
2B Connect
bedrijven voor biodiversiteit



Voordelen voor bedrijven
Rekentool

Masterclass biodiversiteit op 
bedrijventerreinen voor 

projectontwikkelaars en grote 
bedrijven



Kan ik met mijn 
bedrijf wel iets voor 

de biodiversiteit 
betekenen?



Wat levert dat op voor 
mijn bedrijf als wij 

investeren in 
biodiversiteit?



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!



En wat levert dat op 
voor mijn bedrijf als 

wij investeren in 
biodiversiteit?



Voordelen voor bedrijven



Voordelen voor bedrijven

• Voordelen van economische aard

• Voordelen op vlak van het imago

• Voordelen in relatie tot de (leef- en 
werk)omgeving



Voordelen in relatie tot de (leef-
en werk)omgeving



Voordelen op vlak van het imago



Voordelen van economische aard



Phillips
Best



Athlon Car
Lease





Athlon Car Lease



Athlon Car Lease





Sibelco









Wienerberger





Kristalpark 
Lommel







Profel





Nolimpark



De Sleutel





Koster 
Keunen



Heineken





Dow 
Chemical













Roompot
Nieuwvliet-Bad



Van der Valk hotel 
Zwolle



Van der Valk hotel 
Leeuwarden



Nadelen voor bedrijven: 
beeldkwaliteit



Brabantia



Feed Food 
Health Campus



Kristalpark 
Lommel



Athlon Car
Lease



Koster 
Keunen



High Tech 
Campus









Nadelen voor bedrijven: 
hypothekeert ontwikkelingskansen



Wienerberger



North Sea 
Ports



Website met kennisargumenten
www.biodiversiteitenbedrijven.nl

http://www.biodiversiteitenbedrijven.nl/


Tools en bronnen

Website met kennisargumenten: www.biodiversiteitenbedrijven.nl

https://www.teebstad.nl/

http://www.klimaatschadeschatter.nl/

Klimaat Bestendige Stad Toolbox: https://kbstoolbox.nl/nl/

https://www.natuurwaardeverkenner.be/#/

https://groentool.antwerpen.be/

Daarom groen! Waarom u wint bij groen in uw stad of gemeente: 
http://www.ademloos.be/sites/default/files/bos_docs/LITERATUURST
UDIE_GROEN_LOONT_v99_finale%20versie_lowres.pdf

…

http://www.biodiversiteitenbedrijven.nl/
https://www.teebstad.nl/
http://www.klimaatschadeschatter.nl/
https://kbstoolbox.nl/nl/
https://www.natuurwaardeverkenner.be/#/
https://groentool.antwerpen.be/
http://www.ademloos.be/sites/default/files/bos_docs/LITERATUURSTUDIE_GROEN_LOONT_v99_finale%20versie_lowres.pdf


En wat gaat mij dat 
kosten werken aan 

biodiversiteit op mijn 
bedrijfsterrein?



Rekentool
https://www.ecopedia.be/pagina/bereken-kosten-ecologisch-beheer-en-inrichting

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

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











Tijd- en kostennormen



Ceci n’est pas 
un arbre

parasol

luchtfilter

energiebron

airconditioning

ontspanning

constructie-
materiaal

waterzuiveringsstation
waterinfiltratie-
eenheid

CO2-opslag

inspiratie

identiteit

aantrekkelijke 
omgeving

Wat hebben we vandaag geleerd?

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


meer informatie?

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

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

