbare manier om te profileren als maatschappelijk 

verantwoord bedrijf, groene gemeente, provincie …
– bron van interessante samenwerkingsverbanden
– besparing, want stoppen met weren van beschermde flora en 

fauna
– bijdrage aan het voortbestaan van (zeldzame en beschermde) 

plant- en diersoorten
– …

http://www.tijdelijkenatuur.nl/
https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/vergunningen/tijdelijke-natuur


Website met kennisargumenten
www.biodiversiteitenbedrijven.nl
www.biodiversiteitenbedrijven.be

http://www.biodiversiteitenbedrijven.nl/
http://www.biodiversiteitenbedrijven.be/


Wat gaat mij dat 
kosten werken aan 

biodiversiteit op mijn 
bedrijfsterrein?



Kosten ecologisch groenbeheer en 
-inrichting

• Goedkoper dan traditioneel groenbeheer en -inrichting?
dat hangt ervan af …

– nieuwe ontwikkeling of herinrichting
– inrichten en/of beheren
– natuurtechnische maatregelen (o.a. faunatunnel …)
– snelheid doelbereik (o.a. afgraven of niet …)
– abiotiek (o.a. voedselrijkdom bodem …)
– beheerintensiteit (o.a. verharding versus border …)
– opportuniteiten (o.a. gratis beheerovereenkomst …)

• 2B Connect rekentool: hulp bij het verkennen van de kosten 
van ecologisch groenbeheer en -inrichting versus 
traditioneel beheer en -inrichting



2B Connect rekentool
• Excel rekentool

• Online rekentool
– Startpagina
– Stap 1: specifiëren uitgangssituatie
– Stap 2: specifiëren doelsituatie
– Stap 3: specifiëren aanvullende informatie over de 

uitgangs- en doelsituatie
– Resultaat: kosteninschatting doelsituatie

nog te ontwikkelen
– Stap 4: specifiëren alternatieve doelsituatie
– Stap 5: specifiëren aanvullende informatie over de 

alternatieve doelsituatie
– Resultaat: kosteninschatting en -vergelijking 

doelsituatie en alternatieve doelsituatie



Online rekentool
https://www.ecopedia.be/pagina/bereken-kosten-ecologisch-beheer-en-inrichting of

https://inbo2bconnect.s3.eu-west-1.amazonaws.com/webtool/index.html

https://www.ecopedia.be/pagina/bereken-kosten-ecologisch-beheer-en-inrichting
https://inbo2bconnect.s3.eu-west-1.amazonaws.com/webtool/index.html


Rekenvoorbeeld - opdracht

1.500 m² - verharding
2.750 m² - gazon
400 m² - border met vaste planten en struiken
100 m² - haag

1.500 m² - verharding
2.000 m² - soortenrijk grasland
600 m² - boomgaard
150 m² - poel
150 m² - border met  inheemse vaste planten en struiken
250 m² - houtkant
100 m² - heg



Rekenvoorbeeld - resultaat



Feedback (online) rekentool 
welkom

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE9s3fAclQrst7gsptvAj
L5nHoJg8Uk_CyjfhJBb_vXxtWjA/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE9s3fAclQrst7gsptvAjL5nHoJg8Uk_CyjfhJBb_vXxtWjA/viewform


Tijd- en kostennormen

https://www.normenboek.nl/

https://www.normenboek.nl/


Hoe begin ik eigenlijk  
aan biodiversiteit op 
mijn bedrijfsterrein?



Aan de slag
• Neem een expert (lijst met adviseurs) onder de 

arm: laat je ontzorgen
• Ga planmatig te werk (integreer biodiversiteit in 

het (milieu)managementsysteem)
– scan: doe een BIODIVA scan + overloop 

mogelijke biodiversiteitsacties
– plan: maak een beheerplan op
– do(e iets structureels): voer het beheerplan uit
– check: monitor de voortgang, stuur bij, stel 

nieuwe doelen …
– REPEAT: scan, plan, do, check …

https://www.2b-connect.eu/sites/default/files/downloads/Adviseurs%20Biodiversiteit%20en%20Bedrijven%20-%20contactgegevens_190129_0.pdf
https://biodiva.provincieantwerpen.be/


BIODIVA scan

https://biodiva.provincieantwerpen.be/


Overtuigen
• Met grotdroge feiten kom je er heel waarschijnlijk niet
• Hoe laat je je boodschap aanslaan?

– breng een boodschap die specifiek afgestemd is op jouw publiek
• verwerf inzicht in wat je publiek motiveert, hun belangen, hun steun voor je ideeën, 

hoeveel ze weten over datgene wat je van hen wil, welke info ze nodig hebben en hoe je 
publiek elkaar zou kunnen beïnvloeden

• gebruik de raakvlakken met je publiek
– geef duidelijke redenen (voordelen …)  om actie te ondernemen
– maak je verhaal krachtiger door zelf de ‘risico’s’ te benoemen voordat iemand 

anders het doet
– leg uit waarom investeren in biodiversiteit steun verdient, ondanks zoveel andere 

dringende behoeften
– creëer een gevoel van urgentie, verwijs daarbij bijvoorbeeld naar nieuwe 

regelgeving, veranderingen van de sociale verwachtingen bij (klanten, 
werknemers …) en andere kansen en uitdagingen 

– wees zelf overtuigd
• Op website met kennisargumenten (www.biodiversiteitenbedrijven.nl / 

www.biodiversiteitenbedrijven.be) vind je
– getuigenissen van andere bedrijven over hun motivatie
– per voordeel en nadeel een waaier aan mogelijke kansen en uitdagingen
– rekentool

http://www.biodiversiteitenbedrijven.nl/
http://www.biodiversiteitenbedrijven.be/


meer informatie?

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

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