
Het INTERREG project 2B Connect zorgt voor meer biodiversiteit  
bij bedrijven 

 

 
De provincie Noord-Brabant was de afgelopen 4 jaar partner in het Interregproject 2B Connect. Het 
project wil biodiversiteit en bedrijven(-terreinen) met elkaar verbinden 
 
Vier jaar lang hebben 26 partners zich ingezet voor meer biodiversiteit op minstens 70 bedrijventerreinen in de 
grensstreek Vlaanderen - Nederland. In Brabant zijn de Automotive Campus in Helmond, De Kleine Hoeven & De 
Sleutel in Bladel/Reusel De Mierden en METALOT Nature Landscape Park in Cranendonck dankzij dit project 
biodiverser ingericht. Zo zijn er inheemse bomen en heesters geplant maar ook hekken, muren en daken 
vergroend. Dit helpt ook tegen hittestress en maakt de lunchwandeling een stuk aantrekkelijker. Er is een 
vleermuizenbunker gebouwd, er zijn in de ontwerpfase -speciaal voor de ijsvogel- gaten in betonwanden 
ontworpen en gemaakt. Ook zijn er veel nestkastjes geplaatst waarvan de bewoners meteen kunnen helpen 
tegen de overlast van bijv. de processierups. Op de Kleine Hoeven & De Sleutel zijn de oeverzones heringericht 
en wordt het gebiedseigen water langer vastgehouden zodat dit kan worden ingezet tijdens droge periodes. 
 
Natuurverbindingen 
Steeds meer bedrijven willen hun terreinen natuurgericht inrichten en beheren. De groene infrastructuur die zo 
ontstaat speelt een belangrijke rol als (grensoverschrijdende) natuurverbinding. Bovendien zorgt beplanting van 
onder meer bomen en struiken voor verkoeling, afwatering, biodiversiteit en opvang van CO2 en fijnstof. 
 
Adviseurs Biodiversiteit en Bedrijven 
Vaak ontbreekt bij bedrijven de nodige kennis en ondersteuning om meer natuurgericht te werken. 2B Connect 
reikt instrumenten aan (bv. een biodiversiteitsscan) die bedrijven helpen biodiversiteit in te passen in de 
bedrijfsvoering. Daarnaast zijn er 35 adviseurs opgeleid om bedrijven daarbij te helpen. Het project ontwikkelde 
ook een rekenapplicatie die bedrijven toont waarom investeren in groene infrastructuur loont. De resultaten en 
instrumenten zijn te vinden via www.biodiversiteitenbedrijven.be. 
 
Biodiversiteitsstrategie 2020 
2B Connect geeft een rechtstreekse invulling aan de Biodiversiteitsstrategie 2020 van de Europese Commissie: 
inzetten op de ontwikkeling van groene infrastructuur. Een belangrijk middel om zoveel mogelijk natuur te 
behouden en te verbeteren. De Europese Commissie benadrukt daarbij het belang van samenwerking met en 
tussen bedrijven. Het project ontving daarvoor meer dan 3 miljoen euro. 
 
INTERREG Vlaanderen-Nederland is een Europees fonds voor regionale ontwikkeling in het grensgebied 
Vlaanderen-Nederland. 

1) Link: https://www.2b-connect.eu/ 
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