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Drieëntwintig partners zetten zich tot januari 2019 samen in
voor meer biodiversiteit op bedrijventerreinen in de grensregio
Vlaanderen-Nederland. Ze doen dat onder de noemer ‘2B Connect’.
Stel je even een bedrijventerrein voor met
grote en middelgrote ondernemingen,
wegen, parkeerplaatsen… Denk er nu ook
bermen bij vol bloeiende bloemen, hagen waar vogels tsjilpen, bomen die de
verbinding maken met een nabijgelegen
bos, waterbuffers die een plekje bieden
aan salamanders en libellen, klanten,
werknemers en recreanten die genieten van het groen in deze omgeving. Dit
beeld wil 2B Connect realiseren.
Het hart van het project is het vergroenen
van bedrijventerreinen. In de grensregio
Vlaanderen-Nederland werden tien gebieden geselecteerd waar we samen met
de bedrijven werken aan biodiversiteit.
Het zijn zowel bestaande bedrijventerreinen die een biodiverse make-over krijgen
als nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen waar reeds bij de aanleg rekening
wordt gehouden met de natuurwaarden
in de buurt. Het gaat van volledige be-

drijventerreinen tot individuele bedrijfskavels.
Via een wervende website, netwerkmomenten met de bedrijfswereld en de
groene sector, groensafari’s, een filmpje
en veel meer brengen we dit thema onder de aandacht en inspireren we bedrijven om te werken aan biodiversiteit. We
ontwikkelen een rekenapplicatie en onderzoeken de kosten en de baten van investeren in een groen bedrijfsterrein. We
streven naar het internaliseren van het
thema biodiversiteit in het bedrijfsbeleid.
We gaan na welke instrumenten nodig
zijn om bedrijven te helpen bij het werken
aan een biodivers bedrijfsterrein. We leiden adviseurs op die ook na 2B Connect
bedrijven zullen motiveren, inspireren en
begeleiden bij het verhogen van de biodiversiteit, zowel op het bedrijfsterrein als
in de milieumanagementsystemen.
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Biodiversiteit op een bedrijventerrein,
Lommel, Belgisch Limburg

Biodiversiteit op de Feed Food Health
Campus, Tienen, Vlaams-Brabant.
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Het project kost in totaal zo’n 6 miljoen
euro, Europa draagt de helft bij (Interreg
Vlaanderen-Nederland).
De drieëntwintig partners die hun
schouders onder 2B Connect zetten,
zijn Campine nv, Gemeente Helmond,

© LNE

© POM Vlaams Braband

Bloemenweide op de Feed Food Health
Campus, Tienen, Vlaams-Brabant.

Gemeente Maastricht, Huis van de Brabantse Kempen, Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek, Inverde, Nolimpark, Metallo-Chimique nv, Provinciale Ontwik
kelingsmaatschappij
Vlaams-Brabant,
Provincie
Antwerpen,
Provincie
Noord-Brabant, Regionaal Landschap

Wadi op de Feed Food Health Campus, Tienen, Vlaams-Brabant.
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pen, VBM nv, Vlaamse Overheid, Wienerberger nv en Zeeuwse Milieufederatie. ■
➜ Meer info:
www.2b-connect.eu
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Lage Kempen, Regionaal Landschap
Noord-Hageland, Roompot Recreatie bv,
SCR Sibelco, Stad Aarschot, Stad Lommel,
Stichting Landschapsbeheer Zee
land,
Strategische Projectenorganisatie Kem-

Wensbeeld van de buffer Zouwdal,
Albertknoop, Maastricht, Nederlands
Limburg.

Landschapsplan van de buffer Zouwdal, Albertknoop,
Maastricht, Nederlands Limburg.
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