
  
 

    
 

Request for Information 

 

Marktbevraging voor de exploitatie van een parkgebouw op het 
bedrijventerrein Tech Lane Ghent Science Park 

 

Contactgegevens    Tech Lane Parkgebouw nv 

Woodrow Wilsonplein 2 

9000 Gent 

 

Deadline indiening voorstel   10 februari 2023 – om 10u 
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1. Inleiding 

Volgens een recent rapport van Flanders Investment and Trade (Dealroom) mag Gent zich de 21ste 
beste wetenschapshub ter wereld noemen. Daarmee scoort Gent beter dan Austin (#22) en zelfs 
Londen (#24). Veel Gentse alumni starten hun spin-off of eigen start-up, er vinden veel geslaagde 
kapitaalrondes plaats van meer dan 10 miljoen euro en er wordt aanzienlijk veel durfkapitaal 
opgehaald in verhouding tot het aantal inwoners. Niet verwonderlijk, met een universiteit die 
jarenlang consistent hoog scoort in een ranglijst van de 150 beste universiteiten wereldwijd en 
toonaangevende onderzoekscentra als Imec en Vlaams Instituut voor Biotechnologie. 

Veel van deze veelbelovende tech-ondernemingen vestigen zich, samen met R&D-afdelingen van 
gerenommeerde bedrijven, op Tech Lane Ghent Science Park. Om de posities te kunnen handhaven én 
om een antwoord te bieden op de hoge internationale aantrekkingskracht wordt geïnvesteerd in een 
tweede wetenschapspark op Campus Eiland Zwijnaarde. 

Het is binnen deze setting dat Tech Lane Parkgebouw nv, met als aandeelhouders Participatie 
Maatschappij Vlaanderen, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen, UGent en sogent, 
één of meerdere exploitanten wenst aan te trekken voor de uitbating van (i) het restaurant en de 
cateringfaciliteiten, (ii)  de event, vergader- en conferentiefaciliteiten, (iii) het onthaal en optioneel 
bewaking / beveiliging, (iv) bedrijfsruimtes en (v) eventuele invullingen ten dienste van een verhoogde 
work-life balans van werknemers van het nog te realiseren parkgebouw op de site Tech Lane Ghent 
Science Park, campus Eiland Zwijnaarde. 

Deze marktbevraging dient de bouwheer, Tech Lane Parkgebouw nv toe te laten om een éénduidige 
visie op te maken omtrent de gewenste toekomstige exploitatie van bovengenoemde elementen en 
op korte termijn een aanbestedingsprocedure op te starten. De belangstellende partijen kunnen een 
dossier indienen voor elke perceel waarvoor ze interesse hebben. 

2. Het parkgebouw 

Het parkgebouw wordt een multifunctioneel gebouw dat een open dienstenaanbod levert aan op de 
site gevestigde bedrijven, in combinatie met werkruimte voor innoverende bedrijven en ondernemers. 

Het parkgebouw dient een faciliterende rol te spelen in het opbouwen en het ondersteunen van een 
community op het wetenschapspark. De invulling van de gemeenschappelijke ruimtes dient de creatie 
en werking van een dergelijk ecosysteem mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat bedrijven, 
bezoekers en gebruikers elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken. In deze dient het gebouw een 
centrale aantrekkelijke hub op het wetenschapspark te worden. 

Tegelijkertijd zal het parkgebouw een voorbeeldgebouw zijn op vlak van duurzaamheid, flexibiliteit en 
innovatie.  
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Het parkgebouw betreft een gebouw van maximaal 13.270 m² bruto vloeroppervlakte en bestaat 
concreet uit: 

 Bedrijfsruimtes, verhuurbaar op korte en lange termijn – ca. 4.000 m² NVO; 
 Een centrum voor onderzoek naar zowel de ontwikkeling van nieuwe medicijnen als de 

productiemethodiek ervan (CESPE) – onder coördinatie van de Universiteit Gent – ca. 3.300 
m² NVO;  

 Gemeenschappelijke faciliteiten, waaronder: 
o Event, vergader- en conferentiefaciliteiten – ca. 1.000 m² NVO; 
o Restaurant (incl. keuken) – maximaal ca. 1.000 m² NVO; 
o Foyerruimte – ca. 250 m² NVO (te optimaliseren met restaurant en/of eventruimte); 

Een professioneel onthaal voor gebruikers en bezoekers; 
o Optioneel programma ter verhoging van de work-life balance van werknemers actief op het 

wetenschapspark (bv kinderdagverblijf, fitness, yoga, enz.) 

 

3. Toekomstvisie 2030 

De laatste bouwrijpe percelen op het wetenschapspark Tech Lane Ghent Science Park zijn net 
grotendeels uitgegeven en ingevuld. Het wetenschapspark is geëvolueerd tot een mix van incubatoren, 
acceleratoren en bedrijven, mooi geïntegreerd in het landschapspark. Zo’n 4.000 werknemers vinden 
dagdagelijks hun weg naar hun werkplek. Het wetenschapspark heeft  internationale uitstraling.  

Het centrale parkgebouw is uitgegroeid tot het kloppende hart van het bedrijventerrein. Een bruisende 
plaats, waar mensen elkaar spontaan ontmoeten, ideeën kunnen uitwisselen en nieuwe 
samenwerkingen kunnen opstarten. Een plaats waar mensen kunnen werken, netwerken en 
ontspannen. Een plaats met een aanbod van catering op elk moment van de dag, op maat van de 
internationale profielen. Een plaats waar dagdagelijks vergaderingen, bedrijfsactiviteiten en events 
georganiseerd worden. Een ankerplaats waar een continu groeiende community aan gehecht is.  

 

4. Actuele situatie eind 2022 

Om de posities op de ranglijsten te behouden én om nieuwe ambities te realiseren, wordt geïnvesteerd 
in een uitbreiding van het wetenschapspark Tech Lane Ghent Science Park, campus Eiland Zwijnaarde. 
Dit bijkomende wetenschapspark is momenteel in volle ontwikkeling. Naast de reeds opgestarte 
activiteiten van CAPTURE/UGent en de bijhorende incubator, Fabriek Logistiek, VDAB en Mainfreight, 
zijn nog twee projecten in volle uitbouw: de komst van het nieuwe hoofdkantoor en de bijhorende 
incubator van het hoog aangeschreven Vlaams Instituut voor Biotechnologie VIB en de investering in 
een productiefaciliteit van het Amerikaanse Legend Biotech / Janssen Pharma zorgen voor een 
internationale interesse in de resterende percelen. De oplevering van deze projecten is voorzien voor 
de periode 2024 – 2025. Andere projecten bevinden zich momenteel in opstartfase. 
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Tech Lane Parkgebouw nv investeert ondertussen in de uitbouw van het centraal gelegen parkgebouw. 
In het voorjaar van 2023 wordt voorzien om een DBM-consortium aan te stellen, voorlopige oplevering 
wordt verwacht in de loop van Q3 2025. 

 

Tijdskader  
DBM-procedure Q4 2021 – begin Q2 2023 
Gunning DBM  Begin Q2 2023 
Omgevingsvergunning (opmaak – indiening - verlening) Q2 2023 – Q3 2023 
Start bouwwerken  Q4 2023 
Einde bouwwerken Q3 2025 

Start exploitatie Q1 2026 

 

5. Request for information 

Tech Lane Parkgebouw nv wenst één of meerdere exploitanten aan te trekken voor de uitbating van 
welbepaalde onderdelen/ruimtes van het parkgebouw. De hoge ambities met de ontwikkeling van het 
wetenschapspark, weerspiegelen zich in het streven naar bijhorende kwaliteit en dienstverlening bij 
de exploitatie van het parkgebouw. 

Gezien de veelheid van mogelijk relevante visies, criteria en factoren met betrekking tot de uitbating 
van bovengenoemd parkgebouw zullen mogelijk verschillende relevante actoren op de markt tot 
verschillende (deel)visies en/of (deel)oplossingen komen. 

De marktbevraging heeft als doel om een zo volledig als mogelijk beeld te krijgen van de mogelijkheden 
en randvoorwaarden van een exploitatie van het parkgebouw, meer in het bijzonder voor volgende 
percelen:  

 Perceel 1: restaurant en cateringfaciliteiten  
 Perceel 2: event, vergader- en conferentiefaciliteiten 
 Perceel 3: onthaal en receptiediensten en optioneel beveiliging / bewaking 
 Perceel 4: bedrijfsruimtes 
 Perceel 5: optioneel ruimte voor verhoogde work-life balans voor werknemers, actief op het 

wetenschapspark 

Alsook inzicht te krijgen in de geïnteresseerde partijen. 

Het uiteindelijke resultaat van deze bevraging dient Tech Lane Parkgebouw nv onder meer in staat te 
stellen:  

 de krijtlijnen op te maken voor de effectieve exploitatie van het parkgebouw;  
 een concrete visie te vormen inzake de financiële structurering van deze exploitatie; en 
 een aanbestedingsprocedure op te zetten voor het aanstellen van één of meerdere 

exploitanten van het parkgebouw. 
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Tech Lane Parkgebouw nv zal, al dan niet bijgestaan door een externe expert, de informatie uit de 
ingediende dossiers op een vergelijkbare basis evalueren, zodat de voor- en de nadelen van de dossiers 
ten opzichte van elkaar duidelijk zijn.  

 

6. Te exploiteren percelen 

Het gebouw omvat kernfuncties die ruimte bieden om elkaar te ontmoeten en het mogelijk maken om 
een community op te bouwen.  

Deze ruimtes dienen een laagdrempelige sfeervolle ontmoetingsplaats te worden, een publieke zone 
die uitnodigt tot netwerken, kruisbestuiving e.a. om bedrijven beter te laten groeien en innoveren.  

Het restaurant, de event-, vergader- en conferentiefaciliteiten alsook de foyer zijn essentiële 
voorzieningen in het project. De totale oppervlakte van deze ruimtes wordt geraamd op 2.250 m² NVO 
(exclusief alle bijhorende logistieke ruimtes).  
 
Bedrijfsruimtes worden op korte en lange termijn verhuurd aan start-ups, scale-ups of R&D-afdelingen 
van internationale corporate bedrijven met focus op activiteiten binnen de domeinen cleantech en 
healthtech/farma of actoren die activiteiten ontplooien ter ondersteuning van het bestaande 
ecosysteem. 
 
Ruimte voor een programma ten dienste van het verhogen van de work-life balans (kinderdagverblijf, 
fitness,…) is optioneel, de nodige m² kunnen hiervoor vrijgemaakt worden.  
 
Hieronder worden de verschillende percelen omschreven. 

 
6.1. Restaurant en cateringfaciliteiten  

Het restaurant dient een multi-inzetbare, aantrekkelijke ruimte te zijn waar men terecht kan voor het 
nuttigen van maaltijden en drank (o.a. koffie, ontbijt, lunch, snelle snack of een meer uitgebreid diner). 
Voor het restaurantgedeelte (inclusief de keuken) wordt op heden maximaal 1.000 m² NVO voorzien. 
Deze oppervlakte kan evenwel geoptimaliseerd (gereduceerd) worden in functie van de inzichten uit 
de markt.  

Het aanbod dient te worden voorzien tijdens de courante werkuren en werkdagen. Op vlak van 
kwaliteit en duurzaamheid dient het aanbod afgestemd te worden aan het profiel van de werknemers. 

In het kader van dit perceel dienen minimaal volgende elementen voorzien te worden:  

 Een aanbod van maaltijden en drank voor de beoogde doelgroep, zijnde de werknemers van 
de bedrijven en kennisinstellingen aanwezig op het wetenschapspark, hun bezoekers en 
toevallige passanten; 

 Een aanbod van cateringdiensten in het kader van events en vergaderingen, georganiseerd in 
het parkgebouw; 

 Een aanbod van cateringdiensten en/of afhaalmogelijkheden voor de bedrijven en hun 
werknemers gelegen op de het wetenschapspark; 
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6.2. Event-, vergader- en conferentiefaciliteiten 

Het vergadercentrum van ongeveer 1000m² netto vloeroppervlakte dient een aantrekkelijke ruimte te 
zijn met een mix van verschillende groottes en types vergaderruimtes en presentatieruimte. De 
vergaderzalen dienen multifunctioneel en flexibel inzetbaar te zijn voor zowel grote als kleine 
vergaderingen. Voor grotere events, tentoonstellingen,… kan een foyerruimte (250m² netto) ingezet 
worden. 

In het kader van dit perceel dienen minimaal volgende elementen voorzien te worden:  

 Aanbod van hightech vergaderfaciliteiten en presentatieruimte dat flexibel en efficiënt aan te 
passen is in functie van de noden van de gebruikers en de evoluties in de markt; 

 Aanbod van vergaderfaciliteiten met de mogelijkheid om efficiënt hybride te vergaderen;  
 State of the art – conferentie-apparatuur en multimedia projectie; 
 Mogelijkheid voor creatieve brainstormruimtes (bvb. war room, silent room, flexplekken, co-

working spaces, enz.); 
 Implementatie van een gebruiksvriendelijke (online) reservatietool; 
 Aanbod voor preferentiële partners (terugkerende partners, huurders in het parkgebouw,…) 

 
6.3. Onthaal- en receptiediensten en optioneel beveiliging en bewaking 

In het parkgebouw dient het onthaal een aanspreekpunt te zijn voor gebruikers en bezoekers van het 
gebouw en bij uitbreiding het volledige bedrijventerrein 

In het kader van dit perceel dienen minimaal volgende elementen voorzien te worden:  

 Onthaal- en receptiediensten gedurende de courante werkuren en werkdagen en bij events, 
georganiseerd in het parkgebouw (al dan niet bemand en/of digitaal); 

 Toegangscontrole en beveiliging van het parkgebouw (optioneel) 
 

6.4. Bedrijfsruimtes 
 
De bedrijfsruimtes bestaan uit ongeveer 4000 m² NVO . Deze ruimtes kunnen ingezet worden voor 
korte als voor lange termijn. De invulling van de bedrijfsruimtes is mede-afhankelijk van het ontwerp 
van het aan te stellen DBM- consortium. 
 
 

6.5. Faciliteiten en services ten dienste van verhoogde work-life balans van de werknemers 
 
Optioneel wordt in het parkgebouw ruimte beschikbaar gesteld voor faciliteiten en services die ten 
dienste staan van een verhoogde work-life balans van de werknemers tewerkgesteld op het 
wetenschapspark. 
 
Niet-limitatieve lijst: 

- Privaat uitgebate kinderdagverblijf 
- Ruimte voor sport en ontspanning (fitness, yoga, ….) 
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- Winkelpunt 
- Post- of pakjespunt 
- … 

 
 
In het kader van dit perceel dienen minimaal volgende elementen voorzien te worden:  

 Een oplijsting van het aanbod van diensten en bijhorende ruimte en inrichtingsvoorwaarden. 
 Specifiek voor het kinderdagverblijf: een inschatting van de minimale benodigde oppervlakte 

uitgedrukt in m², binnen- en buitenruimte, aantal kinderen, verwachte openingsuren en 
verwijzing naar de noodzakelijke randvoorwaarden 

 
 
 
7. Aan te leveren informatie 

De belangstellende partijen dienen voor elk perceel waarvoor interesse is, onderstaande elementen 
aan te leveren. Indien de partijen wensen samen te werken met partners dient de samenstelling van 
het consortium steeds aangegeven te worden. 

7.1. Expertise 

De belangstellende partijen dienen op basis van gelijkaardige opdrachten relevante ervaring te kunnen 
voorleggen in gelijkaardige projecten.   

7.2. Visie  

De belangstellende partijen dienen beknopt (max. 3 A4 bladzijden) doch voldoende en helder 
onderbouwd hun visie toe te lichten m.b.t. de in exploitatie te geven onderdelen van het parkgebouw 
(cfr. bovengenoemde percelen). Bij de uitwerking van de visie dient minimaal inzicht gegeven te 
worden op:   

 Het aanbod en de kwaliteit van de aan te leveren diensten;  
 Hoe een flexibel aanbod kan worden voorzien in functie van de verdere groei en ontwikkeling 

van de site (cfr. bijlage 4);  
 Op welke wijze marketing en communicatie met de eindklant wordt voorzien;  
 Hoe de samenwerking met de verschillende individuele bedrijven op het terrein wordt 

voorzien;   
 Wat de mogelijke bijdrage aan de community-werking op het bedrijventerrein kan zijn en welk 

bijkomend programma mogelijk zou kunnen zijn; 
 Wat eventuele mogelijkheden zijn om reeds voor de oplevering van het parkgebouw 

restaurant/cateringfaciliteiten te voorzien ( bv. pop-up scenario). 
 

7.3. Businessplan  

De belangstellende partijen (of consortium) dienen in grote lijnen duiding te geven met betrekking tot 
de financiële structuur m.b.t. de in exploitatie te geven onderdelen van het parkgebouw (cfr. 
bovengenoemde percelen).  
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Bij de uitwerking van het businessplan dient minimaal inzicht gegeven te worden op:   

 Het vooropgestelde samenwerkingsverband tussen gebouweigenaar en exploitant (bv.. 
standaard huur, shared revenu, etc.);  
De demarcatie tussen de investeringen ten laste van de gebouweigenaar versus exploitant 
(o.m. afname casco versus ingerichte ruimtes, voorziening meubilair, etc.); 

 Voorstel van minimale en van optimale oppervlakte voor het voorgestelde inhoudelijke 
programma 

 indeling in m² van de beschikbare ruimte; 
 Eventuele voorstellen dienen de inkomsten voor Tech Lane Parkgebouw nv te optimaliseren.  
 Looptijd  

 

8. Indiening 

Belangstellende partijen kunnen een voorstel per e-mail of per schrijven indienen. 

Het voorstel dient uiterlijk op 10 februari 2023 om 10u ingediend te worden op volgend e-mailadres 
dieter.geenens@pomov.be  of postadres: 

NV TechLane Parkgebouw 

Tav Dieter Geenens, voorzitter 

Woodrow Wilsonplein 2 

9000 Gent 

met als referentie: “Marktconsultatie exploitatie Parkgebouw” 

Indien geïnteresseerde partijen nog bijkomende vragen of toelichting wensen betreffende 
marktbevraging, kan contact opgenomen worden met mevr Anne-Leen Denolf op 0473/73.19.35 of 
anneleen.denolf@pomov of met Dhr Pieter Vancoillie op 0476/93.74.19 of 
pieter.vancoillie@stad.gent  

Na indiening voorzien wij de mogelijkheid voor een uitgebreide toelichting (op vrijdag 17 februari of 
op maandag 20 februari) van het aanbod.  

NV Tech Lane Parkgebouw kan een gerichte matchmaking organiseren om de partijen toe te laten een 
consortium te vormen. 

9. Vertrouwelijkheidsaspecten  

Tech Lane Parkgebouw nv zal de voorstellen van de verschillende kandidaten onderling alsook ten 
aanzien van derden als strikt vertrouwelijk behandelen, voor de door de indienaars als vertrouwelijke 
informatie aangeduide onderdelen.  
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10. Overige bepalingen 

Het betreft een vrijblijvende vraag naar informatie. Het verzoek om informatie is niet bindend. Met 
andere woorden: het invullen van het verzoek verplicht uw onderneming noch Tech Lane Parkgebouw 
nv tot enige toekomstige dienstverlening. 

De deelname aan de marktbevraging wordt niet vergoed. 

 

 

Bijlagen: 

1. Aanvullende informatie omtrent het project 
2. Resultaten stakeholderbevraging Tech Lane Ghent Science Park 
3. Prognose tewerkstelling Tech Lane Ghent Science Park + profiel werknemers 
4. Extract ruimtelijk programma parkgebouw 
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Bijlage 1 – Aanvullende informatie omtrent het project  

1. Het parkgebouw 
 
1.1. Ligging 

De realisatie van het parkgebouw wordt voorzien op Campus E van Tech Lane Ghent Science Park. 
Deze site wordt preferentieel ontwikkeld voor doorgroeiende en middelgrote bedrijven rond nieuwe 
clusterthema’s zoals Cleantech of Life Sciences.  

Campus E voorziet op termijn in de realisatie van ongeveer 100.000m² BVO bedrijfsruimte voor 
kennisbedrijven actief in life sciences en cleantech. Samen met de Workspace Zone vormt Campus E 
Tech Lane Ghent Science Park.  

De site bevindt zich binnen de zuidelijke kenniscluster van Gent en is gesitueerd aan een zichtlocatie 
ter hoogte van het kruispunt E40, E17 en wordt rechtstreeks ontsloten op de ring rond Gent (R4). In 
totaal wordt een terrein van 34 hectare ontwikkeld, waarvan 13,4 hectare aan Eiland Noord 
(voorbehouden voor watergebonden logistiek) en 20,7 aan Eiland Zuid (zones Campus, Workspace en 
Logistiek). 

Het parkgebouw situeert zich op de circa 8ha grote campuszone, op onderstaande illustratie 
aangeduid in het blauw, en wordt gekenmerkt door haar kantoorachtige omgeving ingebed in een 
groene omgeving. 

 

 

 

Het inrichtingsplan van Campus E geeft een aantal zones aan voor de realisatie van bedrijfsgebouwen. 
Deze zones zijn gelegen rondom een centrale groenzone die landschappelijk wordt ingericht als 
recreatie-, rust- en ontmoetingsplek. Deze groenzone sluit aan op de bestaande oeverstrook waardoor 
beide zones als één landschappelijk gebied worden ervaren, hetgeen bijdraagt aan het groene karakter 
van het wetenschapspark. 
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Het perceel waarop het parkgebouw gerealiseerd zal worden, situeert zich in het zuidoosten van het 
wetenschapspark en is gelegen aan het einde van een toegangsweg die een zijweg vormt van de 
Suzanne Tassierstraat. 

      
 
Het perceel met aanduiding zone A.2. sluit aan op de twee eerder genoemde groene zones van de 
Campus E waardoor het perceel als het ware volledig door een landschappelijke omgeving omsloten 
is, waarbij: 

- de zuid- en oostkant van het perceel aansluit op de oeverstrook die gelegen is langs de oever 
van de Tijarm.  

- de noordzijde van het perceel aan het groengebied van de campuszone grenst. 

Een netwerk van voetgangers- en fietserswegen bevindt zich in de onmiddellijke omgeving van het 
perceel waarop de realisatie van het parkgebouw voorzien wordt. 

 
1.2. Planologische context 

Op 16 december 2005 werd het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “afbakening grootstedelijk 
gebied Gent” (GRUP) definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering (B.S. 19/01/2006). Het gebied is 
bestemd voor bedrijven van regionaal belang met o.a. hoofdactiviteiten in onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten en kennisintensieve productie van goederen.  

Het gewestelijk RUP grootstedelijk gebied Gent, deelproject ‘t Eilandje, bepaalt dat het gebied 
bestemd is voor bedrijven van regionaal belang met een van volgende hoofdactiviteiten: 

 dienstverlenende bedrijvigheid; 
 onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten en kennisintensieve productie van goederen; 
 logistiek (op- en overslag, voorraadbeheer, groepage en fysieke distributie) en groothandel; 
 watergebonden industrie (productieactiviteiten). 

Volgende activiteiten zijn toegelaten : 

 gemeenschappelijke en complementaire voorzieningen en gemeenschapsvoorzieningen 
inherent aan het functioneren van een gemengd regionaal bedrijventerrein. 
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Volgende activiteiten zijn niet toegelaten: 

 autonome kleinhandel; 
 autonome kantoren. 

Voor het parkgebouw worden voornamelijk bedrijven beoogd met een link naar kennisbedrijvigheid, 
zoals bijvoorbeeld in de sectoren pharma, biotech, lifescience, …en/ of dienstverlenende  
bedrijvigheid. De inplanting van het parkgebouw is voorzien op het perceel aangeduid als zone A.2. op 
het inrichtingsplan van TLG Science Park. De totale oppervlakte van het perceel bedraagt circa 5.560 
m². 

2. Tech Lane Parkgebouw nv 

Ten behoeve van de realisatie van het project werd op 16 augustus 2022 de vennootschap Tech Lane 
Parkgebouw opgericht. Het betreft een naamloze vennootschap (BE 0789.726.488) met 
maatschappelijke zetel gelegen te 9000 Gent, Woodrow Wilsonplein 2. De vennootschap werd 
opgericht door Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij 
(POM) Oost-Vlaanderen, de universiteit Gent en sogent. 
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Bijlage 2 – stakeholdersanalyse 2021 
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Bijlage 3 – Prognose tewerkstelling Tech Lane Ghent Science Park 

 

1. Omschrijving profiel werknemers / werkregime  

Ghent Tech Lane Science Park ambieert om zich internationaal op de kaart te zetten. Dit vertaalt zich 
in het profiel van de werknemers die bij de bedrijven te werk gesteld zullen zijn.  

In hoofdzaak wordt volgende profielen verwacht: 

- Hoogopgeleide werknemers met een internationale achtergrond. Niet noodzakelijk vast 
verbonden met een werkplek 

- Laboranten, vast verbonden aan de werkplek. 

Voor zover bekend hebben we nu zicht op volgende randvoorwaarden: 

- Legend: werknemers in een 2 tot 3-ploegensysteem, managementfuncties 
- Fabriek Logistiek: 1 vaste medewerker, maar ad hoc aanwezigheid van andere bedrijven ifv 

lopende projecten 
- VDAB: vaste equipe van 10 eigen medewerkers, aangevuld met cursisten (op dagelijkse basis 

20 tot 40 personen) 
 

2. Prognose tewerkstelling 

 2022 2025 

CAPTURE 20 80 

IIC Ugent 20 80 

Legend / Janssen Pharma   750 

VIB   140 

Lead   150 

Fabriek Logistiek 1 1 

VDAB 10 22 

Mainfreight 140 140 

CESPE   20 

   

Totaal 191 1383 
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De totale tewerkstelling wordt geraamd op 4000 werknemers bij volledige invulling van het 
bedrijventerrein Eiland Zuid. 

Op Eiland Noord werken momenteel 170 werknemers (Pharma Belgium) in een 2-ploegenstelsel. 

  



  
 

    
 

Bijlage 4 - Extract ruimtelijk programma van de gemeenschappelijke ruimtes van het parkgebouw  

Functie kenmerken aantal richt                  
oppervlakte                
NVO 

niveau 
toegankelijkheid 

functionele eisen afwerking              
type & graad 

Zone voor de community en ontmoetingsruimtes en specifieke faciliterende ruimtes 

Community en ontmoetingsruimte De plint van het gebouw omvat de kernfuncties die ruimte bieden om elkaar te ontmoeten en het mogelijk maken om de community op te bouwen. Dit deel 
van het gebouw moet een laagdrempelige sfeervolle ontmoetingsplaats worden, een publieke zone die uitnodigt tot netwerken, kruisbestuiving e.a. om 
bedrijven beter te laten groeien en innoveren. 
  

inkom/sas 
 

1 
 

publiek toegang van buitenaf via een sas in 
functie van het beperken van 
warmteverlies. 

ingericht                      
standaard-plus 

centrale ontmoetingsruimte/foyer  centraal gelegen, relatie met 
vergadercentrum en 
restaurant 

1 250 m² publiek zeer open, toegankelijk, uitnodigend, 
aantrekkelijk en voorzien van veel 
natuurlijk licht. Multifunctioneel inzetbare 
ruimte zowel in tijd als in functies.  De 
bezoeker kan in de ruimte plaats nemen 
om te wachten, kort even te werken of 
iets te bespreken. De ruimte is ook 
geschikt om gebruikte te worden als een 
ruimte voor recepties, tentoonstellingen, 
...  

ingericht                      
standaard-plus 

Onthaalbalie gesitueerd op een logische 
en goed zichtbare plaats bij 
het binnenkomen van het 
Parkgebouw 

1 
 

privaat Er is een bemande deskbalie.  
De werking dient verschillenden delen 
van het gebouw te ondersteunen, 
community, vergadercentrum, 
bedrijfsruimte en CESPE. Deze zullen 
op verschillende timeschedules voorzien 
worden.                                                       
Daarnaast vindt de bezoeker 
gemakkelijk alle informatie op een 
digitale manier over de bedrijven op het 
bedrijventerrein en in het gebouw, alle 
faciliteiten in en rond het gebouw en over 
geplande activiteiten, ... 

ingericht                      
standaard-plus 
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Backoffice staat in relatie met 
onthaalbalie 

1 
 

privaat kantoorruimte voorzien voor 4 personen, 
inclusief ruimte voor bergen materiaal en 
archief 

ingericht                      
standaard 

Vestiaire staat in relatie met 
ontmoetingsruimte 

1 
 

publiek voldoende grote vestiaire voor het 
ophangen van jassen, in functie van 
mogelijke evenementen in de centrale 
ontmoetingsruimte 

ingericht                      
standaard 

Restogedeelte 

Restaurant rechtstreekse toegang naar 
buitenruimte en terras 

1 1.000 m² publiek aantrekkelijke ruimte voor het nuttigen 
van een drankje, een ontbijt, een snelle 
snack, een lunch of een meer uitgebreid 
diner                                                             
functioneel ingericht om het serveren 
van maaltijden in verschillende shifts 
mogelijk te maken                                                                     
in deze ruimte kan men eveneens kan 
plaatsnemen voor een informeel overleg 
of om een korte tijd te werken, al dan niet 
geconcentreerd. 

afgewerkt                      
standaard 

Keuken warme/koude keuken 1 
 

privaat De oppervlakte van de keuken is 
afgestemd op de oppervlakte van het 
restaurant zodat er maaltijden kunnen 
bereid worden voor meerdere shifts en 
bijkomend voor de catering ten dienste 
van de bedrijven gevestigd op het 
bedrijventerrein.  
Voedseltransport dient rechtstreeks te 
gebeuren en gescheiden te worden van 
algemene inkom in het Parkgebouw 

afgewerkt                      
sanitair 

vaatwas gedeelte staat in onmiddellijk relatie 
met de keuken 

1 
 

privaat 
 

afgewerkt                      
sanitair 

berging materiaal staat in onmiddellijk relatie 
met de keuken 

1 
 

privaat voldoende ruimte voorzien voor het 
goed functioneren van de keuken 

 

opslagplaats voeding staat in onmiddellijk relatie 
met de keuken    directe 

1 
 

privaat voldoende ruimte voorzien voor het 
goed functioneren van de keuken 
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toegang naar buiten voor 
aanlevering 

opslagplaats drank staat in onmiddellijk relatie 
met de keuken    directe 
toegang naar buiten voor 
aanlevering 

1 
 

privaat voldoende ruimte voorzien voor het 
goed functioneren van de keuken 

 

Afvalopslag staat in onmiddellijk relatie 
met de keuken    directe 
toegang naar buiten voor 
afhaling 

1 
 

privaat ruimte voor specifieke sortering en 
opslag van afval gelinkt aan de 
keukenvoorziening 

afgewerkt                      
industrieel 

personeelsruimte voor de cateraar staat in onmiddellijk relatie 
met de keuken 

1 
 

privaat minimale verdeling M/V afgewerkt                      
sanitair 

Vergadercentrum In het gebouw wordt een vergadercentrum voorzien als faciliterende ruimte die ten dienste zal staan van de bedrijven in het Parkgebouw, de bedrijven op het 
bedrijventerrein en eventueel derden 
  

Vergaderruimtes algemene kenmerken van 
toepassing op alle 
vergaderruimtes 

 
richtoppervlakte 
van volledige 
vergadercentrum                                   
1.250 m² 

 
Het vergadercentrum bestaat uit een mix 
van verschillende types vergaderruimtes 
en presentatieruimte. De vergaderzalen 
zijn multifunctioneel inzetbaar voor grote 
en kleine vergaderingen en moeten 
hybride vergaderingen toelaten. Ze 
moeten flexibel inzetbaar zijn.                                
Via de circulatie mag de bezetting van 
de vergaderruimtes zichtbaar zijn ifv 
open karakter, maar volledige 
verduistering moet steeds mogelijk zijn. 

 

polyvalente ruimte maximaal flexibel invulbaar 1 ong 250 m² semi-publiek De polyvalente ruimte moet minimaal 
volgende functies kunnen opnemen: een 
grote ruimte voor conferenties en events 
of verschillende vergaderruimtes door 
opdeling. Indien de vraag onvoldoende 
groot is kan ook hier gekozen worden 
voor open office/soft landing functies. 

ingericht                      
standaard-plus 

grote vergaderruimtes  gebundeld in 
vergadercentrum 

  
 

semi-publiek vergaderruimte(s) voor 50 tot 100 
personen                       mogelijkheid tot 
verschillende opstellingen 

ingericht                      
standaard-plus 
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middelgrote vergaderruimtes gebundeld in 
vergadercentrum 

  
 

semi-publiek vergaderruimte(s) voor 30 tot 50 
personen, variërend tot 10 tot 30 
personen                                                            
mogelijkheid tot verschillende 
opstellingen 

ingericht                      
standaard-plus 

kleine vergaderruimtes in vergadercentrum en/of 
verspreid over het gebouw 
(zie ook overlegruimtes in 
'zone voor bedrijfsruimte', 
die vooral ten dienste staan  
van de bedrijven die in het 
parkgebouw gevestigd zijn) 

  
 

semi-publiek overlegplekken voor een kleiner aantal 
personen (2 tot 6 pers)                              

ingericht                      
standaard-plus 

Berging(en) ifv flexibel gebruik 
vergadercentrum 

      privaat voldoende groot voor het bergen van 
meubilair van vergaderruimtes en 
polyvalente zaal in functie van flexibiliteit 
en verschillende opstellingen                                                           
gemakkelijk toegankelijk vanaf de 
vergaderruimtes 

afgewerkt                      
industrieel 

Facultatieve faciliteiten Indien er voldoende vraag is van de bedrijven moet het concept van het gebouw toelaten dat op termijn plaats kan gemaakt worden voor volgende faciliterende 
functies 
  

Fietsherstelplaats 
 

1 
 

semi-publiek 
  

Kinderopvang 
 

1 
 

semi-publiek 
  

ontspanning en sport 
 

1 
 

semi-publiek 
  

shop/afhaalpunt (dagelijkse 
inkopen) 

 
1 

 
publiek 

  

kapper/barbier 
 
 
 
 
 
 
  

 
1 

 
semi-publiek 
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zone voor bedrijfsruimte 4.050 m² 
  

Verhuurbare bedrijfsruimte In het gebouw wordt ruimte voorzien die zal verhuurd worden als bedrijfsruimte. Deze bedrijfsruimte moet op zo’n manier geconcipieerd worden dat er een 
zeer grote flexibiliteit is naar invulling. Principieel wordt er gestreefd  naar het maximaliseren van de netto verhuurbare oppervlakte. Het bepalen van de juiste 
stramienmaat voor de modules en de mogelijke combinatie van deze modules tot units zal bepalen welke mogelijkheden er zijn naar het verhuren van units.  
  

bedrijfsruimte casco+ niet afgewerkte 
bedrijfsruimte geschikt voor 
verhuur voor lange termijn 

verhouding 
tussen casco 
bedrijfsruimte 
en afgewerkte 
bedrijfsruimte 
gebaseerd op 
het 
gebouwconcept 
en rekening 
houdend het 
vooropgestelde 
budget 

 
privaat De casco ruimte moet zowel ruimtelijk 

als technisch geschikt zijn om er 
bedrijfsruimte voor kennisbedrijven te 
vestigen. Voor deze ruimte is het 
bepalen van de juiste en logische 
stramienmaat voor de modules zeer 
belangrijk.                                              Het 
concept laat een grote flexibiliteit toe en 
maakt het mogelijk dat er talrijke 
mogelijke scenario’s voor de invulling 
kunnen uitgewerkt worden. De ruimte 
moet zowel toelaten dat één verdieping 
volledig kan verhuurd worden aan één 
bedrijf of kan opgedeeld worden in een 
aantal units van verschillende 
oppervlakte. Deze gevraagde flexibiliteit 
geldt ook in de tijd. Een herindeling moet 
steeds tot de mogelijkheden blijven 
behoren. 

casco 

niet afgewerkte 
bedrijfsruimte labo-ready 
geschikt voor verhuur voor 
lange termijn 

 
privaat Idem als de bovenstaande bedrijfsruimte 

casco+, maar deze zowel ruimtelijk als 
technisch geschikt zijn om er eveneens 
laboruimte te vestigen.  

casco 
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bedrijfsruimte afgewerkt bedrijfsruimte, geschikt voor 
verhuur op kortere of lange 
termijn 

 
privaat Deze bedrijfsruimte is zo ontworpen dat 

deze zeer aantrekkelijk en functioneel 
geschikt kunnen gemaakt worden voor 
het principe van activity-based werken, 
waarbij ruimte is voor verschillende 
types werkplekken 
(standaardwerkplekken, 
concentratiewerkplekken, 
overlegplekken, … ) 

afgewerkt                      
standaard 

overlegruimte Aansluitend bij de 
bedrijfsruimte en 
toegankelijk via de 
circulatieruimte wordt ruimte 
voorzien voor kort overleg, in 
de eerste plaats voor de 
teams die daar werkzaam 
zijn. Deze overlegruimtes 
kunnen ook ter beschikking 
gesteld worden voor derden. 

1 of 2 / 
verdieping 

 
semi-publiek overlegplekken voor een kleiner aantal 

personen (2 tot 6 pers)                              
afgewerkt                      
standaard 

koffiecorner Op elke verdieping wordt 
aansluitend op de 
circulatieruimte van de 
bedrijfsruimte een 
koffiecorner voorzien als een 
ontmoetingsplek.  

1 / verdieping of 
bedrijfszone 

 
semi-publiek De koffiecorner bevindt zich op een 

centrale plaats, maar niet in de buurt van 
open werkplekken of andere ruimtes die 
overlast kunnen ondervinden van de 
aanloop en de geluidsproductie. Indien 
dat niet anders mogelijk is, wordt de 
koffiecorner best akoestisch afgesloten 
voorzien. 
Om een natuurlijke ontmoetingsplek te 
creëren helpt het dat de koffiecorner een 
leuke sfeer uitstraalt en gecombineerd 
wordt met andere faciliteiten zoals het 
dienstenlokaal. 
In de koffiecorner is ruimte voor een 
koffieautomaat, drinkwater-dispenser, 
vrijstaande automaat en afvalcontainers 
(restafval, PMD en GFT). 

afgewerkt                      
standaard 
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dienstenlokaal Op elke verdieping wordt 
aansluitend bij de 
bedrijfsruimte een ruimte 
voorzien ten dienste van de 
werknemers.  

1 / verdieping of 
bedrijfszone 

 
semi-publiek Lokaal met ruimte voor: 

..-1 multifunctional printer 

..-.1 hoge kasten voor logistiek materiaal 
(papier, toners, kantoormateriaal,…). 
..-.papiercontainer 
..-.tafel voor papierverwerking 
..-.lockers (40 cm breed, 45 cm diep, 
hoogte 85 cm, telkens 2 lockers op 
elkaar) voor laptop en persoonlijk 
materiaal in functie van clean desk 
policy. Aantal lockers in 
overeenstemming met aantal 
werkplekken/verdieping. 
Het servicelokaal is een aparte, goed 
geventileerde en akoestisch afgesloten 
ruimte en centraal gelegen in de buurt 
van de beoogde gebruikers. 

afgewerkt                      
standaard 

zone voor CESPE 3.300 m² 
  

“Centre of Excellence in 
Sustainable Pharmaceutical 
Engineering & Manufacturing 
(CESPE)” 

onderzoekscentrum van de Universiteit Gent dat zich richt op innovatie-acceleratie in het domein van end-to-end integrated pharmaceutical manufacturability. 
  

Kantoorruimte Voor alle kenmerken en 
specifieke eisen van de zone 
CESPE zijn terug te vinden 
in het prestatiebestek 
CESPE (doc G). Op dit 
gedeelte van het gebouw zijn 
ook de ontwerprichtlijnen 
van de UGent (doc H) van 
toepassing. 

  
privaat 

 
ingericht                      
standaard 

Chemisch ‘dry lab’ 
  

privaat 
 

ingericht                      
labo - cleanroom 

Chemisch ‘wet lab’ 
  

privaat 
 

ingericht                      
labo - cleanroom 

Cleanroom 
  

privaat 
 

ingericht                      
labo - cleanroom 

Warehouse 
  

privaat moet gesitueerd zijn op het gelijkvloers 
en is toegankelijk vanaf de 
buitenomgeving voor toelevering met 
lichte vracht 

ingericht                      
industrieel 

Incubator 
  

privaat 
 

casco                      labo 
- cleanroom 
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Logistieke ruimte   
  

Circulatie De circulatieruimtes worden zo geconcipieerd dat de oppervlakte ervan zoveel mogelijk beperkt blijft, maar tegelijk dat ze uitnodigend en indien mogelijk 
voorzien zijn van daglicht. Het moet mogelijk zijn deze ruimtes multifunctioneel te maken, zodat ze ook ingezet worden om te verpozen, om elkaar te 
ontmoeten of te overleggen. Ze worden daartoe gepast uitgerust. 
  

horizontale circulatie - gangen  gangen in functie van de 
community en 
ontmoetingsruimtes 

  
publiek breedte conform advies brandweer             

- minimale breedte: 1,70 meter                                                         
- eenvoudige en comfortabele circulatie 
tussen verschillende ruimtes, minimale 
en optimale loopafstanden 
- circulatie: toegankelijkheid 
andersvaliden 
- vrije hoogte circulatie min 2,5m, bij 
voorkeur 2m70 

ingericht                      
standaard-plus 

gangen in functie van de 
bedrijfsruimtes 

  
semi-publiek ingericht                      

standaard 

gangen in functie van de 
logistieke ruimte 

  
privaat ingericht                      

industrieel 

verticale circulatie - traphal 
   

publiek breedte conform advies brandweer                                                         
- minimale breedte trappen: 1,25 meter  

ingericht                      
standaard 

verticale circulatie - noodtraphal De nodige noodtrappen 
worden voorzien conform 
advies brandweer. 

  
publiek breedte conform advies brandweer                                                         

- minimale breedte trappen: 1,25 meter  
ingericht                      
industrieel 

verticale circulatie - lift In functie van 
toegankelijkheid moet elke 
verdieping van het gebouw 
bereikbaar zijn door middel 
van een lift. De grootte van 
de lift wordt bepaald op basis 
van de te verwachten 
bewegingen.  

minimum 1 ca 3,6x 2,5m publiek De lift bevindt zich op een logische en 
zichtbare locatie.                     vereiste 
binnenafmetingen 1m40*2m20 

ingericht                      
standaard 

verticale circulatie - lift voor 
brandweer 

 
1 ca 3,6x 2,5m privaat vereiste binnenafmetingen 1m40*2m21 ingericht                      

industrieel 
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Ondersteunende ruimtes In het gebouw is voldoende ruimte aanwezig voor ondersteunende functies. Op de verschillende verdiepingen worden de nodige bergingen, technische en 
sanitaire ruimtes voorzien ter ondersteuning van de kernfuncties. 
  

Sanitair M/V aantal lokalen per 
verdieping, 
verdeeld volgens aantallen 
op basis van Codex op het 
werk 

  
publiek Er wordt sanitair voorzien, apart voor 

dames en heren, op elke verdieping.                                                    
DAMES: 
- min 1 wastafel per 4 toiletten 
- zeepdispenser, handdoekdroger en 
alle andere WC accessoires 
- incl. spiegel min hoogte 1,5 m 
HEREN: 
- er mogen enkele van de individuele 
wc’s voor mannelijke werknemers 
vervangen worden door een urinoir 
(voorzien van scheidingsschotten aan 
beide zijden), er blijft tenminste 1 
individuele wc over 
- min 1 wastafel per 4 toiletten of urinoirs 
- zeepdispenser, handdoekdroger en 
alle andere WC accessoires 
- incl. spiegel min hoogte 1,5 m 

ingericht                      
sanitair 

sanitair voor andersvaliden aantal lokalen per 
verdieping, 
verdeeld volgens aantallen 
op basis van Codex op het 
werk 

 
min. 5 m² publiek Er wordt minstens 1 toilet voorzien voor 

andersvaliden per verdieping. 
- rechtstreekse toegang via circulatie, 
deur draait naar buiten open 
- incl. toilet, wastafel conform 
voorschriften toegankelijkheid 
- incl. specifieke hulpmiddelen (beugels, 
handvaten, …) 
- zeepdispenser, handdoekdroger en 
alle andere WC accessoires  

ingericht                      
sanitair 

nissen brandweer/voorzieningen  conform advies brandweer tbd 
 

middel 
 

ingericht                      
standaard/industrieel 



  
 

26 
  

    
 

kleedruimtes met bijhorende 
douches 

De kleed- en wasruimtes 
staan ten dienste van zowel 
de werknemers, studenten, 
... en in het bijzonder deze 
die met de fiets komen, en is 
bij voorkeur in de 
onmiddellijke omgeving van 
de fietsenberging of 
minstens vlot bereikbaar 
vanaf de fietsenberging. 

  
semi-publiek Er zijn aparte kleed- en wasruimtes voor 

dames en heren.                                                  
Het aantal douches  is te bepalen 
conform codex welzijn op het werk. 
- douche 90*90cm + ingesloten 
uitkleedruimte 90*90cm                         
Kleedruimte voorzien van banken, 
kapstokken en lockers    
- Aantal lockers bedraagt minimaal het 
aantal minimale fietsstallinggen                                                                    
- lockers 1,5m breed en 0,7m diep 
- Ruimte beschikbaar tussen de rijen 
kapstokken of kleerkasten/lockers dient 
minimaal 1m20 te bedragen.                         
Een droogruimte voor natte (fiets)kledij 
dient aanpalend ingeplant te worden, 
voorzien van goed verluchte en 
vochtresitente lockers. 
- Aanpassing aan mindervalide 
werknemers 

ingericht                      
sanitair 

EHBO-lokaal 
 

1 
 

semi-publiek Lokaal met voldoende ruimte voor 
plaatsen van een bed, een wastafel (incl 
spiegel met minimum hoogte van 1 
meter en geplaatst conform het advies 
van Inter). 
Het lokaal met toegankelijk zijn met een 
brancard. 
Voorziening van AED aanwezig 

ingericht                      
standaard 

moederruimte (lokaal voor 
borstvoeding) 

 
1 

 
semi-publiek gezellige, maar volledig afsluitbare 

ruimte                              mogelijkheid om 
in liggende positie te rusten of melk af te 
kolven;  
hygiënische omstandigheden (zie CAO 
80),  
uitgerust met een voorziening om zich te 
wassen 

ingericht                      
standaard 
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lokaal voor onderhoudstechnieker  
 

1 
 

privaat voldoende ruimte voor plaatsen tafel, 
bureau, stoel, kast, opslag klein 
materieel en reservestukken 

ingericht                      
industrieel 

bergingen Er zijn voldoende bergingen 
voorzien die noodzakelijk 
zijn voor het normaal 
functioneren van het gebouw 
en de verschillende functies.  

  
privaat 

 
ingericht                      
industrieel 

poetsbergingen 
 

1/verdieping of 
zone 

 
privaat Bergingen voorzien van een uitgietbak, 

een dubbele dienstkraan, ruimte voor 
een kar met poetsproducten, ruimte voor 
poetsproducten. 
De berging is voldoende groot en heeft 
een vrije wand voor het plaatsen van 
leggingen (voor bergen van allerhande 
materiaal) 

ingericht                      
industrieel 

vuilnisberging directe toegang naar buiten 
voor afhaling 

1 
 

privaat Berging voldoende groot voor het 
plaatsen van de nodige containers voor 
gescheiden afvalophaling ten dienste 
van de verschillende functies van het 
parkgebouw (met uitzondering van de 
keuken) 

ingericht                      
industrieel 

fietsenberging 
   

publiek Er wordt een inpandige fietsenberging 
voorzien voor de voor werknemers, en 
de bezoekers. Er wordt ruimte voorzien 
voor het stallen van in totaal ?? fietsen. 
Een gedeelte van de fietsenberging is 
enkel bestemd voor de werknemers (?? 
plaatsen) en wordt afgesloten. Dit 
gedeelte is enkel bereikbaar via badge 
of code 
De fietsenberging voor de bezoekers (?? 
plaatsen) is vrij toegankelijk.                                                                                   
De fietsenberging moet zich op een 
locatie bevinden zodat deze goed 
zichtbaar is bij aankomst met de fiets. 

ingericht                      
industrieel 
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Technische ruimtes de oppervlakte van de technische ruimte wordt zo bepaald dat deze voldoende groot zijn voor de omvang van de installaties en de toegankelijkheid voor het 
uitvoeren van het onderhoud, maar anderzijds niet te groot waardoor de oppervlakte ten koste gaat van de netto bruikbare oppervlakte.   

Ruimte voor aansluitingen 
nutsvoorzieningen H20/elek 

 
1 

 
privaat volgens technische voorschriften en 

normeringen 
volgens eisen nutsmaatschappijen 

afgewerkt                      
industrieel 

Ruimte voor aansluitingen 
nutsvoorzieningen ivm duurzaame 
energie 

 
1 

 
privaat volgens technische voorschriften en 

normeringen 
volgens eisen nutsmaatschappijen 

afgewerkt                      
industrieel 

Ruimte voor noodgenerator 
 

1 
 

privaat volgens technische voorschriften en 
normeringen 
volgens eisen nutsmaatschappijen 

afgewerkt                      
industrieel 

algemene technieken elektriciteit 
   

privaat volgens technische voorschriften en 
normeringen 

afgewerkt                      
industrieel 

algemene technieken HVAC 
   

privaat volgens technische voorschriften en 
normeringen 

afgewerkt                      
industrieel 

technische schachten 
   

privaat volgens technische voorschriften en 
normeringen 

afgewerkt                      
industrieel 

serverlokalen 
 

tbd 
 

privaat volgens technische voorschriften en 
normeringen                             voldoende 
ruimte voor datakast 0,9 x 1 m, aan drie 
kanten bereikbaar 

afgewerkt                      
industrieel 

datalokalen 
 

tbd 
 

privaat volgens technische voorschriften en 
normeringen 

afgewerkt                      
industrieel 

Omgevingsaanleg   
  

gebouwtoegang 
   

publiek Verharding naar inkomsas van gebouw. 
Eventueel andere paden die toegang 
geven naar andere functies. 

afgewerkt 

laad- en losruimte CESPE 
   

privaat laad- en losruimte voor CESPE  / welke 
voorzieningen voor belevering van 
keuken? 

afgewerkt 

laad- en losruimte keuken 
   

privaat 
 

afgewerkt 
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brandtoegangen en opstelplaatsen 
brandwagens 

   
privaat 

 
afgewerkt 

terras bij resto sluit onmiddellijk aan bij het 
restaurant 

 
ong 150 m² publiek Het terras wordt aangelegd onmiddellijk 

aansluitend bij het restogedeelte 
afgewerkt 

parkeerplaatsen voor mindervaliden minstens ruimte voor 2 
parkeerplaatsen 

  
semi-publiek De parkeerplaatsen bevinden zich in de 

onmiddellijke omgeving van de toegang 
van het parkgebouw. 

afgewerkt 

afsluitingen te voorzien indien 
noodzakelijk in functie van 
veiligheid 

    
afgewerkt 

toegangspoorten te voorzien indien 
noodzakelijk in functie van 
veiligheid 

  
privaat 

 
afgewerkt 

aanleg buitenruimte/groenaanleg 
   

publiek 
 

afgewerkt 

 


