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2B Connect Midterm event – 26 juni 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 



2B Connect in cijfers 

• 4 januari 2016 – 3 januari 2019 

 

• 23 partners (juni 2017), mogelijk 3 extra 

 



bedrijven voor biodiversiteit 

2B Connect in cijfers 

• Totaal budget = ongeveer 6 miljoen euro 

 

• 50% cofinanciering vanuit Interreg Vl-Nl – 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) 

 

• 4 inhoudelijke werkpakketten 
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Bedrijfseconomische 
onderbouwing 

bedrijven voor biodiversiteit 

• Doelstelling? 

– kennisargumenten aanreiken waarom investeren in 
biodiversiteit op en rond bedrijven(terreinen) loont 
voor bedrijven, ontwikkelaars, parkmanagers en 
overheden 

 

• Wat? 

– rekenapplicatie voor het verkennen van de 
kosten/baten van ecologisch beheer en inrichting 

– informatiefiches per voordeel (en nadeel) 

 



Ontwikkelen van: 

• Communicatiehandvaten:  
verhalen en beelden om te helpen 
hierover te communiceren 
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Voordelen van biodiversiteit op 
bedrijventerreinen in de tool 

€ 

Inrichting en beheer 
soms goedkoper 

MVO ambities 
zichtbaarder maken 

Kan beeldkwaliteit 
verhogen 

Goed voor het 
imago bij klanten 

Aantrekkelijke 
werkgever 

Productieve 
werkomgeving 

Betere relaties met 
de buurt 

Goede contacten 
met lokaal bestuur 



Voordelen van biodiversiteit op 
bedrijventerreinen in de tool 

… 

Vlottere 
implementatie wet- 

en regelgeving 

Altijd positief 
nieuws 

Sociale 
controle 

Verhoogt 
vastgoedwaarde 

Multifunctioneel 
gebruik 

Natuurlijke 
koeling 

Voorkomt 
wateroverlast 



Nadelen van biodiversiteit op 
bedrijventerreinen in de tool 

Negatieve reacties 
en klachten 

Ongedierte 
brengt hygiëne 

in gevaar 

Bijen kunnen 
werknemers 

aanvallen   

Belemmering 
toekomstige 
uitbreiding    

Meer teken, 
allergieën 
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Vergroenen – 10 inspirerende verhalen 

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 inspirerende verhalen 

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,…) 



Doelstelling 

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



Stavaza 
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Gestart met uitvoeren: 
• B³ - Beerse Bedrijven Biodivers 
• Bosland 
• Feed Food Health Campus 
• Kolenspoor 
 



Stavaza 
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Starten met uitvoering in de tweede helft van 2017: 
• Automotive Campus 
• Elzenhof 
• Kleine Hoeven – De Sleutel 
• Zeeland 
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Groensafari’s en events 
 

• 1 juni 2017: groensafari Niel 
 

• 13 juni 2017: groensafari 
Zoeterwoude 

 
 
 
 

Inspireren 
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Inspireren 

www.2b-connect.eu  

Reeds meer dan 280 
abonnees:  
bedrijven, 
groenondernemers, 
studiebureaus, 
VOKA, regionale 
landschappen, … 

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

bedrijven voor biodiversiteit 

Masterclass 

Kennisdagen 



Kennisdagen 

• Max 3 dagen 

• Voor ambtenaren, milieucoördinatoren,…  

• Die meer willen weten over: 

– Inspirerende voorbeelden 

– Ecologie op bedrijventerreinen 

– Marketing 

– Bedrijfstaal 

– Beheerplanning 

bedrijven voor biodiversiteit 



Masterclass 

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. 



Masterclass 

• 5 dagen 

• ‘Adviseurs die bedrijven van A tot Z zullen begeleiden’ 

• Voor groenbedrijven, regionale landschappen, 
tuinarchitecten, studiebureaus,… met een goede 
ecologische kennis en die nadien door bedrijven mogen 
gecontacteerd worden 

 

• Zelfde onderwerpen als de kennisdagen (!), maar 

– Meer uitgediept 

– Met praktische oefeningen 

– Met verplichte stageopdracht 
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Cursus voor recreatiebedrijven 

• Najaar 2017 en tijdens het winterseizoen  

• het belang van natuur en landschap op én rond het bedrijf  

• aanreiken van kansen voor biodiversiteit op het bedrijf en hoe 
dit op “eenvoudige” wijze toe te passen op het eigen bedrijf 

• mogelijkheden om  gasten te betrekken bij de biodiversiteit 
op het terrein en de directe omgeving 

 

• Gratis, georganiseerd door de Zeeuwse Milieufederatie en 
Stichting Landschapsbeheer Zeeland, i.s.m. RECRON, de 
vertegenwoordiger van verblijfsrecreatie in Zeeland 

 

• Meer info bij Melissa Ernst (ZMf): mernst@zmf.nl 
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Opleidingen – de toekomst 

Verkenning voor een opleiding specifiek voor 
bedrijven 

 

Interesse in één van onze opleidingen, schrijf u 
dan zeker in op de nieuwsbrief! 
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Kennis en Netwerk: BIODIVA 

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

http://www.provincieantwerpen.be/


2B Connect: ook voor u? 

• Neem deel aan één van onze opleidingen 

 

• Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf op de 
hoogte van alle events, nieuwtjes, 
uitvoering,… 

 

• Wil u als bedrijf graag een adviseur-in-
opleiding ontvangen? Neem dan contact 
op met marloes.loots@spk.be 

bedrijven voor biodiversiteit 

mailto:marloes.loots@spk.be


Meer informatie? 
 
www.2b-connect.eu 
 
sandra.vandewiele@provincieantwerpen.be 
elke.vandenbroeke@vlaanderen.be 
 
 
 

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