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Kennisargumenten
investeren in biodiversiteit loont (meestal)

mailto:Lieven.desmet@inbo.be


Kennisargumenten

Of ik met mijn bedrijf iets 
zou willen doen voor de 

heikikker ?!?
Euh …



Ceci n’est pas un arbre



parasol

luchtfilter

energiebron

airconditioning

ontspanning

constructie-
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waterzuiveringsstation
waterinfiltratie-
eenheid
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Voordelen van economische aard

€

lagere beheer en 
richtingskosten

productievere 
werkomgeving

minder 
ziekteverzuim

verhoogt 
vastgoedwaarde

vlottere implementatie 
wet- en regelgeving

verhoogt de 
sociale controle



Voordelen op vlak van het imago

€

MVO ambities 
zichtbaarder maken

goed voor het 
imago bij klanten

aantrekkelijke 
werkgever

betere relaties met 
de buurt

goede contacten 
met lokaal bestuur

gratis reclame



Voordelen in relatie tot de 
(leef)omgeving

voorkomt 
wateroverlast

brengt 
verkoeling

creëert een andere 
beeldkwaliteit 

zuivert water

…



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

Kennis



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

Klinkt niet slecht, maar 
wat gaat dat kosten?



Aandachtspunten

• eenvoudig in gebruik

• meerwaarde bieden



Opbouw

• input-, reken- en resultatenmodule

• beheertrajecten

• maatregelen(pakketten) en hun kosten

• kosten- en tijdsparameters

• definities

• handleiding



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



Invoermatrix scenario



Rekenvoorbeeld

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



meer informatie?

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

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

