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Dow biedt ruimte aan bijen en bloemen 
 
In Nederland leven 350 soorten bijen, waarvan er meer dan 220 in Zeeland voor komen. De wilde 
bijen zijn van groot belang voor de mens vanwege de bestuiving van fruit. Echter de helft van de 
bijensoorten gaat flink in aantal achteruit. Dow wil vanuit hun Valuing Nature 
duurzaamheidsdoelstelling laten zien dat ecologie en economie elkaar niet hoeven te bijten. 
Daarom heeft ze drie grote bijenhotels op haar terrein geplaatst. Ook heeft zij een groot veld met 
inheemse bloemen en kruiden aangeplant, zodat de bijen het hele jaar voedsel kunnen vinden. 
Hiermee hoopt Dow een (kleine) bijdrage te leveren aan hun herstel. Het project 2B Connect wordt 
begeleid door Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) en de ZMf (Zeeuwse Milieufederatie) en financieel 
gesteund door de gemeente Terneuzen. 

Workshop bijenhotels maken 
Ook de werknemer profiteert mee: het veld is een fleurig accent in de industriële werkomgeving. In 
het kader van de dag van de duurzaamheid op 10 oktober organiseerde Dow bovendien voor haar 
werknemers en hun gezin een workshop bijenhotels maken onder leiding van een vrijwilliger van 
Natuur en Zo. Tijdens deze workshop leerde men hoe men met afvalstromen uit huishouden en tuin 
zelf een insectenhotel kan maken voor eigen tuin. De bedoeling is om volgend voorjaar de 
bijenwaarnemingen met elkaar te delen. Ieder had veel schik die avond; ieder ging met een uniek 
bijenhotel naar huis. Ook is gedeeld hoe je  je tuin kan omtoveren tot een voedselparadijs voor de bij: 
of zoals een van de medewerkers het verwoorde: een heuse Mc flower’s. In het voorjaar stuurt Dow 
hiervoor nog groentips rond. 

2B Connect 
De aanleg van bijna 2 hectare kruidenrijk grasland met bijenhotels is een van de maatregelen uit het 
Europese project 2B Connect dat zich richt op meer biodiversiteit op bedrijventerreinen. In de 
grensstreek België-Nederland zetten 26 partners zich binnen 2B Connect in voor meer biodiversiteit 
op bedrijventerreinen. Meer dan 70 bedrijven in deze regio richten hun terreinen groener in zodat de 
lokale natuur alle kansen krijgt. Ook biedt het project bedrijven instrumenten om te werken aan 
biodiversiteit. Groeninrichting van bedrijventerreinen biedt kansen voor dieren en planten en draagt 
bij aan de (grensoverschrijdende) verbinding van natuurgebieden en zorgt voor een aangename 
omgeving om te werken of te fietsen. Meer informatie: www.2b-connect.eu 

2B Connect wordt uitgevoerd door 26 partners uit Vlaanderen en Nederland. De partners uit Nederland zijn: provincie Noord-
Brabant, gemeente Helmond, gemeente Maastricht, Huis van de Brabantse Kempen, Zeeuwse Milieufederatie en Stichting 
Landschapsbeheer Zeeland en Roompot Recreatie B.V.De partners uit Vlaanderen zijn: de Vlaamse Overheid (dept LNE, ANB), 
EV INBO, provincie Antwerpen, Strategische Projectenorganisatie Kempen, Inverde, Regionaal Landschap Lage Kempen, 
Regionaal Landschap Noord-Hageland, stad Aarschot, Campine NV, Metallo-Chimique NV, Wienerberger NV, Provinciale 
Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant, Nolimpark, VBM NV, SCR-Sibelco en stad Lommel. 

http://www.2b-connect.eu/

