
Geeft 
natuur 

ook zuurstof
 aan uw bedrijf ?

 
2B Connect vergroent terreinen,  

leidt adviseurs op, onderzoekt en  
verspreidt kennis en goede voorbeelden. 

Dan helpt een 2B Connect-adviseur Biodiversiteit & Bedrijven 
u stap voor stap op weg. Van idee tot uitvoering. Zonder de 
kosten-baten en de mooie uitstraling van uw terrein uit het 
oog te verliezen. 

Maak een vrijblijvende afspraak via www.2b-connect.eu

Voor Sibelco is het belangrijk om maatschappelijk 
verantwoord te ondernemen. Als ontginningsbedrijf 
hebben we immers een impact op de omgeving. Samen 
met 2B Connect kunnen we realisaties waarmaken voor 
zowel  natuur als recreatie. De biologische waarde van 
het projectgebied werd reeds geïnventariseerd en de 
specifieke acties die hieraan gekoppeld worden, zullen 
voor een goede uitwerking van het project zorgen.  
Zo komen er onder andere natuurverbindingsstroken, 
aanknopingen op het fietsknooppuntennetwerk en een 
wandellus.

Mark Stulens, VP Sustainability and Environment  
Sibelco Group, Lommel, België

Kiest u voor bloei van  
de natuur én uw bedrijf? 

2B ConneCt
Bedrijven & Biodiversiteit



sta versteld over wat natuur voor u, uw medewerkers, 
uw klanten én uw organisatie kan betekenen.
•	 Met	een	natuurlijk	bedrijventerrein	vol	leven	versterkt	u	uw	identiteit	richting	uw	klanten	en	partners.
•	 Een	natuurlijke	inrichting	verhoogt	de	marktwaarde	van	uw	onroerend	goed.
•	 Een aantrekkelijke werkomgeving trekt talent aan. Natuur inspireert en brengt rust. Goed voor u én uw werknemers.
•	 Sommige	ondernemers	spelen	de	natuur	in	en	rond	hun	terrein	zelfs	handig	uit	als	marketingmiddel.
•	 Kiezen voor biodiversiteit werkt vaak kostenbesparend. Zo vergt een bloemenruigte bijvoorbeeld weinig onderhoud. 

Toont u graag uw duurzame imago aan uw klanten? Houdt u 
uw	werknemers	graag	productief	en	betrokken?	En	vindt	u	een	
mogelijke besparing op de onderhoudskosten van uw bedrijven- 
terrein daarbij mooi meegenomen? 

Dan biedt een natuurlijke, biodiverse omgeving met streekeigen  
planten- en diersoorten kansen voor uw bedrijf. 

Hoe dan? Eenvoudig. Richt uw bedrijventerrein biodivers in.  
Dat kan bijvoorbeeld door een poel aan te leggen voor kikkers, 
salamanders of libellen, door bomenrijen aan te planten of 
bloemenweides voor vlinders. Zelfs kleine maatregelen zoals een  
bijenhotel, een heg of haag helpen uw bedrijf én de natuur enorm. 

Nestgelegenheid, bloemrijke bermen 
en percelen en natuurlijke waterlopen.  
Met het natuurlijk bedrijventerrein 
willen we het imago van onze bedrijven 
versterken, een leuke werkomgeving 
zijn én tegelijk kosten besparen. 

Voor ons is dit trouwens geen tijdelijke 
inzet, maar echt bijdragen aan een 
groene toekomst. 

Hetty	van	der	Hamsvoort,	 
Parkmanager OBGB, Bladel, Nederland

Campine ligt tussen mooie natuurgebieden. 
Met kikkerpoelen, een vleermuizenverblijf, 
een bijenhotel, maar ook reetrappen, wordt 
ons bedrijventerrein de perfecte verbinding 
voor dieren zoals de kamsalamander, de 
heikikker en reeën. Daarbij mikken we ook op 
heide, heischrale graslanden, venvegetatie en 
berken-elzenbossen. 

Hilde Goovaerts, Director Lean Plant  
Management Campine N.V., Beerse, België
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