GROENSAFARI 2B CONNECT
BIODIVERSE BEDRIJVENTERREINEN HEINEKEN & GROTE POLDER – ZOETERWOUDE

Op dinsdag 13 juni organiseert het project 2B Connect in samenwerking met Heineken, gemeente
Zoeterwoude, Wageningen Environmental Research en provincie Noord-Brabant een excursie naar
de bedrijventerreinen Heineken Brouwerij (100 ha) en het naastgelegen gemengd bedrijventerrein
Grote Polder (ca. 100 ha).
Heineken werkt sinds 2013 actief met ecologisch groenbeheer op het brouwerijterrein. Sinds 2015
zijn ook de ondernemers en gemeente op Grote Polder gestart met aandacht voor biodiversiteit op
dat bedrijventerrein. Het resultaat is veel en bijzondere natuurwaarden, maar vooral ook een
intensieve samenwerking tussen private en publieke actoren die tot ver buiten de regio tot inspiratie
leidt!
De praktijkervaring in Zoeterwoude is een relevante informatiebron voor iedereen die aan de slag wil
met biodiversiteit op bedrijventerreinen. In het excursieprogramma worden de verschillende
perspectieven en handelingsaspecten door diverse belanghebbenden van deze projecten belicht.

2B Connect
Het Interreg Vlaanderen-Nederland project ‘2B Connect’ ging op 4 januari 2016 van start. De
projectpartners, overheden, NGO’ s en bedrijven uit Vlaanderen en het zuiden van Nederland,
zetten zich drie jaar lang in voor meer biodiversiteit op bedrijventerreinen. De groene
infrastructuur die zo ontstaat, speelt een belangrijke rol als natuurverbinding voor planten en
dieren. Ook reikt dit project verschillende instrumenten aan om ook andere bedrijven te helpen
werken aan biodiversiteit.

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

Programma 13 juni 2017
11.30

Aankomst bij Heineken Zoeterwoude, parkeren bij ontvangstcentrum de Hooiberg,
broodje eten en alvast wat rondkijken

12.00

Presentatie Jan Kempers – duurzaamheidsmanager Heineken - over het plan
‘Biodiversiteit op de Brouwerij’ als onderdeel van de strategie ‘Brewing a Better Future’

12.30

Presentatie Leo Adegeest – Adegeest Advies – over omvorming traditioneel
groenbeheer naar ecologisch groenbeheer bij Heineken

12.45

Presentatie en filmpje door Daphne Nieuwenhuis – BIZ (Bedrijveninvesteringszone)
Grote Polder – over het project ‘Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein’

13.30

Rondleiding door Leo Adegeest en Robbert Snep (Wageningen Environmental Research)
over het Heineken-terrein

14.00

Doorlopen naar het aangrenzende gemengd bedrijventerrein Grote Polder, bezoek aan
diverse ondernemers die deelnemen aan Boeiend, Bloeiend Bedrijventerrein, en
toelichting door groenbeheerder over het ecologisch beheer.

16.00

Afsluiting, terugwandelen naar parkeerplaats bij de Hooiberg, Heineken.
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