
2B Connect: meer biodiversiteit op bedrijventerreinen
Masterclass biodiversiteit op bedrijfsterreinen

Bedrijven en projectontwikkelaars
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Realiseren van een verhoogde biodiversiteit in de 
grensregio door een nauwe samenwerking met 
bedrijven.

via:

• We richten bedrijventerreinen en omgeving biodiverser
in

• We leiden adviseurs op

• We ontwikkelen instrumenten

• We inspireren

Doelstelling 2B Connect



2B Connect in cijfers

➢ 26 partners:  Bedrijven, overheden, NGO’s,… uit Vlaanderen en 
Nederland

➢ 4 jaar Interreg
➢ 6 miljoen, waarvan 3 miljoen euro steun vanuit Europa (EFRO)



Projectmanagement 

Projectverantwoordelijke:

Vlaamse Overheid – departement omgeving

Contactpersoon: Elke Van den Broeke 

Inhoudelijk projectcoördinator:

Provincie Antwerpen, dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid

Contactpersoon: Moïra Heyn



Inhoudelijke werkpakketten

Communicatie

Vergroenen van 
bedrijventerreinen

Kennis en 
Netwerk

Bedrijfseconomische 
onderbouwing



Vergroenen – 10 locaties
Doelstelling over de 10 projecten heen:

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



Vergroenen – 10 locaties

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 locaties

Bosland, Lommel, Hechtel-Eksel en 
Overpelt (B)

Elzenhof, Aarschot (B)

FFH Campus, Tienen (B)

B³, Beerse - Bedrijven - Biodivers (B)

Kolenspoor, Heusden-Zolder (B)



Kennis en netwerk: Opleiding

Opleiden van een ‘taskforce biodiversiteit’, 
➢ 35 opgeleide adviseurs : bedrijven begeleiden bij het werken 

aan biodiversiteit
➢ Lijst van afgestudeerden via onze website



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)



bedrijven voor biodiversiteit

www.2b-connect.eu

Communicatie

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


Voorbeelden werken

• Vleermuizenverblijf



Voorbeelden realisaties

• Poelen



Verschillende sectoren



Hoe betrokken worden 
bij 2B Connect?

• Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

• Kom naar ons eindevent: 

➢ 22 okt 2019

➢ Circuit Zolder (B Limburg)



Meer informatie?

www.2b-connect.be

elke.vandenbroeke@vlaanderen.be
Moira.HEYN@provincieantwerpen.be

http://www.2b-connect.be/
mailto:elke.vandenbroeke@vlaanderen.be
mailto:Moira.HEYN@provincieantwerpen.be



