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TIMING UITGIFTETRAJECT FASE 1b

• Kandidatuurstelling: van 4 januari 2016 tot en met 29 februari 2016
• Daarna: enkel wanneer er nog kavels beschikbaar zijn
• Afsluiten koopovereenkomst: 2e helft 2016
• Begeleidingstraject: doorlooptijd variabel per bedrijf
• Kavels bouwrijp: bij verlijden akte
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OPZET VAN DIT RAPPORT
PROCESNOTA FASE 2 - ‘BEDRIJVENTERREINEN MET TOEKOMST?!’

Dit rapport vormt de procesnota van Fase 2 ‘Bedrijventerreinen 
met toekomst?!’, waarin er een gedetailleerde weergave van het 
doorlopen traject kan worden nageslaan. Er is ook een procesnota 
van  Fase 1, ‘Maakeconomie in het stedelijke weefsel’ en Fase 3, 
‘Scheiden en verweven’.
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I .  S TA R T N O T I T I E  C O - C R E AT I E -
T R A J E C T  2 0 1 6 - 2 0 1 7

In 2015 begeleidde Flanders Ghent Development Group vzw op 
vraag van de Stad Gent een eerste co-creatietraject omtrent 
kantoren in de binnenstad met een planhorizon naar 2030. Daarin 
werd besloten dat een verweven buurt de perfecte uitbreiding van 
de werkplek vormt en dat het Gentse stadscentrum door haar 
levendig karakter en vele kwaliteiten het ideale kantoor van de 
toekomst is. 

De vaststelling dat er steeds minder ruimte beschikbaar is op 
de Gentse bedrijventerreinen vormde het startschot om een 
tweede co-creatietraject vorm te geven, dit keer omtrent het 
‘Bedrijventerrein van de toekomst’. De begeleiding van dit traject 
werd opnieuw toevertrouwd aan Flanders Ghent Development 
Group vzw. 

Een groep van diverse stakeholders verdiepte zich in manieren 
om ruimte op bedrijventerreinen efficiënter te gebruiken om 
zo voldoende plaats voor nieuwe of vernieuwde bedrijvigheid te 
kunnen voorzien. Dit verzekert een levendige en dynamische 
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Co-creatietraject 2016- 2017 - Procesota Fase 2 - ‘Bedrijventerreinen met toekomst?!’

Tegelijk kan worden vastgesteld dat technologische evoluties 
ervoor zorgen dat de hinder die productie- en maakbedrijven 
genereren, afneemt. Meer en meer activiteiten kunnen nu (al dan 
niet mits bepaalde randvoorwaarden) verweven worden in het 
stedelijk weefsel. Deze verweving van maakactiviteiten binnen het 
stedelijk weefsel kan de bedrijventerreinen ontlasten en tegelijk 
ook positieve invloed hebben op maatschappelijke problematieken 
zoals het mobiliteitsvraagstuk (woon-werkverkeer). Bovendien 
vormt een inbedding in het stedelijk weefsel een meerwaarde 
voor de bedrijven (directe contacten met burgers en toekomstige 
werknemers, inspelen op maatschappelijke trends, onderdeel zijn 
van netwerken om innovatie te versterken, …), hun medewerkers 
(nabijheid van voorzieningen en beperking van woon-werkverkeer) 
en voor de Stad (levendig en dynamisch stadsweefsel).

Zoals in het Voorwoord werd vermeld, vond in 2015 reeds 
een co-creatietraject plaats omtrent kantoren in de binnenstad 
met een planhorizon naar 2030. Kantoren en kantoorfuncties 
maken dus geen specifiek deel uit van dit onderzoekstraject rond  
‘Bedrijventerrein van de toekomst’.  Het co-creatietraject kan 
bovendien niet los gezien worden van andere projecten en 
studies die lopen binnen de Stad Gent zoals ‘Ruimte voor Gent’, 
de Beleidsnota economie en ondernemen, het Mobiliteitsplan, de 
Beleidsnota stadsontwikkeling 2013-2018, het Speerpuntenbeleid 
van de Stad Gent en het Gentse klimaatplan. Een gedetailleerde 
uitleg over de impact van de beleidskaders op het co-creatietraject 
is raadpleegbaar in de procesnota’s. 

B. ONDERZOEKSVRAGEN 

Binnen het co-creatietraject ‘Bedrijventerrein van de toekomst’ 
zijn er drie belangrijke onderzoeksvragen, die meteen ook de drie 
fases in het traject vormen:

economische voedingsbodem voor de stad. Parallel aan het 
inzetten op een efficiënter ruimtegebruik op de bedrijventerreinen 
werd gepraat over het verweven van bepaalde activiteiten binnen 
het stedelijk weefsel.  

A. ACHTERGRONDEN

Een stad herbergt veel economische activiteiten. Elke economische 
activiteit (hinder genererende activiteiten, maakactiviteiten, kennis 
gedreven activiteiten, kantooractiviteiten, handel, horeca,…) heeft 
zijn eigen kenmerken en als gevolg ook nood aan specifieke ruimte 
waar verschillende randvoorwaarden gelden. 

Ramingen geven aan dat ongeveer 70% van alle economische 
activiteit verweven is in het stedelijk weefsel. De overige 30% 
bevindt zich op bedrijventerreinen (IDEA, studie in opdracht van 
Ruimte Vlaanderen). De secundaire sector zorgt voor ca. 20% 
van de jobs in de Gentse economie. De tertiaire sector heeft ca. 
40%  en de quartaire sector (hoofdzakelijk overheid en onderwijs) 
vertegenwoordigt ca. 40%. 

Conform de globale economische trend zien we ook de Gentse 
economie steeds meer evolueren naar een diensteneconomie, de 
snelst groeiende sector voor werkgelegenheid. Dienstenactiviteiten 
hebben echter nood aan een sterk weefsel van maakactiviteiten. 
Het is dan ook cruciaal dat we voldoende ruimte ter beschikking 
hebben om dergelijke bedrijvigheid te huisvesten.

Het blijkt dat  bedrijventerreinen in Gent steeds meer bezet raken, 
waardoor de ruimte op bedrijventerreinen schaars wordt. Creatie 
van extra ruimte voor bedrijventerreinen wordt steeds moeilijker, 
waardoor er efficiënter moet worden omgesprongen met de 
beschikbare ruimte.
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Co-creatietraject 2016- 2017 - Procesota Fase 2 - ‘Bedrijventerreinen met toekomst?!’

B.1/ ‘MAAKECONOMIE IN HET STEDELIJK WEEFSEL’
Er dient nagedacht te worden over de inplanting van niet-
hindergenererende maak- en productieactiviteiten indien deze nog 
meer in het stedelijk weefsel moeten worden verweven. 
Verschillende types functies (productie, diensten, groothandel, 
detailhandel, kenniseconomie) vragen om verschillende types 
ruimtes (loodsen, magazijnen, ateliers, kantoren, horeca, winkels).

Volgende vraagstukken zijn hierbij van belang:
•   Is er een afwegingskader om te bepalen welke  
  types activiteiten verweven  kunnen worden en welke niet?
•   Hoe behouden we een evenwicht tussen  
  verschillende functies, waaronder wonen en werken in het  
  stedelijk weefsel?
•   Welke randvoorwaarden spelen een rol bij de verweving  
  van maakeconomie?
•   Wat is de invloed van milieuwetgeving en de  
  omgevingsvergunning?

B.2/  ‘BEDRIJVENTERREIN MET TOEKOMST?!’
Zoals reeds eerder beschreven, blijkt dat ruimte op 
bedrijventerreinen in Gent schaarser wordt. Creëren van 
bijkomende bedrijventerreinen wordt steeds moeilijker. Er zijn 
echter nog steeds bepaalde activiteiten die beter niet verweven 
worden in het stedelijk weefsel. Het gaat om activiteiten die 
bijvoorbeeld nog te veel hinder met zich meebrengen (geurhinder, 
geluidshinder, gezondheidsrisico) of te grote mobiliteitsstromen 
genereren. 

Binnen deze onderzoeksvraag worden volgende vraagstukken 
meegenomen:
•   Welke rol is er voor gedeelde faciliteiten en  
  andere methodes om efficiënter ruimtegebruik te  

  garanderen?
•   Hoe kunnen we verduurzamen op diverse vlakken,  
  zoals mobiliteit, energie, watergebruik, ...?
•   Is er een rol voor kringloopeconomie?
•   Hoe verloopt het beheer in de toekomst en wie neemt  
  welke rol op zich?

B.3/  ‘SCHEIDEN EN VERWEVEN’ 
In Fase 3 van het co-creatietraject werden de voorgaande fasen 
met elkaar verbonden en werden haalbare en realiseerbare 
aanbevelingen met duidelijkheid omtrent de taakverdeling 
geformuleerd.

B.4/ EINDRAPPORT
Tot slot werd gekomen tot dit eindrapport, waarin alle input werd 
gebundeld tot overkoepelende aanbevelingen over verweving van 
maakeconomie in het stedelijk weefsel en het bedrijventerrein van 
de toekomst. Dit eindrapport vormt aldus een advies voor het 
beleid van de Stad Gent vanuit de betrokken stakeholders. 

C. BELEIDSKADER EN MISSIE VAN DE STAD

Het traject rond ‘Bedrijventerrein van de toekomst’ kan niet los 
gezien worden van andere projecten en studies die lopen binnen de 
Stad Gent zoals de Beleidsnota ‘Economie en Ondernemen’, ‘Ruimte 
voor Gent’; het mobiliteitsplan; de beleidsnota stadsontwikkeling 
2013-2018, het speerpuntenbeleid van de Stad Gent en het 
Gentse klimaatplan. 
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Co-creatietraject 2016- 2017 - Procesota Fase 2 - ‘Bedrijventerreinen met toekomst?!’

C.1/ BELEIDSNOTA 2014 -2019 “ECONOMIE EN ONDERNEMEN”
Volgende relevante aspecten werdenmeegenomen:
•   Activeren onbenutte bedrijfskavels en  
 leegstaande bedrijfsgebouwen,
•   Creëren van ruimte voor creatieve economie:  
 zoek naar betaalbare ruimte,
•   Stimuleren van verwevenheid niet-hinderlijke  
  bedrijven in woonweefsel,
•   Uitwerken ruimtebehoefte op lange termijn.

C.2/ ‘RUIMTE VOOR GENT’
Dit is het traject gekoppeld aan de herziening van het ruimtelijk 
structuurplan. Er worden enkele uitdagingen benoemd, met 
daaraan gekoppeld een visie op de gewenste ruimtelijke 
ontwikkeling. Onder andere volgende uitgangspunten staan 
centraal in de visie:
•   een leefbare stad is de hoofddoelstelling,
•   kiezen voor behoedzame stadsontwikkeling,
•   duurzaam omgaan met ruimte door te delen  
  en te vernieuwen, 
•   er wordt verweving en diversiteit nagestreefd en  
  er wordt gekozen voor nabijheid,
•   selectieve, maar hoogwaardige bereikbaarheid,
•   multifunctioneel en veranderingsgericht bouwen wordt  
  gestimuleerd,

Eén van de ruimtelijke concepten stelt expliciet: “we verweven 
werk, ondernemerschap en innovatie in de stedelijke ruimte”. 
Verweven van functies is de regel, scheiden de uitzondering. 

C.3/ MOBILITEITSPLAN
Zonder sterke ingrepen zal het verkeer in Gent onvermijdelijk 

vastlopen. De Stad wil dat Gent een historische en zeer levendige 
stad blijft, die bruist en groeit. Daarom kiest de Stad Gent met het 
Mobiliteitsplan voor een lange termijn aanpak die leefkwaliteit en 
duurzame mobiliteit garandeert. 
Het mobiliteitsplan, bestaande uit een circulatieplan (april 2017) 
en parkeerplan (mei 2016), wil inzetten op:
•   Bereikbaarheid en toegankelijkheid voor  
  verschillende vervoersmodi,
•   De binnenstad ontlasten van doorgaand  
  verkeer,
•   Een kindvriendelijke en aangename stad,
•   Een gezonde, leefbare en schone stad,
•   Verkeersveiligheid.

C.4/ BELEIDSNOTA STADSONTWIKKELING 2013-2018 
Dit document focust in verband met economie op volgende 
kernbegrippen: clustering, bundeling en verweving. De basishouding 
van de nota is om te mengen wat kan en enkel economische 
activiteiten te scheiden waar het moet of wenselijk is. Er is ook 
aandacht voor gedeeld gebruik en een bedrijvige kern.

C.5/ SPEERPUNTENBELEID 
Naast een horizontaal economisch beleid dat zich richt naar 
alle bedrijven en ondernemingen, zet de Stad Gent ook in op de 
ontwikkeling van een speerpuntenbeleid. Hierbij wordt geïnvesteerd 
in de realisatie van innovatieve speerpuntclusters die in Gent veel 
groeipotentieel hebben, een hoge toegevoegde waarde genereren 
en de werkgelegenheid versterken.

Dit gaat in hoofdzaak om de biotechnologie, cleantech, nieuwe 
materialen, creatieve economie, ICT en health. De algemene 
doelstelling van het speerpuntenbeleid is het “behouden, 
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Co-creatietraject 2016- 2017 - Procesota Fase 2 - ‘Bedrijventerreinen met toekomst?!’

vernieuwen en verduurzamen van bedrijvigheid”. 
Dit door het inzetten op en versterken van 8 vestigingsfactoren: 
ruimte, innovatie, valorisatie van innovatie, talent, netwerken, 
promotie, acquisitie, financiering.

C.5/ KLIMAATPLAN
Tot slot wordt dieper ingegaan op het Gents klimaatplan 2014-
2019. De Stad Gent heeft de ambitie om de ecologische 
voetafdruk van Gent verder te verkleinen en een klimaatneutrale 
stad te worden tegen 2050. Met dit klimaatplan wordt bevestigd 
dat er grondige investeringen zullen gebeuren om de CO2 uitstoot 
te verlagen. 

Dit vraagt een verandering die alleen te bereiken is samen met 
alle Gentenaars, alle Gentse bedrijven, organisaties en bezoekers. 
De Stad Gent zet in op laag verbruik en hernieuwbare energie, 
maar ook op andere terreinen worden maatregelen genomen 
(energiezuinige renovaties, hemelwaterrecuperatie duurzame 
mobiliteit, intensiever ruimtegebruik, een lokale duurzame 
voedselstrategie, een sociaal klimaatbeleid door gezinnen, 
organisaties en bedrijven weerbaar te maken tegen stijgende 
energieprijzen etc).

In het overzicht van bronnen achteraan in dit rapport vindt u enkele 
links voor meer informatie over de beleidskaders. 

D. DOELSTELLING CO-CREATIETRAJECT

Er werd aan Flanders Ghent Development Group vzw gevraagd om 
het co-creatietraject te coördineren in nauwe samenspraak met 
de stedelijke diensten, en in het bijzonder met de opdrachtgevende 
dienst: de Dienst Economie van de Stad Gent. Het co-creatietraject 

heeft als doel om complexe uitdagingen bij alle betrokken partijen 
in kaart te brengen, om innovatieve ideeën te laten opborrelen en 
om daaruit tot oplossingsgerichte en gedragen actie over te gaan. 
Door met een uitgebreide groep stakeholders co-creatief op zoek 
te gaan naar oplossingen die het individuele belang overstijgen, 
kan worden geanticipeerd op eventuele weerstand, kan draagvlak 
worden gecreëerd en betrokkenen worden geënthousiasmeerd 
om samen de geformuleerde visie te realiseren en langdurige 
samenwerkingen op te zetten.

Meer duiding omtrent het verloop van het co-creatietraject (timing, 
opdeling in drie fases, producten, workshops) en de gehanteerde 
methodiek is raadpleebaar in de epiloog, te vinden achteraan in 
dit rapport. 
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Het co-creatietraject werd opgedeeld in drie fases, gekoppeld aan 
de onderzoeksvragen van het traject.

•  Fase 1 focuste op maakeconomie in het stedelijk weefsel en 
vond plaats van juni 2016 tot februari 2017. 

•  Fase 2 ‘Bedrijventerreinen met toekomst?!’ werd opgestart in 
december 2016 en afgerond in juli 2017. 

•  Fase 3 ‘Scheiden en verweven’ werd uitgevoerd van juli 2017 
tot december 2017. 

Hieronder volgt een schematisch overzicht van het verloop van 
het traject. 

I I .  V E R L O O P  C O - C R E AT I E - 
T R A J E C T  2 0 1 6 - 2 0 1 7
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Onderstaande nota vormt een concretisering van de startnotitie 
die bij het begin van het co-creatietraject werd opgemaakt en is 
als volgt opgebouwd:

• Punt A – de doelstelling met bijhorende  
  onderzoeksvragen worden opgesomd,
• Punt B – door middel van literatuuronderzoek  
  wordt een beeld van het  
  ideale bedrijventerrein geschetst aan de hand  
  van enkele stellingen,
• Punt C – na de organisatie van twee  
  tussentijdse overlegmomenten  
  worden de prioriteiten voor stadsdiensten en  
  stakeholders duidelijk,
• Punt D – de workshop van 06/06/2017. 

1 .  I N T R O D U C T I E  FA S E  2  -  B E D R I J V E N -
T E R R E I N E N  M E T  T O E K O M S T ? !
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Co-creatietraject 2016- 2017 - Procesota Fase 2 - ‘Bedrijventerreinen met toekomst?!’

A. DOELSTELLINGEN “BEDRIJVENTERREINEN MET   
 TOEKOMST?!”
Voor de aanleiding, achtergronden en onderzoeksvragen bij dit 
traject, wordt verwezen naar de startnotitie (p. 5 en verder).

Het co-creatietraject heeft verschillende doelstellingen.

• De eerste doelstelling van dit traject is om aan de 
hand van workshops met diverse stakeholders (waaronder de 
bedrijventerreinverenigingen, de overheidsdiensten, onderzoekers, 
vastgoedspelers zoals investeerders, ontwikkelaars en makelaars) 
het beeld van het ideale bedrijventerrein uit te diepen, te 
bediscussiëren. 

• Een tweede doelstelling is om een transitiepad uit te tekenen 
(hoe kan het bestaande bedrijventerrein evolueren naar een 
meer ideaal terrein?), knelpunten te formuleren (waardoor is het 
bedrijventerrein minder ideaal dan we willen?), en een gezamenlijke 
visie uit te tekenen met concrete acties en taakverdeling om de 
transitie naar dat ideaalbeeld mogelijk te maken.

• De derde doelstelling is de formulering van gedragen 
(beleids)aanbevelingen, aan de hand van alle verkregen input 
doorheen het traject. 

B. HET IDEALE BEDRIJVENTERREIN…
Aan de hand van literatuurstudie (zie het overzicht van bronnen 
op het einde van dit document) werden stellingen geformuleerd, 
waaraan het ideale, toekomstige bedrijventerrein voldoet. Om 
geen al te statische weergave van het ideale bedrijventerrein te 
creëren – het ideaalbeeld kan immers evolueren naargelang er 
nieuwe inzichten worden verworven – werken we 6 stellingen uit, 
bestaande uit een korte beschrijving waarover de stelling gaat en 
enkele vragen die we in de workshops verder verdiepen.

B.1/ “… STIMULEERT OPTIMAAL ECONOMISCHE  
  SAMENWERKING TUSSEN DE BEDRIJVEN ONDERLING  
  EN TUSSEN HET BEDRIJVENTERREIN EN DE BREDE  
  GENTSE ECONOMIE”

Een bedrijventerrein wordt gedefinieerd als een gebied met een 
economische functie als enige hoofdbestemming. De finaliteit van de 
activiteit op een bedrijventerrein is m.a.w. economisch. Het ideale 
bedrijventerrein is dan ook in de eerste plaats een bedrijventerrein 
dat maximale economische meerwaarde (toegevoegde waarde; 
tewerkstelling; …) weet te creëren. De specifieke meerwaarde 
van een bedrijventerrein zit in de nabijheid van andere bedrijven, 
zodat ze kunnen samenwerken en elkaar versterken. Dit kan gaan 
om het beperken van negatieve externaliteiten zoals hinder door 
geluid, mobiliteitsstromen, geur,...

Dit is de traditionele benadering gevolgd in het kader van 
de ruimtelijke ordening: een paarse bestemming met 
wettelijk verplichte bufferzones voor hinderlijke activiteiten. 
Bedrijventerreinen zijn dus nog steeds nodig om deze activiteiten 
te huisvesten die niet verweefbaar zijn in het stedelijk weefsel. 
Anderzijds biedt een bedrijventerrein als cluster van economische 
activiteit echter ook de ideale context voor de manifestatie van 
positieve effecten op vlak van innovatie en schaaleffecten, wat 
verspreid in het stedelijk weefsel misschien minder tot uiting 
komt. Het ideale bedrijventerrein is bijgevolg een cluster van 
bedrijvigheid dat activiteiten en ondernemingen bundelt op zo’n 
manier dat niet enkel de negatieve impact wordt geminimaliseerd, 
maar ook de positieve effecten van samenwerking maximaal 
worden gestimuleerd.

Welke activiteiten horen (niet) thuis op een bedrijventerrein? Waar 
hoort welk type activiteit thuis en wat zijn relevante en aanvaardbare 
criteria voor de keuze van bedrijvigheid? Hoe gaan we om met 
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Co-creatietraject 2016- 2017 - Procesota Fase 2 - ‘Bedrijventerreinen met toekomst?!’

de verschillende speerpunten waarop de Stad Gent inzet en hoe 
geven we deze plaats op de Gentse bedrijventerreinen? Hoe 
bewaak je als Stad de vooropgestelde visie van het bedrijventerrein 
(op vlak van type bedrijvigheid, duurzaamheid, beeldkwaliteit, 
efficiënt ruimtegebruik... )? Hoe behoud je als Stad de flexibiliteit 
om ook in de toekomst vernieuwende visies te realiseren? Welke 
transitiepaden zijn er mogelijk voor bestaande bedrijventerreinen? 
Welke (beleids)instrumenten kunnen hierbij een rol spelen?

B.2/ “… HEEFT EEN PROFESSIONEEL   
 BEDRIJVENTERREINMANAGEMENT”

Het werk stopt niet na het ontwerp van het bedrijventerreinen en 
de oplevering van de bedrijfsgebouwen. Een ideaal bedrijventerrein 
heeft een doorgedreven bedrijventerreinmanagement om de 
gemeenschappelijke faciliteiten en diensten te beheren. Denk hierbij 
aan onderhoud, bewegwijzering, beveiliging, gemeenschappelijke 
inkoop, afvalophaling en - verwerking, verkeersveiligheid, 
parkeervoorzieningen, enzoverder. Dit zijn verschillende 
aspecten van beheer op korte termijn. Ook op de lange termijn 
moet de kwaliteit en duurzaamheid van een bedrijventerrein 
gegarandeerd blijven. Hoe bewaak je de vooropgestelde visie van 
het bedrijventerrein (bijvoorbeeld rond rationeel ruimtegebruik, 
type bedrijven die zich vestigen,..) en welke instrumenten kunnen 
hiervoor worden ingezet?

Hoe wordt het parkmanagement het meest efficiënt georganiseerd? 
Hoe kunnen alle bedrijven geëngageerd en betrokken blijven bij het 
parkmanagement? Hoe is de samenwerking tussen de Stad Gent 
en bedrijventerreinen georganiseerd? Wegen de lasten van het 
parkmanagement op tegen de voordelen? Hoe kan kwaliteit op het 
bedrijventerrein op de lange termijn gegarandeerd blijven? Welke 
instrumenten bestaan hiervoor? Kunnen alternatieve vormen van 
eigendom en gebouwgebruik een oplossing bieden?

Er zijn enkele subthema’s die sterk gekoppeld aan het 
bedrijventerreinmanagement:

• Beeldkwaliteit. 
Nieuwe bedrijventerreinen worden ontworpen met veel oog voor 
kwaliteit. Beeldkwaliteit is hier één aspect van. Terreinen met een 
hoge beeldkwaliteit zijn meestal ook erg leesbaar: ze zijn makkelijk 
toegankelijk voor bezoekers en werknemers en er is een duidelijke 
en logische circulatieroute doorheen het terrein. Een hoge 
beeldkwaliteit geeft het bedrijventerrein een herkenbare identiteit 
en een verzorgde uitstraling. 

Wat is de stand van zaken op bestaande terreinen die jaren geleden 
zijn ontworpen, toen er minder aandacht was voor beeldkwaliteit en 
leesbaarheid? Wat begrijpen we onder ‘beeldkwaliteit’? Hoe wordt 
de beeldkwaliteit en leesbaarheid op langere termijn behouden en 
beheerd? Welke rol nemen verschillende stakeholders op? Waar 
is er nood aan ondersteuning?

• Efficiënt ruimtegebruik. 
De ruimte op bedrijventerreinen wordt schaars. Om als Stad 
economisch aantrekkelijk te blijven voor investeerders en bedrijven, 
is het kunnen bieden van voldoende ruimte cruciaal. Daarom moet 
de steeds schaarser wordende ruimte efficiënt worden ingezet. 
Hierdoor wordt het ook mogelijk om op de beperkte oppervlakte 
bijkomende jobs te voorzien. Dit kan op meerdere manieren: 
stapelen, multifunctionele invullingen, verdichten, flexibele 
gebouwen, slim omgaan met strategische reserveruimte,..

Wat doet het bedrijventerrein met de ruimte die ze heeft? Is die 
volledig volgebouwd? Wat gebeurt er met onbebouwde percelen? 
Zijn er vandaag reeds instrumenten om ruimte-efficiënte te 
verhogen? Wie initieert nieuwe instrumenten? Op welke manier 
kunnen bedrijven en andere stakeholders hierrond samenwerken? 
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Op welke manier kan worden bekeken of bepaalde bedrijven ook op 
een verweven locatie thuishoren?

• Geclusterde dienstverlening. 
Clustering van faciliteiten, dienstverlening en logistieke oplossingen 
kan voor bedrijven kostenbesparend werken, zorgen voor 
ruimtebesparing en vereenvoudigt het nemen van maatregelen om 
meer duurzaam te zijn. Voorbeelden van deze clusteringen zijn een 
gemeenschappelijk mobiliteitsbeleid, gedeelde voorzieningen (zoals 
een onthaal, vergaderzalen, auditorium),   gemeenschappelijke 
afvalophaling en -verwerking, beveiliging, inkoop, onderhoud van 

de openbare ruimte, en gezamenlijke diensten zoals crèches, 
sport- en ontspanningsvoorzieningen.  

Wat dit thema betreft, zijn de meeste stakeholders het met 
elkaar eens: dienstverlening moet mogelijk zijn, ook naar de buurt 
toe, maar mogen de kerntaken van een bedrijventerrein niet 
belemmeren. Wie neemt echter het initiatief tot het oprichten van 
deze dienstverlening? Op welke manier kan een clustering worden 
bekomen? Zijn er knelpunten bij gedeelde faciliteiten? Zijn de 
bijkomende functies die niet tot de kern van een bedrijventerrein 
horen wel een efficiënte benutting van de bedrijfsgrond? 

Afbeelding bij stelling 3 - Multimodale bereikbaarheid © Labo XX
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B.3/ “… IS MULTIMODAAL BEREIKBAAR”

De meeste bedrijventerreinen liggen buiten het stedelijk weefsel 
en zijn dikwijls moeilijker bereikbaar met openbaar vervoer. Ook 
het ploegensysteem van sommige bedrijven maken een goede 
dienstregeling met openbaar vervoer moeilijk.  Voor fietsers 
zijn er vaak er onvoldoende (veilige) voorzieningen op en rond 
het bedrijventerrein. Ook de doorstroming van auto’s naar 
een bedrijventerrein loopt vaak mank, doordat grote aantallen 
werknemers op hetzelfde tijdstip op het werk moeten zijn. 

In de toekomst moeten meer duurzame transportmiddelen worden 
gebruikt en het persoonlijk gemotoriseerd vervoer afgebouwd.
Enerzijds wordt ingezet op sensibilisering: opstellen van een 
bereikbaarheidsfiche, individueel reisadvies, bevoordelen van 
duurzame vervoerswijzen. Anderzijds worden goede voorzieningen 
uitgebouwd: voorzieningen voor fietsers (veilige fietsenstallingen, 
douches, lockers), (elektrische) bedrijfsfietsen of plooifietsen ter 
beschikking stellen, fietsvergoedingen, gedeelde poolwagens 
voorzien, financiële vergoedingen voor carpoolen,...

Welke maatregelen zijn mogelijk op bedrijfs- en 
bedrijventerreinniveau? Hoe kunnen bedrijven hierrond 
samenwerken en welke incentives of ondersteuning is er nodig 
vanuit de Stad Gent? Zijn er experimenten voor collectief vervoer 
gaande en bleken deze experimenten financieel rendabel? 

B.4/ “… IS DUURZAAM OP ALLE VLAKKEN EN ONDERSTEUNT   
 DE TRANSITIE NAAR EEN  CIRCULAIRE ECONOMIE”

Dat een ideaal bedrijventerrein duurzaam is, ligt anno 2017 voor  
de hand. Het ligt echter minder voor de hand om duurzaam te zijn  
op meerdere vlakken. Deze stelling focust niet enkel op 

energieverbruik (zie stelling 4). Het gaat over ruimtegebruik (hoe 
zijn de gebouwen ingepland, is er voldoende kwalitatieve open 
ruimte, is er plaats voor waterinfiltratie op eigen bodem,….?), 
milieubelasting (wordt er ingezet op technologische innovatie, 
bijvoorbeeld om de uitstoot van vervuilende stoffen terug te 
dringen via aanpassingen in het productieproces of via sterkere 
luchtfilters?), en energiestromen (indien een productieproces 
warmte genereert, wordt dit elders op het bedrijventerrein 
gebruikt?).  

Energiestromen is gekoppeld aan circulaire economie, een methode 
dat herbruikbaarheid van producten en grondstoffen maximaliseert 
en de vernietiging van hun waarde minimaliseert. Circulaire 
economie kan een grote invloed hebben op de bedrijfsvoering en 
op de organisatie van bedrijventerreinen, omdat het nodig is de 
aan- en afvoer van materialenstromen anders te organiseren. 
Er zullen nieuwe activiteiten en functies nodig zijn om een echt 
circulaire bedrijventerrein te realiseren. Ook ondersteuning vanuit 
diverse overheden, een goede samenwerking tussen bedrijven en 
een professioneel bedrijventerreinmanagement, is cruciaal. 

Op vlak van energiezuinigheid bestaat de gewenste aanpak volgens 
de zogeheten Trias Energetica uit 3 opeenvolgende stappen: 
beperken van het energieverbruik door verspilling tegen te gaan, 
maximaal benutten van energie uit duurzame bronnen en als 
laatste zo efficiënt mogelijk gebruik maken van eventuele fossiele 
brandstoffen om de resterende behoefte in te vullen.

De Stad Gent heeft als ambitie om tegen 2050 een klimaatneutrale 
stad te zijn. Ook aan bedrijven wordt een bijdrage gevraagd, 
ondersteund door de Stad. Zo biedt de Stad energiecoaching 
aan voor het realiseren van energiezuinig management en 
voor een analyse en optimalisatie van de procesvoering. Er is 
een energiepremie voor het uitvoeren van energiebesparende 
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maatregelen en een subsidie voor het investeren in groendaken. 
Ook de Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt bedrijventerreinen 
in hun transitie naar meer duurzaamheid, bijvoorbeeld met de 
subsidie duurzaam parkmanagement Oost-Vlaanderen, die streeft 
naar CO2-neutraliteit.

Naast het realiseren van energiebesparingen op bedrijfsniveau, is 
ook een globale visie op niveau van het bedrijventerrein mogelijk. 
Het zoeken naar samenwerkingen voor het realiseren van 
duurzame energievoorzieningen en synergiën op energetisch vlak 
tussen bedrijven op bedrijventerreinen kan een meer efficiënte én 
goedkopere manier zijn om ambities te realiseren Afhankelijk van 
het type bedrijven, hun ligging, etc. zullen andere maatregelen en 
investeringen relevant zijn en de grootste energiewinst opleveren: 
de aanleg van warmtenet voor warmte uitwisseling, smart-grids, 
een bio-gasinstallatie, windmolens, een zonnepark...

Er zijn nog vele andere vlakken waarop duurzaamheid 
kan nagestreefd worden, bijvoorbeeld mobiliteit, afval en 
recyclage, ecologie. Als leidraad hiervoor kunnen verschillende 
duurzaamheidsstandaarden gevolgd worden (BREEAM, BREEAM 
Communities, Gentse duurzaamheidsmeter voor economische 
sites, Duurzaamheidsmeter VLAIO). Er wordt momenteel via 
een Interreg-project gewerkt aan een tool om de optimale 
energiemaatregelen te identificeren voor bedrijvenclusters: www. 
biseps.eu.

Welke barrières zijn er om deze energetische synergiën op 
bedrijventerreinen te exploiteren? Zijn de duurzame oplossingen 
voldoende gekend en beschikbaar? Hoe kunnen dergelijke 
samenwerkingen ook op bestaande bedrijventerreinen gerealiseerd 
worden? Welke reële invloed kunnen de circulaire processen op 
de organisatie van een bedrijventerrein hebben? Hoe kunnen we 
reststromen (energie, warmte, producten, afval) van bedrijven 

binnen hetzelfde bedrijventerrein inzetten? Wie neemt het 
initiatief? Welke incentives kunnen bedrijven overhalen om mee 
te stappen in het circulaire verhaal? Welke nieuwe functies moet 
een bedrijventerrein opnemen om de circulaire economie te 
ondersteunen? Wat is de invloed van ‘smart solutions’ (Internet of 
Things, ‘smart cities’,...) op deze circulaire organisatie?

B.5/ “… IS BETAALBAAR, FLEXIBEL EN KAN SNEL INSPELEN 
OP NODEN VAN DE MARKT”

Betaalbaarheid is een aspect dat weinig werd uitgediept in 
bestaande publicaties over bedrijventerreinen. Het spreekt voor 
zich dat de prijs/m² de doorslag kan geven om zich al dan niet op 
een bepaald bedrijventerrein te vestigen. De betaalbaarheid hangt 
ook samen met het kunnen bieden van ruimte voor nieuwkomers 
en start-up’s. Idealiter kunnen bedrijventerreinen ten allen tijde 
voldoende en geschikte ruimte bieden om de marktvraag op te 
vangen. Om als Stad economisch competitief te kunnen blijven, 
moet er naast het bieden van geschikte en voldoende ruimte, ook 
snel kunnen worden ingespeeld op de marktvraag. Dit gaat zowel 
over oppervlaktes, uitrusting van terreinen, en locatie. 

Op welke manier vinden/zoeken bedrijventerreinen de 
eindgebruikers? Is er een evolutie in de eindgebruikers? Wat met 
het evenwicht tussen voldoende ruimte ter beschikking hebben, 
speculatie en efficiënt ruimtegebruik? Hoe kunnen ruimte en 
gebouwen op bedrijventerreinen sneller en flexibeler (al dan niet 
tijdelijk of voor korte duur) ingevuld worden? Welke rol speelt de 
trend van de ‘shared economy’?  Hoe verhouden de eigenaars en 
de gebruikers zich tot elkaar? Welke marktmechanismen spelen 
een rol? Zijn het vooral grote spelers die gronden in hun portefeuille 
hebben of is er een versnipperde eigendomsstructuur? Wat is de 
betaalbaarheid van de bijkomende inspanningen die nodig zijn om 
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tot “het bedrijventerrein van de toekomst” komen?

Andere vraag bij dit aspect is welke rol de Stad kan opnemen om 
betaalbaarheid te garanderen. Kunnen er vanuit de Stad of andere 
overheden bijvoorbeeld subsidies (KMO-portefeuille, Pendelfonds, 
Interreg,..) of fiscale impulsen (verhoogde investeringsaftrek) 
worden gegeven? Zijn er ook andere vormen van financiering voor 
specifieke maatregelen denkbaar (premies via de netbeheerder 
EPC, ESCO, betalen voor de service in plaats van voor het product)?

B.6/  “… HEEFT EEN RAAKVLAK/CONTACTPUNT MET HAAR 
OMGEVING”

Op de bedrijventerreinen zijn (in een ideale wereld) hoofdzakelijk 
activiteiten gevestigd die wegens goede redenen gescheiden 
zijn van het stedelijk weefsel. Toch heeft dit bedrijventerrein een 
contactpunt met haar omgeving, in tegenstelling tot een volledige 
afsluiting van het omliggende gebied. Dit contactpunt of raakvlak 
kan op verschillende manieren ingevuld zijn: het kan gaan om 
communicatie (wie zit er op het terrein, wat doen de bedrijven 
op het terrein,…?), over het doortrekken van een bestaande 

Afbeelding bij stelling 6 - Contactpunt met de omgeving © Labo XX
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fietsroute doorheen het bedrijventerrein, om het delen van 
bepaalde diensten (materialen, (groen)ruimtes, waterzuivering, 
supermarkt, crèches…). Op die manier heeft het bedrijventerrein 
een meerwaarde voor de omliggende buurt. Hoe past het 
bedrijventerrein zich (ruimtelijk) in binnen haar omgeving? Zijn er 
omwonenden? Heeft het bedrijventerrein gebruikers, andere dan 
de werknemers? Op welke manier wordt rekening gehouden met 
de omgeving? Welke diensten kan een bedrijventerrein leveren 
voor haar buurt?

C. PRIORITAIRE THEMA’S
Eerste workshops met diverse stadsdiensten en met stakeholders 
die betrokken zijn bij het beheer van bedrijventerreinen, duidden 
de prioritaire thema’s aan, die de focus vormen van het traject. 

Voor de bedrijven en bedrijventerreinenverenigingen is een 
multimodale bereikbaarheid van het terrein een belangrijk issue. 
Vooral een betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer, of 
het uitrollen van een gezamenlijke shuttledienst wordt door de 
bedrijventerreinen onderzocht. 

Daarnaast wordt ingezet op thema’s zoals een clustering van 
faciliteiten en bijkomende ondersteunende functies, een rationele 
signalisatie over het hele terrein met hieraan gekoppeld een hoge 
beeldkwaliteit, multifunctioneel en gedeeld ruimtegebruik. Naast 
een winst op vlak van duurzaamheid, kan het inzetten het clusteren 
van faciliteiten en gedeeld ruimtegebruik een belangrijke plaats- en 
kostenbesparing voor de bedrijven betekenen. Bovendien vormt 
dit de mogelijkheid om ook een contactpunt te hebben met de 
omliggende buurt. 

Een goed management van het bedrijventerrein zal cruciaal zijn 
om deze doelen te realiseren. De bedrijventerreinverenigingen 

merken op dat dit enkel met inspanningen vanuit de vzw’s niet 
haalbaar is. Er is nood aan een professioneel management die 
voldoende tijd en middelen hebben om lange termijndoelstellingen 
te realiseren. 

Het thema ‘beheer’ is tevens de kapstok om verschillende andere 
thema’s aan op te hangen, zoals duurzaamheid en efficiënt 
omgaan met ruimte. 

Daarnaast moet men op zoek gaan naar instrumenten en  
methodes om de initiële ambities en kwaliteit op een bedrijven-
terrein, die aan de start van het hele traject om het bedrijventerrein 
te ontwikkeling werden geformuleerd, te behouden doorheen de 
tijd.  Deze instrumenten moeten toelaten om zo efficiënt mogelijk 
de beschikbare ruimte op de bedrijventerreinen in te zetten. Er 
moet met andere woorden voldoende aandacht zijn voor flexibiliteit 
om groeivragen op te vangen, om nieuwe invullingen mogelijk te 
laten en om een evoluerende identiteit van een bedrijventerrein  te 
ondersteunen.

D. DE WORKSHOP
Op 6 juni 2017 werd een workshop georganiserd. Na een 
kadering van het co-creatietraject, met een voorstelling van de 
tussentijdse resultaten uit Fase 1 volgde een voorstelling van ‘het 
ideale bedrijventerrein’. 

Na de voorstelling van enkele inspirerende thema’s ging een diverse 
groep stakeholders, waaronder bedrijventerreinverenigingen, 
overheidsdiensten, vastgoedspelers (zoals investeerders, 
ontwikkelaars en makelaars) , kennisinstellingen en bevoorrechte 
getuigen bij andere steden en provincies aan de slag.

Finaal werden verschillende aanbevelingen geformuleerd, zowel 
voor het beleid als voor andere stakeholders. Om de discussies 
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aan de ronde tafels vorm te geven, werd gewerkt op twee sporen: 

(1) De bestaande bedrijventerreinen. Het doel  van de gesprekken 
was enerzijds om een transitiepad uit te tekenen om tot het ideale 
bedrijventerrein te komen, met een duidelijke prioriteitenvolgorde 
en een taakverdeling. Anderzijds was het benoemen van 
‘sleutels tot beheer’ om de nodige stappen richting het ideale 
bedrijventerrein te zetten en het verkennen van de toekomstige 
rol van een bedrijventerreinmanagement een belangrijk doel van 
de workshop. 

(2) De zeer recent ontwikkelde bedrijventerreinen en  nog te 
(her)ontwikkelen sites.  Vanaf de aanvang van hun ontwikkeling  
was het doel een kwalitatief en duurzaam bedrijventerrein na te 
streven.Aan deze ronde tafel wouden we nadenken op een meer 
strategisch niveau (met name, welke activiteiten zien we op welk 
soort bedrijventerrein) en instrumenten benoemen die de initiële 
ambities en kwaliteiten kunnen vasthouden. 
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2 .  E N K E L E  C I J F E R S

In 2013 deed de Stad Gent onderzoek naar het ruimtegebruik 
van vijf bedrijventerreinen: Zwijnaarde III, Drongen I, Gent-Zuid I, 
Gentbrugge II en Industrieweg Wondelgem.

Per bedrijventerrein werd een overzicht gemaakt van het aantal 
bedrijven, het aantal werknemers en de oppervlakte. 

Deze cijfers van de Stad Gent werden onderverdeeld per type 
bedrijvigheid: productie, groothandel, bouw, transport, garage/
carrosserie en dan een restcategorie. Deze ‘restcategorie’ 
bevat bijvoorbeeld detailhandel en autonome kantoren. Dit toont 
aan dat er heel wat activiteiten eigenlijk niet thuishoren op een 
bedrijventerrein. Uit de cijfers blijkt dat het gaat om minstens 
16% van de oppervlakte op bedrijventerreinen, die wel instaat 
voor 21% van de tewerkstelling op het bedrijventerrein.

Op de vijf onderzochte bedrijventerreinen bevinden zich verder 
vooral bedrijven op vlak van ‘groothandel’ (30%) en ‘productie’ 
(23%).
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Op basis van cijfers aangeleverd door de Dienst Economie, 2013 © De Stad Gent

T E W E R K S T E L L I N G 
( =  A A N TA L  W E R K N E M E R S / H A )

ProductieRest

Garage

Transport

Bouw

Groothandel

B E D R I J V E N 
( =  P E R C E N TA G E  P E R  T Y P E )

W E R K N E M E R S 
( =  P E R C E N TA G E  P E R  T Y P E )

O P P E R V L A K T E 
( =  P E R C E N TA G E  P E R  T Y P E )
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De cijfers over het aantal werknemers per type bedrijvigheid 
tonen aan dat bijna de helft (47%) van de werknemers op 
bedrijventerreinen zijn tewerkgesteld in productieactiviteiten. 
‘Transport’ en ‘garage’ vertegenwoordigen de laagste cijfers, met 
respectievelijk 5% en 1%. Bedrijven in de bouwsector realiseren 
de hoogste tewerkstelling ten opzichte van de oppervlakte die 
ze innemen. Activiteiten die ingedeeld zijn onder ‘garage’ en 
‘groothandel’ hebben dan weer een lage tewerkstellingsgraad in 
functie van de ruimte die ze beslaan.
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Voordat alle stakeholders samen aan de slag gingen, werden 
enkele inspirerende cases voorgesteld. 

Cindy Deglorie (Intercommunale Leiedal) bracht inzicht in het plan 
van aanpak achter de ontwikkeling van bedrijventerrein Evolis. Hoe 
werden keuzes gemaakt omtrent welke soort activiteiten op welk 
bedrijventerrein thuishoren? Hoe worden de initiële kwaliteiten en 
ambities vastgehouden doorheen de tijd? Met welke instrumenten? 
Nadien gidste Hendrik Vermeersch (doctoraatsstudent, UGent) 
de aanwezigen doorheen enkele goede voorbeelden uit binnen- en 
buitenland vanuit de insteek energie en duurzaamheid.

Ook de studie van Labo XX_Werk wordt meegenomen als 
inspiratie in dit traject.

3 .  I N S P I R E R E N D E  C A S E S
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A. BEDRIJVENTERREIN EVOLIS

Bedrijventerrein Evolis ligt op de grens tussen Kortrijk en 
Harelbeke, in de onmiddellijke nabijheid van de autosnelweg E17, 
bij het op- en afrittencomplex ‘Kortrijk-Oost’. 

Het terrein werd ontwikkeld door Intercommunale Leiedal. Eén 
van de prioriteiten van Leiedal is om Zuid- West-Vlaanderen te 
laten uitgroeien tot een topregio voor creatieve maakindustrie. De 
regio kenmerkt zich door een uitgesproken industriële activiteit, 
een sterke aanwezigheid van KMO’s, een hoge specialisatiegraad 
en een sterke positie in productie. 

De creatie van een voldoende, kwaliteitsvol, betaalbaar en 
gedifferentieerd aanbod aan fysieke ruimte moet deze prioriteit 

helpen realiseren (zie onderstaande beelden ter illustratie  
hiervan). 

Sinds de ontwikkeling ervan is Evolis een veelvuldig geciteerde 
‘best practice’, onder andere op vlak van integratie in het stedelijk 
weefsel, het evenwicht tussen economie en ecologie, duurzaamheid 
en beeldkwaliteit en dit zowel in de fase van het ontwerp, de uitgifte 
als het beheer. Evolis wou vooral ruimte creëren voor excellerende 
bedrijven. Zoals hieronder diepgaand wordt uitgelegd, werden 
verschillende criteria, zoals innovatie, werkgelegenheid, ... ingezet 
om een ruimtevraag te evalueren. 

In 2006 werd Evolis door de Vlaamse Regering verkozen als 
‘Topproject’. Leiedal wil de kwaliteit op lange termijn garanderen 
door het parkmanagement op zich te nemen. 

Illustratie bij de doelstelling ‘integratie in de omgeving’ © Leiedal Illustratie bij de doelstelling ‘focus op kwaliteit’ © Leiedal
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• Knipperlichten
Deze focussen op economische aspecten, met name de solvabiliteit 
en de FITO-score, die een beeld geeft van de financiële toestand 
van een onderneming.
 
Daarnaast zijn er ook nog voorwaarden, onderverdeeld in: 
• Verkoopsvoorwaarden
Deze bevatten onder andere een bouw- en ingebruiknameverplichting 
(om niet-duurzaam ruimtegebruik, speculatie en leegstand tegen 
te gaan), een recht van terugkoop (dat geldt voor 55 jaar, als 
sanctiemaatregel als de bouwwerken bijvoorbeeld niet tijdig 
worden opgestart), voorwaarden omtrent de parkeerstrips (die 
stellen dat deze strips buiten kantooruren worden opengesteld 
in functie van publieke evenementen), en beheer via nazorg- en 
parkmanagement (die opleggen dat elke koper financieel bijdraagt 
aan en lid wordt van de vzw).

• Stedenbouwkundige voorschriften
Deze vloeien voort uit het gewestplan en uit criteria van Leiedal. 
Het gaat onder andere om de toegelaten bestemming, de minimale 
perceelsoppervlakte en de minimale/maximale bouwhoogte, 
architecturale eisen bij de gebouwen  (bijvoorbeeld geen poorten 
vanop zichtlocaties) en de inplanting (ordening volgens een  
orthogonaal patroon, parallel met de dreven) en omgevingsaanleg.

Een selectieve invulling heeft tot gevolg dat de invulling iets trager 
verloopt. De cijfers medio 2017 zijn als volgt: Er gebeurden reeds 
52 aanvragen, waarvan er 52% werden weerhouden en 8% mits 
voorwaarden. Hieruit volgt dat 40% van de kandidaturen niet 
werd weerhouden. 

Vertaald naar oppervlakte geeft dit volgende cijfers: Het terrein 
heeft een netto oppervlakte van ca. 26 ha, waarvan medio 2017 
reeds 16 ha is verkocht. In oktober 2010 opende het eerste 

Nadat kandidaten een vragenlijkst invullen en hun dossier indienen 
wordt een vestigingsvraag besproken binnen het opgerichte, 
onafhankelijke selectiecomité. Haar advies wordt voorgelegd aan 
de Raad van Bestuur van Leiedal, die de uiteindelijke beslissing 
over een vestigingsvraag neemt.

Een kandidatuur moet voldoen aan enkele criteria, gebundeld in het 
een document ‘Selectiecriteria Evolis’. Er wordt een onderscheid 
gemaakt tussen: 
• Uitsluitingscriteria
De gewestplanbestemming ‘Regionaal Bedrijventerrein’ en 
criteria van Leiedal omtrent streekontwikkeling sluiten enkele 
activiteiten uit: autonome kantoren, detailhandel, zware  
productie, ...

• Evaluatiecriteria
Dit zijn elf parameters die vooral kwalitatief van aard zijn: 
innovatief karakter, internationale oriëntatie, tewerkstelling 
en werkgelegenheid, representatieve uitstraling en duurzame 
initiatieven. 

Luchtfoto van bedrijventerrein Evolis, Kortrijk © Leiedal
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bedrijf haar deuren. In september 2011 volgde een tweede bedrijf, 
en in 2012 volgden nog twee bedrijven. Vandaag is er nog 7,8 ha 
beschikbaar en is op 2,5 ha een optie genomen. 

Het bedrijventerrein zet in op duurzaamheid, bijvoorbeeld door 
de productie van eigen groene energie via vier windmolens 
op het terrein. In haar streven naar een hoger kwaliteits- en 
duurzaamheidsniveau bewandelt Leiedal twee pistes:
• duurzame inrichting van nieuwe bedrijventerreinen,
• organiseren van duurzame bedrijfsprocessen en  
  samenwerkingsvormen (i.s.m. POM W-Vl.)

Dit laatste wordt veelal met de term ‘parkmanagement’ aangeduid. 
Het is kenmerkend voor de intercommunale Leiedal om in te zetten 
op een doorgedreven parkmanagement. 

In het verleden beperkte haar rol als beheerder van 
bedrijventerreinen zich veelal tot een loutere controlefunctie op 
het naleven van de contractueel opgelegde voorwaarden door het 
gevestigde bedrijf. 

Voor de nieuwe bedrijventerreinen die de voorbije jaren werden 
ontwikkeld, heeft Leiedal een hele reeks maatregelen uitgewerkt die 
de kwaliteit, duurzaamheid en integratie in de omgeving aanzienlijk 
ten goede komen. Door de inzet van een Leiedalparkmanager, 
is er meer controle op het terrein, hebben de bedrijven één 
centraal aanspreekpunt en wordt meer gecommuniceerd met de 
gevestigde bedrijven.

In Fase 3 van dit traject wordt dieper ingegaan op deze 
Leiedalparkmanager: Wat houdt het takenpakket in? Welke 
ondersteuning bieden andere actoren hierin? Welke middelen zijn 
er nodig (tijd, geld, knowhow) en hoe worden ze ingezet?

Om de kwaliteitsbewaking in goede banen te leiden, heeft men 
verschillende methodes:
• Werkvergadering bij de start van de bouw,
• Detectie: is het onderhoud goed gebeurd?
• Schadevergoeding bij niet naleving van bepaalde   
  afspraken,
• Terugkooprecht, dit wordt enkel toegepast bij  
  fundamentele problemen en als laatste redmiddel. Deze  
  methode wordt met veel bedachtzaamheid toegepast.

B. KALUNDBORG (DK) 

Kalundborg is een bedrijventerrein in Denemarken dat bekendstaat 
als het eerste eco-industriëel park* ter wereld. Centraal in de 
visie van het bedrijventerrein staat de zogenoemde ‘Kalundborg 
Symbiose’: bedrijven vormen een gesloten cyclus van stromen. 
Het afval van bedrijf A is de grondstof van bedrijf B. Op die manier 
gaat men efficiënt om met afval. Deze visie is weergegeven in 
onderstaand beeld: de bedrijven werken samen, vormen een 
gesloten cyclus en er gaat niets verloren.

Het doel van de ‘Kalundborg Symbiose’ is om mee te werken aan 
een gezondere en betere wereld, zowel op vlak van milieu, als 
op vlak van economie. De bedrijven doen dit via het uitrollen van 
nieuwe samenwerkingsverbanden om de uitdagingen van de 21ste 
eeuw samen aan te pakken: het beperken van waterconsumptie, 
een rationeel afvalmanagement waarbij zo weinig mogelijk afval 
gegenereerd wordt en tot slot duurzaam omgaan met materialen 
en grondstoffen. 

Tot slot merken we op dat de ‘Kalundborg Symbiose’ bottom up 
ontstaan is, vanuit de bedrijven zelf. De samenwerkingen werden 
sinds de jaren ‘60 opgebouwd op basis van directe interacties 
tussen verschillende bedrijven. Daarbij kan het belang van goede 
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relaties en communicatie tussen de verschillende partners niet 
overschat worden. Nieuwe partners, bedrijven of samenwerkingen 
werden vervolgens aangetrokken op basis van nieuwe noden 
of een bestaand aanbod van reeds gevestigde bedrijven. Het 
vormen van de symbiose was dus niet de initiële ambitie van dit 
bedrijventerrein.

C. INNOVISTA ECO INDUSTRIAL PARK (CAN)  

Innovista bevindt zich in Hinton, Alberta, Canada en is het eerste 
(greenfield) eco-industrial park in Canada. De strategie van het park 
is gebaseerd op drie principes: (1) sociale verantwoordelijkheid, 
(2) ecologisch bewustzijn, (3) economisch aantrekkelijk.

De doelstelling van Innovista zijn onder andere:
• verkeersveilige doorsteken voor zwakke   
 weggebruikers creëren,
• de creatie van ‘a sense of place’, zodat het  
  park meer is dan een verzameling van gebouwen  
  en parkeerplaatsen,
• creëren van functionele en aangename  
  buitenruimtes,
• efficiënt materiaalgebruik doorheen het hele  
  ontwerp,
• zo min mogelijk energie verbruiken,
• minimaliseren van waterverbruik.

De overheid, de stadsdiensten van Hinton, was nauw betrokken bij 
de ontwikkeling van Innovista. Er werd een ‘Developers’ Resource 
Guide’ ontwikkeld, een lijst met ontwerpers die de principes van het 
park kunnen omzetten in een concreet project. Deze ontwerpers 
konden ook op steun van de stadsdiensten rekenen. 

* Wat is een eco-industriëel park?
“An eco-industrial park (...) supports collaborative partnerships, or 
networks, between businesses, local governments, and the wider 
community resulting in more efficient and ecological resource 
use. In an eco-industrial park, stakeholders work together to 
incorporate the following features:
• Targeted economic development strategy:  
  Businesses are attracted to fill niches.
• By-product synergy: Businesses cycle material  
  and energy (waste of one = feed for another), 
  reducing environmental impact.
• Ecological design: Green buildings and sites are  
  designed to minimize resource use. 
• Green infrastructure: i.e., alternative energy  
  systems.
• Networking services: Businesses share services,  
  such as: marketing, transportation, research.

Er is een gesloten cyclus tussen de bedrijven. © Kalundborg
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Er werd een beslissingsstructuur uitgewerkt om aan toekomstige 
gebruikers uit te leggen hoe men toelating kan bekomen om een 
project te realiseren. Ook in Canada werkt men met het verlenen 
van een vergunning, waarbij het projectvoorstel werd getoetst aan 
de duurzaamheidsprincipes,  gebundeld in een document genaamd 
‘Development Guidelines’ (2011), dat ook werd goedgekeurd door 
de Stad Hinton. 

Er zijn 49 ‘required guidelines’ waaraan een project hoe dan 
ook moet voldoen. Daarnaast worden er 11 ‘optional guidelines’ 
gekozen uit een ander pakket aan richtlijnen.  Er zijn richtlijnen 
omtrent alle aspecten die de doelstellingen van het park kunnen 
realiseren, zoals inplanting, oriëntatie, landschapsontwerpn 
energie, watervoorziening en -afvoer, ... 

Deze richtlijnen willen niet louter regels opleggen, ze willen 
aanzetten om er innovatief mee om te gaan en om een brede 
waaier aan ontwerpmethodes in te zetten. 

D. ABC WESTLAND (NL) 

ABC Westland Agri & Food is een bedrijvenpark gelegen ten zuiden 
van Den Haag, vlakbij de haven van Rotterdam. De meeste van de 
ongeveer 100 bedrijven op het bedrijvenpark zijn gespecialiseerd 
in agri & food producten en diensten. Het gaat om import- en 
exportbedrijven, sorteerbedrijven, pakstations, transporteurs, 
koelhuizen en telersverenigen. Er is ook detailhandel en horeca op 
het terrein, gebundeld in het groothandelscentrum Food Center 
Westland.
De sterkte van het park zit in het feit dat er spelers van alle 

Ontwerp voor het Innovista- bedrijventerrein. © Innovista 
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takken uit de agri & food sector zitten, zodat de linken tussen 
de bedrijven kort kunnen worden gehouden. Dit garandeert 
een efficiënte samenwerking. Het Food Center Westland 
garandeert een permanente aftoetsing van de productie aan de 
consumentenmarkt.

Het idee voor dit bedrijvenpark is gegroeid vanuit de vraag/nood 
van internationale supermarkten om de CO2 footprint van groenten 
en fruit te verlagen. Het parkmanagement van het terrein wordt 
uitgevoerd in eigen beheer. Een technische dienst zorgt voor een 
optimalisatie van de processen op het terrein.

Naast het Food Center is er ook het kantorencomplex de 
Westlandse Poort. Dit bestaat uit 25 units van elk 50 m2. Alle 
ondersteunende kantoorfuncties worden in dit gebouw gebundeld 
en gekoppeld aan een gedeeld restaurant en vergaderfaciliteiten. 
De bedrijfskavels zelf worden verkocht of verhuurd vanaf 2500 
m2. 

In 2016 werd dit park bekroond met de titel ‘het meest duurzame 
bedrijventerrein van Nederland’, dankzij de installatie van ca. 
16.000 zonnepanelen op de daken van de bedrijven. Hiermee 
is het park ook de grootste producent van zonne-energie in Zuid-
Holland.

Verder is het terrein kleine windturbines, zogenoemde ‘urban 
windturbines’, aan het testen. Het testproject moet uitwijzen of 
een installatie op grotere schaal zinvol is. 

E. DE ECOFACTORIJ (NL)

De Ecofactorij is een bedrijvenpark ten oosten van Apeldoorn, 
vlakbij de kruising van de A50 en de A1. De Ecofactorij biedt 
huisvesting aan bedrijven en organisaties die zich bezighouden 
met innovatie en duurzaamheid. 

E.1/ DUURZAAMHEID
De Ecofactorij zette van bij de start in op duurzaamheid. De 
definitie van duurzaamheid volgens de Ecofactorij luidt als volgt: 
“alle maatregelen die erop zijn gericht om de uitputting van 
materialen en natuurlijke hulpbronnen te verminderen.”

In een kwaliteitsplan staat beschreven welke 
duurzaamheidsstandaarden het terrein wil nastreven. 
Deze standaarden worden niet afgedwongen door een 
juridisch kader, maar de bedrijven worden bij het nemen van 

Foto en inplanting van ABC Westland. © ABC Westland 
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duurzaamheidsmaatregelen beloond met een korting op de 
grondprijs van maximum 10 %. In 2014 werd deze maatregel 
ingetrokken, omdat de facto elk bedrijf deze korting verkreeg 
doordat ze voldoende duurzaamheidsmaatregelen nam. Het 
kwaliteitsplan werd door de bedrijven opgevolgd en was na enkele 
jaren een standaard geworden. 

De poort naar het bedrijventerrein wordt gevormd door het 
Informatiecentrum (zie het beeld op de vorige pagina), in de 
vorm van een beukenblad. Het Informatiecentrum heeft enkele 
innovatieve, duurzame concepten, zoals:
• de integratie van zoutpanelen in de vloer en in de muren,  
  dat de verkoeling en verwarming regelt. Indien het zout  
  warmte opneemt, stolt het en geeft het koelte af. En  
  omgekeerd. Op die manier is er een constante temperatuur  
  van 20°C, zonder energie te verbruiken. Eventuele verdere  
  verwarming gebeurt via een houtpelletkachel, dat gebruik  
  maakt van zaagsel van zagerijen, eigenlijk een afvalproduct.  
• gerecycleerde vloerbekleding,
• zonnecellen over het hele gebouw,
• een speciaal soort grind bij de omgevingsaanleg  
  filtert CO2 uit de buitenlucht. 
• een privaat elektriciteitsnet met windmolensom het  
  aandeel zelf geproduceerde groene energie omhoog te  
  krijgen. De aankoop van energie gebeurt verplicht collectief  
  via het coöperatief parkmanagement, waarover hieronder  
  dieper wordt ingegaan. 

E.2/ COÖPERATIEF PARKMANAGEMENT
De gemeente Apeldoorn was van bij de start betrokken bij de 
oprichting van het bedrijventerrein. Ze had de grond in eigendom, 
die in erfpacht wordt uitgegeven en richtte de coöperatieve op 
die het parkmanagement op zich neemt. Bij de uitgifte van de 
grond werden enkele verbintenissen opgelegd, zoals het verplicht 

Schets en beeld van het Informatiecentrum. © Ecofactorij
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lidmaatschap van het coöperatief parkmanagement. Bedrijven die 
zich wilden vestigen op de Ecofactorij werden intensief begeleid. 
Tijdens die gesprekken kwam nooit naar voor dat het verplicht 
lidmaatschap van het parkmanagement een struikelblok zou zijn. 

De werking van het coöperatief parkmanagement werd verzekerd 
door in de grondprijs een bijdrage te verrekenen voor de 
financiering ervan. Bij de initiële uitgifte van de terreinen bedroeg 
die bijdrage 4 €/ m2. Er is ook een jaarlijkse bijdrage, gekoppeld 
aan de grootte van het bedrijf. 

Elk bedrijf op het terrein is lid van het parkmanagement en heeft 
stemrecht. Het stemrecht wordt bepaald door de grootte (in m2) 
van het bedrijf. Hoe groter het bedrijf, hoe groter haar financiële 
bijdrage is, hoe zwaarder het bedrijf doorweegt bij het nemen van 
beslissingen. Het parkmanagement, dat bestaat uit een coöperatie 
van alle deelnemende bedrijven, vervult allerlei taken, zoals de 
collectieve aankoop van energie en voor het bouwen en beheren 
van de collectieve gebouwen op het terrein. De coöperatie besliste 
bij de opstart van het terrein om een parkmanager aan te stellen 
die het dagelijks beheer uitoefent. 

De gemeente Apeldoorn is nog steeds lid van het bestuur van de 
coöperatieve, maar heeft geen stemrecht. De bedrijven nemen 
een sturende rol op, maar doordat de gemeente lid is van het 
bestuur en aanwezig is op de vergaderingen (ca. 6 per jaar) is ze 
op de hoogte van het reilen en zeilen op de Ecofactorij. 

F. LABO XX
Ook in het traject Labo XX_Werk van de Stad Antwerpen werd 
een deel van het onderzoek gefocust op de formele (bestaande) 
bedrijfslocaties, waar bedrijven terecht kunnen die sowieso 
niet in het woonweefsel kunnen verweven worden. Ook de Stad 
Antwerpen zoekt naar mogelijkheden en instrumenten om deze 

locaties te reserveren voor bedrijfsactiviteiten, het ruimtegebruik 
te intensifiëren, de terreinen te verduurzamen en te beheren voor 
de toekomst. Hieronder lijsten we enkele voorgestelde maatregelen 
op uit het traject Labo XX_Werk, welke ook als inspiratie in ons 
verdere traject aan bod kwamen.

• Toegangsbeheer via een parapluvergunning of  
  een vereenvoudigd vergunningtraject
De parapluvergunning kan op twee manieren worden opgevat. 
Een eerste manier is een overkoepelende parapluvergunning 
in de vorm van een overeenkomst tussen een aanvrager, de 
vergunningverlener en de buurt die omschrijft welke activiteiten de 
onderneming mag ontplooien, waarbij voor bepaalde projecten/
handelingen bijvoorbeeld enkel een meldingsplicht bestaat.  Op 
deze manier kan je gewenste bedrijven sneller naar de gewenste 
locatie begeleiden. 

Een tweede manier is dat een onafhankelijke derde partij alle 
vergunningen in één beweging aanvraagt. Die partij kan bijvoorbeeld 
een vereniging van bedrijven zijn, zoals bij de nieuwe chemiecluster 
Dockland in de Gentse haven. Dit kan ook de Stad zijn. Deze 
vergunning is op die manier gekoppeld aan het projectgebied en 
niet aan het bedrijf op zich. Een bedrijf wiens activiteiten binnen 
de vergunning valt, krijgt via deze manier de rechtszekerheid dat 
ze zich op het bedrijventerrein  kan vestigen zonder eerst zelf nog 
een vergunningentraject te doorlopen. 

Vooraleer dit instrument in de praktijk kan worden gebruikt, is er 
meer juridisch onderzoek nodig naar de concrete uitwerking ervan. 
Een milieuvergunning is vandaag nog gekoppeld aan een exploitant 
en heeft aldus, in tegenstelling tot een stedenbouwkundige 
vergunning, geen zakelijk karakter.  
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• Activeren van kleine restpercelen en lege zones  
  tussen bedrijven.
Om zulke percelen te herwaarderen is herverkaveling of 
ruilverkaveling noodzakelijk. Zo bieden verschillende kleine 
percelen samen ruimte voor andere en grotere types bedrijven. 
Er bestaan al instrumenten die hierbij kunnen helpen. Zo 
kan een overheid als beherende partij een voorkooprecht of 
machtiging om te onteigenen kan verkrijgen, kan ze binnen 
het industriegebied een grond- en pandenbeleid voeren. Hierbij 
kunnen ook bepaalde percelen herontwikkeld worden.

• Coaching, inventarisatie en informatie  
  verstrekken
Centralisatie van informatie maakt het mogelijk om vervolgens 
een aangepast beleid te voeren: afstemmen van ruimtevraag en 
ruimtegebruik, clusterbeheer (zoeken naar mogelijkheden voor 
het delen van ruimtes), in kaart brengen van onderbenutting, 
inventarisatie van type bedrijvigheid op verschillende locaties. Een 
efficiëntiecoach kan bedrijven helpen in het optimaal benutten van 
hun locatie, een wegwijzer kan helpen bij financiële en juridische 
vragen of complexe procedures.
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A. FOCUS VAN DE WORKSHOP EN DEFINITIES

Het doel van de tafel is op een meer strategisch niveau nadenken, 
om te praten over welke activiteiten we op welke soort bedrijven 
zien en op welke manier/ met welke instrumenten we de initiële 
ambities en kwaliteiten kunnen vast houden. 

Ter verduidelijking lichten we het gehanteerde onderscheid 
toe tussen een bedrijventerreinvereniging en een 
bedrijventerreinmanagement. Het eerste slaat op de 
huidige werkvorm (de bedrijventerreinverenigingen) en 
het huidige takenpakket (vooral acties uitvoeren op korte 
termijn). Het ideale bedrijventerrein heeft een doorgedreven 
bedrijventerreinmanagement, zoals besproken in punt B.2/ “... 
heeft een professioneel bedrijventerreinmanagement” (p. 18), 
dat focust op het beheer van gemeenschappelijke faciliteiten en 
diensten, met ook een focus op de lange termijn.   

4 .  D E  W O R K S H O P

WORKSHOP CO- CREATIETRAJECT
BEDRIJVENTERREINEN VAN DE TOEKOMST

WELKOM
in zaal Marc van Montagu

06 I 06 I 2017
Bio-accelerator, Technologiepark Zwijnaarde 21, 9052 Gent

Agenda:
16.30u

Verwelkoming en kadering traject,  
Voorstelling resultaten fase 1, 

Startnota ‘het ideale bedrijventerrein’, 
Cindy Deglorie (Leiedal),

Hendrik Vermeersch (UGent)
17.30u

Ronde tafels
18.45u

Afsluitende drink

4 . 1  N I E U W E  B E D R I J V E N T E R R E I N E N
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Workshop co-creatietraject “Bedrijventerreinen van de toekomst”  06/06/2017

WERKTAFEL 1 - NIEUWE BEDRIJVENTERREINEN - STRATEGISCHE VISIE

Doelstelling van deze werktafel: nadenken op een meer strategisch niveau. Welke activiteiten zien we op welke soort bedrijventerreinen? 
Wat vinden we van de goede voorbeelden, aangehaald door de experten? Hoe gebeurt de vertaling naar Gent? 
Kunnen we tools/instrumenten benoemen om de initiële kwaliteiten en ambities van te houden?
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B. CREATIE VAN EEN AANBOD

Er is niet voor elk type bedrijf een aanbod op deze terreinen. 
Bepaalde types bedrijven vinden moeilijk een plaats in Gent, zoals 
grote ruimtevragers, bijvoorbeeld aannemers van grondwerken.   

De stakeholders wijzen op de nood aan een 
complementair aanbod binnen de regio van de Stad en aan een 
groter aanbod aan bedrijventerreinen. Er wordt gewezen op het 
feit dat de lat voor bepaalde bedrijventerreinen erg hoog ligt, 
bijvoorbeeld wat betreft beeldkwaliteit en type bedrijven die er 
kunnen komen Echter, niet elk bedrijf heeft nood aan een vestiging 
op een bedrijventerrein met een hoge beeldkwaliteit. We moeten 
waakzaam zijn dat ook dat soort bedrijf een plaats vindt. 

De stakeholders erkennen de probleemstelling die aan de basis 
van dit traject ligt, met name een stijgende vraag naar gronden, 
zonder dat hier een groei van het aanbod tegenover staat. 
Bovendien is het aanbod dat er nog is niet steeds geschikt voor 
de huidige ruimtevragen.

C. IT’S THE ECONOMY, …

De grondprijs van het bedrijventerrein speelt een zeer grote rol in 
de vestigingspolitiek van bedrijven. Finaal hanteren bedrijven een 
economische ratio.

Er wordt gewezen op de concurrentie vanuit Frankrijk, doordat 
er onder andere de grond gratis aangeboden wordt door de 
Franse overheid. Door de doorgezette globalisering vergelijken 
multinationals de eisen omtrent bedrijventerreinen in Gent met 
sites en opportuniteiten in het buitenland. De beleidsbeslisser, 
die bepaalt waar er een nieuwe vestiging komt, staat bij een 
multinational verder weg van het lokale dan bij een Gents bedrijf. 

Ook de Stad Deinze is een concurrent van de Stad Gent, doordat 
de grondprijs lager ligt, er minder verkeersstromen zijn en er 
minder eisen worden opgelegd door de overheid. 
Verderop wordt dieper ingegaan op de aanleg van collectieve 
voorzieningen. Qua kostprijs wordt aangegeven dat een centrale, 
collectieve parking initieel een duurdere investering is, maar 
dat dit zichzelf deels terugbetaalt bijvoorbeeld omdat er minder 
waterbuffering nodig is, doordat er minder verhardingen zijn. 

De stakeholders zijn het erover eens dat de kost om te investeren 
in duurzaamheid zichzelf terugbetaalt. Deze investeringen wegen 
niet negatief door in de uiteindelijke kostprijs.

D. MOBILITEIT

Er is een consensus over het feit dat de mobiliteit binnen twintig 
jaar zal gewijzigd (moeten) zijn. Idealiter wordt een modal shift 
gerealiseerd richting een dalend autogebruik. Men wijst op de 
nood aan een transitieperiode waarin veel maatregelen nodig 
zijn om het autoverbruik naar beneden te halen en waarin de 
alternatieven worden uitgebouwd.

Een gezamenlijke parking is bijvoorbeeld nu nog voor veel bedrijven 
een drempel om zich op een bepaald terrein te vestigen. De 
evolutie hierin gaat traag. Er zullen inspanningen nodig zijn van 
zowel overheden als bedrijven. Openbaar vervoer kan bijvoorbeeld 
veel beter, het voorzien van aanbod en het doorvoeren van een 
verbeterde en/of aangepaste dienstenregeling gaat zeer traag. 
De nood aan veilige en snelle fietsverbindingen van en naar 
bedrijventerreinen in kader van woon-werkverkeer wordt nogmaals 
benadrukt. Bepaalde bestaande fietsinfrastructuur is absoluut 
niet uitnodigend en op sommige plaatsen zelfs onvoldoende veilig. 
Er wordt vastgesteld dat er wat betreft openbaar vervoer en 
fietsinfrastructuur weinig is gerealiseerd in Gent. 
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De stakeholders zijn bezorgd om de mobiliteit in het zuiden van Gent 
door de congestie van het verkeer. Anderzijds wordt wel benadrukt 
dat het zuiden van Gent zeer gegeerd is als vestigingsplaats. 
Een methode van de overheid om een modal shift te creëren is 
om het aantal toegelaten parkeerplaatsen te beperken. Er wordt 
gewaarschuwd voor een omgekeerd effect: bedrijven kiezen een 
ander bedrijventerrein dat verder gelegen is, of minder centraal, 
waardoor er uiteindelijk toch meer autobewegingen ontstaan op 
niveau van Vlaanderen.  De suggestie wordt gedaan om Max 
Mobiel te implementeren op de nieuwe bedrijventerreinen voor het 
vervoer van en naar bedrijventerreinen en voor het voorzien van 
deelfietsen. Idealiter is dit gratis voor werknemers, alle bedrijven 
op het terrein betalen een bijdrage, onafhankelijk van hoe vaak de 
shuttlebus of de fietsen worden gebruikt. 

E. REGELS IN ALLERLEI VORMEN 

Er zijn verschillende regels die als belemmerend worden ervaren. 
Ruimtelijke uitvoeringsplannen timmeren vast welke activiteiten 
er op een bepaald terrein worden toegestaan. De stakeholders 
vinden het juridisch-stedenbouwkundig keurslijf te strikt. Er is nood 
aan een flexibilisering van de huidige starre stedenbouwkundige 
voorschriften. Bovendien zijn sommige voorwaarden te streng, 
bijvoorbeeld omtrent hoe(veel) je mag bouwen en omtrent het type 
van bedrijven dat zich op een bepaald terrein kan vestigen. Men 
vraagt zich ook af of bouwvrije zones nodig zijn, waarom er niet 
100% kan worden volgebouwd en wat het nut nog is van de 45°- 
regel. Er wordt expliciet gevraagd om de 45°- regel af te schaffen 
en om de segmentering te doorbreken, waarin de Stad bepaalt 
welk type bedrijf waar kan komen, zonder veel mix toe te laten.

Het gevoel leeft dat al deze mogelijke regels zorgvuldig en efficiënt 
ruimtegebruik tegenhouden. Dit kan worden bewerkstelligd door 
meer te bundelen (bijvoorbeeld de parkeerplaatsen bundelen in 

een collectieve parking), door meer in de hoogte te bouwen, door 
compacter te bouwen, dubbel gebruik toe te laten. Men merkt 
ook op dat efficiënt ruimtegebruik ook betekent dat een gebouw 
dat vandaag wordt opgericht, zoals een parking, binnen twintig 
jaar een andere functie kan huisvesten. Men moet met andere 
woorden multifunctioneel bouwen in plaats van monofunctioneel. 

Omtrent collectieve ruimtes is er geen consensus aan tafel. Voor 
de ene stakeholders zijn bepaalde ideeën rond duurzaamheid een 
evidentie, bij anderen is er nog veel weerstand om deze ideeën 
toe te passen. Het gaat bijvoorbeeld om de creatie van één grote 
groenzone voor het hele bedrijventerrein in plaats van kleine 
plekjes groen per bedrijf. Dit kan de kwaliteit van de werkplek 
bevorderen. De kostprijs van de implementatie van bepaalde 
duurzaamheidsmaatregelen speelt hierin zeker een rol. 

F. CONCLUSIES

De stakeholders zijn het erover eens dat het de taak van de Stad 
is om ambitieus te zijn en dat we nu moeten nadenken over wat 
we binnen 30 jaar gerealiseerd willen zien. Omtrent duurzaamheid 
zit niet iedereen op dezelfde golflengte. 

Als taakverdeling komt naar voor dat de overheid vooral incentives 
kan geven en dat bedrijven een voortrekkersrol spelen op vlak van 
duurzaamheid. 

De uitbouw van een parkmanagement dat kwaliteit kan bewaken is 
cruciaal voor de toekomst. De meerderheid van de stakeholders 
is de mening toegedaan dat het antwoord omtrent de evolutie 
naar een bedrijventerrein van de toekomst in het collectieve ligt, 
maar ook op dit vlak zit niet iedereen op dezelfde golflengte. 
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INTRODUCTIE

De tweede werktafel, genaamd transitie door samenwerking, 
focuste op waar we naartoe willen. Samen met de stakeholders 
werden eerste ideeën geformuleerd om een transitiepad uit 
te tekenen dat leidt tot het ideale bedrijventerrein, met een 
uitwerking van een stappenplan (wat doen we eerst?) en een 
taakverdeling (wie doet wat?). Er is ook ruimte om knelpunten te 
benoemen.

Hieronder volgt een verslag van de werktafel, opgebouwd per 
besproken thema. Per thema volgt ook een korte conclusie. Als 
overkoepelende conclusie van de werktafel werden alle besproken 
doelstellingen en te ondernemen acties op het transitiepad 
geplaatst. 

4 . 2  T R A N S I T I E  D O O R  S A M E N -
W E R K I N G
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A.   FLEXIBILITEIT IN STEDENBOUWKUNDIGE VOOR- 
  SCHRIFTEN EN MILIEUREGELGEVING

• Verouderde BPA’s en RUP’s houden verdichting en efficiënt 
ruimtegebruik tegen. Er zijn bijvoorbeeld maximale bouwhoogtes, 
heel grote bufferzones, er is een 45°-regel die niet steeds tot 
kwalitatieve projecten leidt, parkeerplaatsen die verplicht op eigen 
terrein moeten worden gerealiseerd, waardoor een gedeelde 
parking er niet komt, en gedeelde/geclusterde faciliteiten passen 
niet binnen de voorschriften. Er is nood aan een flexibilisering 
van de voorschriften om een intensivering van en verweving 
op het bedrijventerrein toe te laten en om op maat van elk 
bedrijventerrein een visie te kunnen uitwerken. Kortom, de huidige 
stedenbouwkundige voorschriften staan een evolutie  naar een 
(meer) ideaal bedrijventerrein in de weg. 

• Dit is echter een delicate evenwichtsoefening. Teveel 
flexibiliteit om ondersteunende diensten toe te laten, kan productie-
industrie op het bedrijventerrein wegduwen of teveel schaarse 
ruimte innemen. Er moet steeds voldoende ruimte blijven voor de 
bedrijven zelf.

• Het is nodig om de starre stedenbouwkundige voorschriften 
om te vormen zodat ze uiting geven aan een kwaliteitskader (= 
wat mag je waar bouwen, beeldkwaliteit, inrichting, aan welke 
kwaliteitseisen moet je voldoen). Dit kwaliteitskader zorgt voor 
voldoende flexibiliteit, omdat het eindpunt, met name de te behalen 
kwaliteit, vastligt, maar niet de manier waarop dit moet worden 
gerealiseerd. Dit is ook een meer positieve benadering. In plaats 
van te stellen ‘je mag geen eigen parkeerplaatsen meer voorzien’, 
leg je een kwaliteit op waaraan de vergunningsaanvraag moet 
voldoen of bepaal je een maximale oppervlakte die voor parking 
mag dienst doen.

• De stakehoklders zien voor de opmaak van een 
overkoepelend kwaliteitskader een rol weggelegd voor de Vlaamse 
overheid.

• Samenhangend met punt C ‘Verweven/verknopen in 
twee richtingen merken we op dat starre stedenbouwkundige 
voorschriften de realisatie van een centrale ontmoetingsplaats en 
ondersteunende faciliteiten voor alle bedrijven tegenhouden.

• De stakeholders hebben de hoop dat de 
omgevingsvergunning beterschap zal brengen in de soms 
tegenstrijdigheden tussen milieu en ruimtelijke planning. Een 
voordeel van de omgevingsvergunning is dat de vergunning door 
één instantie wordt verleend, waardoor vergunningverleners 
tegenstrijdigheden tussen milieu en ruimtelijke ordening zullen 
zien en zélf tot een oplossing moeten komen. De overheid zal een 
afweging moeten maken.

• CONCLUSIE: Het opmaken van een kwaliteitskader 
is een prioritaire actie. Dit kwaliteitskader moet flexibel en 
aanpasbaar zijn. Nadat dit kwaliteitskader er is, kan de 
verouderde stedenbouwkundige regelgeving worden herbekeken. 
 Timing: starten in 2017, gelet op de lange doorlooptijd van 
de opmaak van een kwaliteitskader. Actor: de Stad Gent en de 
Vlaamse overheid.

B.   DNA VAN EEN BEDRIJVENTERREIN

• Er is nood aan een strategische visie, waarbij alle Gentse 
bedrijventerreinen op een globale en overkoepelende manier 
worden bekeken om tot een DNA per Gents bedrijventerrein te 
komen. Dit DNA moet flexibiliteit blijven toelaten. Zo kan de Stad 
Gent een doordachte keuze maken omtrent welke soort activiteiten 
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op welk soort bedrijventerrein thuishoren. Het doel van het DNA 
is dus zeker niet om op een rigide manier te bepalen welke soort 
activiteiten er op welk terrein mogen komen, maar net om via 
randvoorwaarden (bijvoorbeeld omtrent mobiliteitsstromen) te 
toetsen of een bedrijf thuishoort op een bepaald terrein. Het 
DNA moet ook toelaten om nieuwe (ruimte)vragen van bestaande 
bedrijven op te vangen en moet en hybride gebruik van het terrein 
mogelijk maken, echter zonder in te boeten aan een duidelijke 
visie. (Meer duiding omtrent een ‘hybride gebruik’ en een ‘hybride 
bedrijventerrein’ is raadpleegbaar in de procesnota van Fase 3, 
‘Scheiden en verweven’). 

• Aandachtspunten hierbij zijn de koppeling tussen alle DNA’s 
om te kijken of er geen activiteiten worden uitgesloten en het 
leggen van de link met Fase 1 van dit traject: moet een bepaalde 
activiteit op een bedrijventerrein zitten of kan dit verweven worden 
in het stedelijk weefsel?

• Een bouwsteen van een DNA kan zowel het type activiteiten 
zijn, als het vinden van een complementariteit (cross- sectorale 
samenwerkingen uitbouwen en circulaire clusters in kaart 
brengen, waarbij bedrijven elkaars reststromen gebruiken), of de 
hinder die de activiteit met zich meebrengt (clustering op vlak van 
het aantal mobiliteitsbewegingen).

• De inspirerende case omtrent Evolis (zie hoofdstuk 2 in dit 
rapport) wordt door de stakeholders genuanceerd. De invulling 
gaat traag en vereist veel middelen. Een lange uitgifteperiode 
moet financieel te dragen zijn voor de initiatiefnemers.

• De stakeholders zien de meerwaarde van een DNA in: dit 
verstevigt de positionering van een bedrijventerrein op de markt, 
wat belangrijk is voor investeerders. 

• Hoe de Stad concreet moet omgaan met het DNA, werd 
niet volledig verduidelijkt in de workshop. Wat wel bleek, is dat dit 
meer wordt opgevat als een afwegingskader  dan als een dwingend 
instrument. De stakeholders waren het er wel over eens dat deze 
oefening moet gebeuren in samenwerking met alle stakeholders, 
waaronder ook de provincie en de Vlaamse overheden. 

• De keuze om een DNA op te bouwen, sluit echter ook 
bedrijven uit. Gent heeft enkele problematische ruimtevragers, 
zoals vervuilende bedrijven en bedrijven die veel plaats innemen, 
maar weinig werkgelegenheid creëren. Ook deze bedrijven hebben 
een plaats nodig. Een oplossing is om problematische bedrijven 
om te zetten tot een potentieel, tot een voorbeeld van innovatie.

CONCLUSIE: een gedifferentieerd aanbod voorzien en een plaats 
hebben voor elk soort bedrijf.

Acties en actor: Stad Gent bouwt in co-creatie met alle 
stakeholders (zoals Provincie, Vlaamse overheid, bedrijven, 
bedrijventerreinmanagement...) een DNA per bedrijventerrein uit. 
Dit is een (niet dwingend) afwegingskader voor zowel bedrijven als 
voor de stadsdiensten.
Timing: oefening opstarten in 2018.

C.   VERWEVEN/ VERKNOPEN IN TWEE RICHTINGEN (OP 
  HET BT ZELF EN BT INTEGREREN IN OMGEVING)

• Met verweven/verknopen ‘in twee richtingen’ wordt 
bedoeld dat er (1) werk wordt gemaakt van verweving op het 
bedrijventerrein zelf, door het toelaten van ondersteunende 
faciliteiten die gedeeld kunnen worden door meerdere bedrijven 
op het terrein en dat men inzet op (2) de integratie van het 
bedrijventerrein in haar omgeving.
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• Vanuit Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (Vlaamse overheid, 
in opmaak) is het idee om plekken aan te duiden waar verdichting 
op vlak van wonen en werken wenselijk is. Dit zijn ook plekken 
waar meer bedrijvigheid kan komen. Het  Beleidsplan spreekt over 
‘knooppuntwaarde’.

• Knooppuntwaarde: door een goede bereikbaarheid en 
hoog voorzieningenniveau aan elkaar te koppelen, worden plekken 
geselecteerd waar verdichting toegelaten wordt. Hieruit volgt dat 
er enerzijds sommige bedrijventerreinen niet kunnen groeien, 
en anderzijds dat bepaalde terreinen net intensiever worden 
gebruikt. Bij bedrijventerreinen met een hoge knooppuntwaarde 
moet een intensivering van het terrein, door hoger en dichter 
op elkaar te bouwen, mogelijk zijn. Het doel hiervan is tevens om 
geen greenfields, open groene ruimte, aan te snijden.

• Prijszetting zorgt ervoor dat veel bedrijven die verweefbaar 
zijn in het stedelijk weefsel, toch naar een bedrijventerrein 
verhuizen. POM Oost-Vlaanderen berekende dat in 2013 75% 
van alle bedrijven in woonweefsel zit; 25% op een bedrijventerrein. 
In 2017 was het aantal bedrijven in het woonweefsel gedaald 
naar 71%. De beleidswens om meer te verweven zet zich dus 
, volgens de conclusies van deze studie, niet door in de praktijk. 
Redenen hiervoor zijn de grotere impact van hinder(perceptie) 
in het woonweefsel, het moeilijker behalen van milieunormen in 
woonweefsel en de makkelijke meerwaardecreatie in woongebied 
door woonprojecten.

• Ontmoetingsruimtes, horeca en gedeelde faciliteiten op het 
bedrijventerrein kunnen een lijm vormen tussen bedrijven onderling 
en kunnen leiden tot een betere integratie van het bedrijventerrein 
in de omgeving. Vaak zijn dit soort faciliteiten niet toegelaten door 
starre stedenbouwkundige regelgeving (zie punt D, Flexibiliteit in 
stedenbouwkundige voorschriften en milieuregelgeving). 

• Het is belangrijk om een businessmodel voor deze gedeelde 
faciliteiten uit te werken zodat ze als een bedrijf op zich kunnen 
functioneren. Een gedeeld parkeergebouw kan bijvoorbeeld dienst 
doen als P&R in het weekend; de centrale ontmoetingssruimte 
kan men laten gebruiken door de buurtbewoners.

• Aandachtspunt: Op bedrijventerreinen is er ruimte nodig 
voor bedrijven die niét verweefbaar zijn in het stedelijk weefsel. Er 
blijven altijd bedrijven die je niet wil/kan verweven (bvb SEVESO 
bedrijven wegens veiligheidsredenen). Door gedeelde faciliteiten 
te realiseren kan je echter net ruimte winnen, is de visie van de 
stakeholders, waardoor je méér ruimte biedt voor niet-verweefbare 
bedrijven. 

• CONCLUSIE: er is nood aan gedeelde ondersteunende 
faciliteiten op bedrijventerreinen. Deze kunnen een eigen 
businessmodel hebben. Bovendien fungeren ze als lijm tussen 
bedrijven onderling en tussen het bedrijf en  de buurt, 
Acties: beheersinstantie/trekker aanduiden om de gedeelde  
faciliteiten te realiseren, te starre voorschriften  
inpassen binnen een flexibel en aanpasbaar kwaliteitskader (zie 
punt A). Actor: Stad Gent. Timing: van zodra het kwaliteitskader 
is opgemaakt en de stedenbouwkundige voorschriften dit toelaten. 

D.   MOBILITEIT: MODAL/MENTAL SHIFT RICHTING  
  DUURZAME VERVOERMIDDELEN & BETERE  
  ALTERNATIEVEN
• Mobiliteit is een belangrijk aandachtspunt. De 
bereikbaarheid blijft een heel belangrijk selectiecriterium bij de 
zoektocht van bedrijven naar hun huisvesting. Bereikbaarheid 
moet hoog zijn om de attractiviteit van een bedrijventerrein te 
garanderen.
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• Idealiter is er binnen 10 jaar een modal en mental 
shift gebeurd richting een dalend autogebruik. Noodzakelijke 
voorwaarde hiervoor is dat de alternatieven (vanuit het STOP-
principe) volwaardig uitgebouwd zijn; zoals bijvoorbeeld een veilige 
fietsinfrastructuur,  fietsdeelsystemen, betere dienstregeling van 
het openbaar vervoer in de buurt. 

• Op Technologiepark Zwijnaarde bijvoorbeeld zijn reeds 
stappen in deze richting gezet. Er werd een gratis shuttledienst 
opgericht, vrij toegankelijk voor iedereen, vanaf station Gent Sint-
Pieters. De shuttle heeft vier haltes op het terrein en gaat dan 
rechtstreeks, via de voorbehouden busstroken, naar het station. 
De kostprijs van zo’n shuttle is vaak een drempel. Het is dan ook 
cruciaal dat de kostprijs haalbaar is. Vandaag wordt de shuttle in 
deze specifieke case aangeboden door Max Mobiel, waardoor de 
bedrijven de kost haalbaar vinden.

• POM voerde een mobiliteitsenquête in Dendermonde 
waaruit bleek dat 80% van de werknemers in een straal van 8 
km rondom het bedrijventerrein woont, maar dat de meerderheid 
met de wagen naar het bedrijventerrein komt. Een pijnpunt was de 
slechte staat van de fietsinfrastructuur.

• De bestaande fietsinfrastructuur is niet uitnodigend en 
zelfs gevaarlijk. De fietspaden op bedrijventerreinen liggen soms 
zo dicht bij de opritten van de bedrijven, dat de vrachtwagens 
de fietsers niet zien. Er kunnen eenvoudige incentives gegeven 
worden om het aantal fietsers te verhogen: veilige stallingen, 
omkleedruimtes, …

• De Stad Gent maakt een businesscase op omtrent de 
oprichting van een mobiliteitscoördinatiecentrum voor de zuidrand 
van Gent.

CONCLUSIE: er is een modal en mental shift nodig,waarvoor 
zowel faciliterende als repressieve maatregelen nodig zijn.  Actie: 
incentives door bedrijf, onderzoek door de Stad Gent, opmaak van 
een bedrijfsvervoersplan. Timing: vandaag stappen ondernemen 
om tegen 2025 een multimodaal bedrijventerrein te realiseren. 

E.   HEFBOMEN EN SAMENWERKING TOT  
  HERONTWIKKELING
• Elk bedrijf doorloopt het traject van de zoektocht naar een 
plek apart. Dit bemoeilijkt de reflex om samen te werken met andere 
bedrijven op het terrein. Een overkoepelende beheersinstantie 
heeft hierin een grote rol te spelen. Samen gemeenschappelijke 
diensten (parkeerplaatsen, vergaderzalen, …) realiseren, zorgt 
ook voor een lagere investeringskost per bedrijf.

• De herontwikkeling van een bestaand bedrijventerrein 
is een intensief proces dat veel tijd en middelen vraagt. 
Stakeholders zien een rol weggelegd voor de Stad Gent om dit 
te initiëren en te trekken, in samenwerking/co-creatie met alle 
betrokkenen. De herontwikkelingstrajecten (cf. opmaak van een 
DNA per bedrijventerrein) moeten op maat van het specifieke 
bedrijventerrein gebeuren. Er is volgens de stakeholders niet één 
methode toepasbaar op alle terreinen. 

• De stakeholders zijn van mening dat zonder grondpositie 
de Stad Gent ten zeerste beperkt is in haar mogelijkheden om in 
te spelen op toekomstige uitdagingen. Zich terug inkopen of een 
evenetueel terugkooprecht streng toepassen kan ervoor zorgen 
dat de Stad terug in een onderhandelingspositie kan innemen. 
Als er strategische plekken te koop worden aangeboden, moet de 
Stad Gent die kunnen verwerven. 

• De Stad Gent kan ook een rol opnemen om pioniers, bvb 
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op vlak van mobiliteit, (financieel) te ondersteunen.
• Om de verhouding tussen het herontwikkelingstraject en 
het  overkoepelende kwaliteitskader, waarvan sprake is in punt D. 
en het DNA per bedrijventerrein, waarvan sprake is in punt B., te 
verduidelijken, werd onderstaand schema opgemaakt.

• CONCLUSIE: grondpositie blijft de sterkste hefboom om 
een herontwikkeling te trekken. De Stad Gent kan grondpositie 
terug verwerven door zich op strategische plekken terug in te 
kopen. Actie: herontwikkelingsplan op maat van elk bedrijventerrein 
opmaken, samenwerkingsreflex bij bedrijven ontwikkelen, actor: 
Stad Gent en overkoepelende beheersinstantie. Timing: een 
opgemaakt herontwikkelingsplan tegen 2025. 

F.   EIGENAARS VERSUS GEBRUIKERS

• Er is een evolutie zichtbaar van eigenaarschap naar 
gebruikers. Dit is een mental shift die nog enige tijd zal duren. 
Vandaag zit de idee ‘een bedrijfsgebouw is mijn pensioen’ nog heel 
sterk ingebakken bij zelfstandige ondernemers.

• Evolutie naar het kopen van ruimte om te ondernemen, cf. 
Phillips ‘we verkopen geen lampen, maar licht’.

• Idee om fonds/grondbank op te richten waar iedereen zijn 
grondpositie inbrengt, hierdoor word je aandeelhouder in functie 
van de huidige waarde van je bedrijfsgronden.

• CONCLUSIE: Er is een fonds nodig die het mogelijk maakt 
meer te redeneren als een (tijdelijke) gebruiker van een bepaald 
perceel of pand in plaats van als een eigenaar. 
Actor: Stad Gent/ sogent. Timing: het is moeilijk in te schatten in 
hoeverre de mental shift die hiervoor nodig is, zich zal doorzetten.

OVERKOEPELENDE CONCLUSIES VAN DE WERKTAFEL
De conclusies van de werktafel zijn visueel weergegeven op 
onderstaand schema, met een overzicht van te ondernemen 
acties.
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E E N  I D E A A L
B E D R I J V E N T E R R E I N

WERKTAFEL 2 - BESTAANDE BEDRIJVENTERREINEN - TRANISITIE DOOR SAMENWERKING 
Doelstelling van deze werktafel: focus op waar we naartoe willen. We tekenen samen een transitiepad uit om tot het ideale
bedrijventerrein te komen. We werken een stappenplan uit (wat doen we eerst?) en een taakverdeling (wie doet wat?).

ACTIE A opmaken 
kwaliteitskader, meer flexibiliteit 
in stedenbouwkundige 
voorschriften

ACTIE B
Onderzoek

mobiliteitscentrale,
incentives geven

ACTIE C Trekker 
voor de uitbouw van 
een park-gebouw 
aanduiden

DOEL D. Elk bedrijventerrein heeft een eigen 
DNA, er is plaats voor elk soort bedrijf, die 
DNA onderbouwt de locatie-strategische visie
van de Stad

DOEL C. Delen van veel gebruikte faciliteiten, 
in gezamelijk beheer

DOEL B. modal/mental shift
meer duurzaam vervoer, betere alternatieven

DOEL A. Geen beperkingen meer door 
verouderde stedenbouwkundige 
voorschriften, dankzij de opmaak van een 
kwaliteitskader waarbinnen de 
stedenbouwkundige voorschriften passen

ACTIE D + ACTIE E
initiëren en trekken herontwikkeling 
bedrijventerreinen, in cocreatie met 
alle stakeholders

DOEL F. Redeneren vanuit gebruikersrechtsn 
in plaats van eigendomsrechten

DOEL E. Elk bedrijventerrein heeft een 
gerealiseerd her-ontwikkelingsplan

ACTIE F
Rollend fonds
oprichten
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INTRODUCTIE
Aan een derde tafel werden “sleutels tot beheer” geïdentificeerd 
om tot het ideale bedrijventerrein te komen. Wat houdt een 
ideaal bedrijventerrein management in? Welke taken neemt zo’n 
management op? Welk soort management is er nodig? Hoe is 
de verdeling van de activiteiten tussen verschillende actoren? 
Vooral op reeds bestaande bedrijventerreinen is zoeken naar 
mogelijkheden om nieuwe structuren of samenwerkingsverbanden 
op te zetten.

De (meeste) Gentse bedrijventerreinen hebben ondertussen een 
vzw opgericht, maar vaak komen die niet veel verder dan het 
oplossen van dagdagelijkse, korte termijn problemen. De vzw’s 
zijn niet uitgerust om ook de meer uitdagende aspecten van 
“het ideale bedrijventerrein” te realiseren, zoals het behoud van 
kwaliteit op lange termijn, het efficiënt benutten van ruimte, het 
clusteren van faciliteiten, het bewaken van een identiteit van een 
bedrijventerrein,... Ook is het opnieuw zoeken naar welke plaats 
de Stad hierin kan en moet nemen. 

4 . 3  S L E U T E L S  T O T  B E H E E R
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Als aanzet voor het gesprek werden verschillende types sleutels 
(instrumenten, samenwerkingsvormen, hefbomen,..) voorgesteld. 
Het gesprek verdiepte zich in onderstaande thema’s.

A.   NOOD AAN EEN KADER EN ONDERSTEUNING
Er wordt gewezen op de basisproblematiek van de omvang van de 
vzw’s: hoe groter het bedrijventerrein, hoe meer middelen. Een 
vzw met voldoende middelen kan iemand full-time aanstellen die 
zich met samenwerking en andere collectieve aandachtspunten 
bezighoudt. Kleine bedrijventerreinen/vzw’s hebben hier de 
middelen niet voor maar proberen zelf een aantal acties op te 
zetten, wat dan meestal weinig efficiënt verloopt. Er is bijgevolg 
een dringende nood aan ondersteuning voor kleine vzw’s.
  • Een duidelijke business case omtrent de  
    aanstelling van een externe professional kan de 
    vzw’s helpen om hun keuze hiervoor te  
   onderbouwen.
  • De samenwerking en/of clustering tussen vzw’s  
   zou kunnen worden aangemoedigd en  
   gefaciliteerd.
  • Kennisdeling tussen bedrijventerreinen  
    kan ook mogelijk gemaakt worden door een  
    “gedeelde” parkmanager die expertise  
    kan verzamelen en verspreiden over meerdere  
    bedrijventerreinen (eventueel tegen een  
    vergoeding vanwege de vzw’s).

Op die manier  kunnen kleine vzw’s, die niet de nodige  
schaalgrootte hebben om iemand full-time aan te werven  
voor dergelijke taken, ook beroep doen op de noodzakelijke 
expertise.

Hoewel er reeds veel informatie beschikbaar is rond organisatie 
op bedrijventerreinen (publicaties van verschillende POM’s, 

academische onderzoeken,...) en de mogelijke acties die een 
vzw kan ondernemen, is het voor de vzw’s moeilijk om hier een 
overzichtelijk beeld van te krijgen.

  • Een duidelijk kader (als het ware een  
    checklist) zou de vzw’s kunnen helpen: Wat  
    verwacht men van een vzw, welke taken  
    worden klassiek opgenomen en hoe realiseer  
   je dit best? Wat zijn meer “vooruitstrevende”  
   maatregelen? Welke taken worden op een  
   andere manier ingevuld (via een  
    coöperatieve, andere samenwerkingsstructuur,  
    samenwerking met Stad of een private partner). 

Aan tafel is er een consensus omtrent de onwenselijkheid van 
sturende en dwingende instrumenten. De transitie naar meer 
samenwerking moet vooral vanuit de bedrijven en vzw’s zelf 
komen. De rol van de Stad wordt gezien in termen van informeren, 
faciliteren en stimuleren van samenwerkingsvormen op en tussen 
bedrijventerreinen. Op die manier kunnen op eigen initiatief 
van de bedrijven specifieke samenwerkingen worden opgezet. 

  • De Stad kan  een trekker zijn in kennisdeling over  
   referenties, goede voorbeelden,… Er is ook  
   nood aan goede, concrete business models die  
   een kader kunnen bieden voor de financiering en de  
   organisatie van samenwerkingsverbanden op  
   bedrijventerreinen. Dit maakt het de vzw’s  
   makkelijker om op korte termijn zinvolle beslissingen  
   te nemen zonder al te veel onderzoekwerk. Door  
   als Stad een trekkersrol op te nemen, kunnen de  
   prioriteiten mee worden bepaald.
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B.   SAMENWERKING START VAN ONDERUIT

Initiatief tot samenwerking op bestaande bedrijventerreinen start 
het best vanuit de bedrijven en vzw’s zelf. 
  • Weet wie jouw buren zijn en wat ze doen, zodat  
   opportuniteiten kunnen worden gevonden. 
  • Ad hoc economische samenwerking en  
    het zoeken naar win-wins tussen enkele bedrijven  
    kan een goede aanzet zijn om tot meer structurele  
    samenwerking te komen.

De interesse van de bedrijven en het belang van het type van 
bedrijven op een bedrijventerrein wordt benadrukt: het succes van 
een vzw is in sterke mate afhankelijk van de trekkracht van één of 
meerdere grote ondernemingen en de visie en enthousiasme van 
een aantal individuen.

C.   DE STAD EN DE BEDRIJVEN OP DEZELFDE LIJN

Voor de bedrijven en vzw’s is de Stad momenteel te weinig een 
volwaardige partner.
  •  De vzw’s en bedrijven vragen een vroege  
   communicatie en overleg over  aanstaande  
   wijzigingen. 
  • Ook steun bij het implementeren van maatregelen   
    en aanpassingen aan nieuwe omstandigheden, zou  
   voor de vzw’s en bedrijven een meerwaarde zijn.

Er is nood aan een meer structurele dialoog tussen de Stad en de 
vzw’s (over alle bedrijventerreinen heen). 
  • Het onderzoek rond de mobiliteitscentrale  
   voor de bedrijventerreinen in het zuiden  
   van Gent wordt aangehaald als een  
    positieve samenwerkingsvorm met de Stad  

    (ook al is de centrale op zich nog geen feit, er  
    is reeds overleg). 
  • De aanwezigheid van de stadsdiensten bij de  
    vergaderingen van de vzw’s kan een meerwaarde  
    zijn indien deze een mandaat krijgenom  
    oplossingen aan te reiken op dat overleg.

D.  HET VERSCHIL MET NIEUW ONTWIKKELDE  
  BEDRIJVENTERREINEN

Qua beheer (en dan vooral het lange termijn beheer op een 
bedrijventerrein) is er een fundamenteel verschil tussen bestaande 
bedrijventerreinen en nieuwe bedrijventerreinen 
  • Samenwerking en beheer kunnen op  
  nieuwe terreinen in grote mate via de gekende  
  tools gestimuleerd en afgedwongen worden. De  
  deelnemers aan tafel vinden ook dat dit  
  noodzakelijk  is (vb. instellen van een juridische  
  basis om samenwerking af te dwingen)
  • Wat bestaande bedrijventerreinen betreft  
  zijn er heel wat gemeenten die investeren in zgn.  
  transformatieprojecten, maar deze lijken er  
  evenwel niet in te slagen om nieuwe structuren  
  te doen ontstaan.

Om kwaliteit op langere termijn te behouden en herintroduceren, 
zal de de Stad Gent een trekkersrol moeten opnemen, zoals 
masterplannen uittekenen, stedenbouwkundige voorschriften 
aanpassen en een slim aankoopbeleid voor vrijgekomen percelen 
voeren.  
  • Hierbij zijn wijzigingen nodig aan de  
    nu geldende voorschriften, aangezien deze soms  
    tegenstrijdig zijn met de vooropgestelde visie  
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    van het ideale bedrijventerrein (bijvoorbeeld  
    minimum-hoogtes in plaats van maximumhoogtes  
    opleggen). Deze voorschriften zijn voldoende  
    flexibel om te kunnen inspelen op wijzigende  
   omstandigheden (zie over dit thema  
    ook punt 5. Transitie door samenwerking, p. 48.

EINDNOOT
Een goede organisatie van de basiswerking is onontbeerlijk om van 
hieruit meer vooruitstrevende projecten en samenwerkingen op 
een structurele manier te realiseren.

Het belang van het vrijbuitersprobleem wordt benoemd 
als hinderpaal voor het tot stand komen van structurele 
samenwerkingsverbanden op bestaande bedrijventerreinen. 
Dwingende instrumenten worden echter niet als een aanvaardbare 
methode beschouwd om deze problematiek aan te pakken. Het 
is bijgevolg niet evident om vanuit de overheid verandering te 
brengen op bestaande bedrijventerreinen. Duurzame verandering 
zal vanuit de bedrijven en de vzw’s komen, waarbij voor de Stad 
Gent een rol is weggelegd om deze verandering te faciliteren en 
stimuleren. 

Om het gesprek op te starten werden steekkaarten met 
verschillende instrumenten verspreid. Ze worden in dit rapport 
meegegeven ter informatie.

• Instrumenten voor de overheid
  -   Minnelijke verwerving,
 -   Actief opkopen van sites en herontwikkelen,
  -   Onteigenen,
    -      Parapluvergunningen (om types bedrijvigheid naar   
  specifieke locaties te sturen),
  -  Wegwijzer/ aanspreekpunt voor  

   bedrijven (op bedrijventerrein of verweven  
   locatie?)
  -   Stimuleren en faciliteren (begeleiding  
    subsidiedossiers / vergunningsdossiers)
  -  Actief bedrijven zoeken,
  -  Financiële/ fiscale hefbomen.

• Instrumenten bij verkoop
  -  Voorkooprecht/ terugkooprecht,
  -  Verlenen van concessies en erfpachten,
  -   Toegangsbeheer (wie mag op wel terrein?),
  -  Sancties bij onderbenutting/ verkeerd  
   gebruik van perceel,
  -  Pachten tot finale oplevering (garantie  
   dat bepaalde eisen zullen voldaan zijn),
  -  Geen vaste verkavelings- of perceelsgrenzen, 
  -   Korting op prijs (in ruil voor specifieke  
   realisaties), 
  -   Masterplanning voor visie,
  -   Brownfieldconvenant.

• Samenwerking
  -  Bedrijveninvesteringszone (PPS),
  -   Clusterbeheer (databank met     
   inventarisatie van onderbenutting,…),
  -   Samenwerking tussen bedrijven om  
   gezamenlijk een terrein aan te pakken  
   (gezamenlijke investering),
  -   Publieke middelen van Stad (vb. voor  
   onderhoud) overdragen aan BT vzw,
 -   Stad betrokken in BT vzw’s,
  -   Ruilverkavelen, 
 -   Terreinbeheerder,
  -   Samenwerkingscharter tussen bedrijven.
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Doorheen het traject werden meerdere aanbevelingen gegeven, 
door de experten, door de stakeholders op de workshops en door 
de betrokken stadsdiensten. De aanbevelingen worden hieronder 
opgesomd, opgedeeld volgens de actor die de aanbeveling kan 
uitvoeren: de Stad Gent, de maakbedrijven, de ontwikkelaars. 

De finale aanbevelingen van het gehele co-creatietraject zijn te 
raadplegen in het Eindrapport.

A. DE STAD GENT
•   Investeer in kennisopbouw en kennisdeling
Kennisopbouw begint met een grondige inventarisatie op niveau 
van het bedrijventerrein, zowel intern (Welke bedrijven zitten er 
vandaag op de Gentse bedrijventerreinen? Welk soort activiteit 
oefenen ze uit? Welke oppervlakte gebruiken ze hiervoor?  Welke 
opperlvakte blijft ongebruikt? Zijn er uitbreidingsmogelijkheden?) 
als extern (Hoe is het terrein ontsloten? Is er een goede 
bereikbaarheid? Wat zijn de omgevingskenmerken? Hoe is het 
terrein ingebed in haar omgeving?)

5 .  A A N B E V E L I N G E N
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Een tweede stap is het organiseren van momenten van kennisdeling 
voor alle bedrijventerreinenorganisaties in het Gentse over voor 
hun relevante thema’s. Om te weten wat deze relevante thema’s 
zijn, is de eerste stap van kennisopbouw nodig. De kennisdeling 
draagt op haar beurt bij tot verdere kennisopbouw over de 
bedrijventerreinen. Op de momenten van kennisdeling kan de Stad 
Gent ook haar visie verspreiden, bijvoorbeeld via het voorstellen 
van uitgewerkte businesscases en via het schetsen van een kader 
van goede voorbeelden voor de vzw’s. 

•   Wees proactief betrokken 
Er is vraag naar en nood aan een grotere, meer regelmatige en 
proactieve betrokkenheid ten aanzien van de vzw’s. Door meer 
regelmatig aanwezig te zijn, en niet enkel indien er problemen rijzen, 
blijft de Stad Gent ook beter op de hoogte van wat er speelt op de 
bedrijventerreinen (cf. aanbeveling 1: investeer in kennisopbouw 
en kennisdeling). Door proactief betrokken te zijn kan de Stad 
adviseren of een voorgestelde oplossing voor een actueel probleem 
haalbaar is, bijvoorbeeld op vlak van vergunningverlening. 

Er is vraag naar ondersteuning, of van een betere bekendmaking 
van de ondersteuning die de Stad hieromtrent reeds aanbiedt, op 
vlak van de realisatie van meer complexe issues, zoals de opmaak 
van een overkoepelende visie voor het terrein, het doorlopen van 
een vergunningstraject en het realiseren van voorwaarden uit 
de vergunning, bijvoorbeeld om een grotere fietsenstalling op te 
richten. 

Tot slot is er nood aan een brugfiguur tussen de 
bedrijventerreinverenigingen en andere overheden en stakeholders, 
bijvoorbeeld bij De Lijn omtrent de dienstregeling van openbaar 
vervoer in de omgeving van het bedrijventerrein, bij Bluebike/ Max 
Mobiel voor de realisatie van een fietsdeelsysteem.

•   Ontwikkel een kader/richtlijn voor de communicatie met  
  de vzw’s
Een kortere en snellere communicatie tussen de Stad en de 
bedrijventerreinverenigingen geeft de vzw’s een duidelijke functie 
naar de bedrijven toe die lid zijn. Indien de vzw’s correcte 
informatie uit eerste hand krijgen omtrent plannen vanuit de Stad 
(bijvoorbeeld omtrent de mobiliteitscentrale), of omtrent andere 
aspecten die een impact hebben op hun werking (bijvoorbeeld 
geplande wegenwerken, de invoering van het mobiliteitsplan, …, 
liefst nog voordat er een definitieve beslissing is genomen zodat het 
bedrijventerrein wordt beschouwd als een overlegpartner), stijgt 
hun belang op het terrein, wat leidt tot een grotere bereidheid tot 
lidmaatschap bij de bedrijven. Meer leden, betekent een grotere 
(financiële) slagkracht, die kan ingezet worden om te evolueren 
naar een parkmanagement (zie bij punt B, Aanbevelingen voor 
bedrijventerreinbeheerder). Bovendien kan er bij een snellere 
communicatie ondersteuning worden aangeboden bij eventuele 
aanpassingen/nodige maatregelen.

Kortom, hou het gesprek met de vzw’s vast, ook na dit co-
creatietraject.

•   Werk een kwaliteitskader uit, en test hoe dit zich verhoudt  
  tot het DNA van een bedrijventerrein.
De opmaak van een (niet dwingend) kwaliteitskader, overkoepelend 
voor alle Gentse en zelfs Vlaamse bedrijventerreinen kan een 
werkbaar instrument zijn om een uniforme visie uit te denken 
en te realiseren. Het kwaliteitskader is ook het achterliggende 
visiedocument om de wijziging van verouderde BPA’s en RUP’s 
in goede banen te leiden (zie volgend punt). Het kwaliteitskader 
bundelt relevante beleids- en kwaliteitsprincipes, doet uitspraken 
over relevante thema’s, zoals intensief ruimtegebruik, duurzame 
maatregelen, bouwhoogtes, hoeveelheid en inrichting van de 
groene/open ruimte. Er wordt ook nagedacht over de huidige manier 
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van werken: is het echt noodzakelijk om werkgelegenheidscijfers 
voor te leggen? Staat dit een flexibele invulling niet in de weg?

Idealiter gebeurt de opmaak van dit kwaliteitskader samen met 
andere stakeholders die werken aan een visievorming omtrent 
bedrijventerreinen. We denken aan het Departement Omgeving 
van de Vlaamse overheid, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij 
en andere provinciale diensten. 

Er wordt per bedrijventerrein een ‘DNA’ opgemaakt. Dit is een 
afwegingskader dat zowel door de stadsdiensten als door de 
bedrijven kan worden gebruikt. Het DNA maakt duidelijk voor 
welke soort activiteiten het terrein plaats kan bieden en waarop de 
focus ligt. Het DNA zorgt voor flexibiliteit. Het doel van dit DNA is 
niet om rigide te bepalen welke soort activiteiten er op een terrein 
mogen komen, maar om via randvoorwaarden (bijvoorbeeld 
omtrent mobiliteitsstromen) te toetsen of het bedrijf al dan niet 
thuishoort op het terrein. 

Dit DNA wordt opgebouwd in co-creatie met allerlei stakeholders 
zoals bedrijven, beheerder, stadsdiensten en andere overheden en 
past binnen het reeds opgemaakte kwaliteitskader. Het DNA kan 
ook dienen als toetssteen voor kleine herontwikkelingen binnen 
bestaande bedrijventerreinen, zodat deze langzaam maar zeker 
evolueren naar de nieuwe visie. 

Het is mogelijk om een herontwikkelingstraject uit te werken, dat 
aangeeft op welke manier men de visie uit het DNA kan realiseren. 

•   Verruim stedenbouwkundige voorschriften
Een groot knelpunt in de evolutie naar een meer ideaal 
bedrijventerrein is de beperkingen die er vandaag zijn door 
(verouderde) stedenbouwkundige voorschriften, die bijvoorbeeld 
een meer intensief ruimtegebruik in de weg staan of die niet 

toelaten om gedeelde faciliteiten op te richten. 

Enkel de Stad Gent kan een planinitiatief nemen om de bestaande 
BPA’s of RUP’s te wijzigen en de starre stedenbouwkundige 
voorschriften te verruimen. Dit is ook een noodzakelijke eerste stap 
voordat de bedrijven(verenigingen) echt kunnen evolueren richting 
een ideaal bedrijventerrein, met een duurzaam ruimtegebruik en 
gedeelde faciliteiten. 

De omgevingsvergunning, die voor alle bestuursniveaus in werking 
treedt op 1 januari 2018, zou ook voor een vereenvoudiging van 
een vergunningstraject kunnen zorgen. Het is af te wachten welke 
concrete positieve impact de nieuwe vergunningsprocedure zal 
hebben. 

Het is aan te raden om de wijziging van de BPA’s en RUP’s door te 
voeren in kader van de opmaak van een kwaliteitskader (DNA van 
de bedrijventerreinen), zoals beschreven in de vorige aanbeveling. 

•   Creëer een onderhandelingspositie
De Stad Gent heeft geen grondpositie op de Gentse 
bedrijventerreinen. De Stad moet om die reden op zoek gaan naar 
andere manieren om een blijvende kwaliteitstoetsing te kunnen 
doen en een continue betrokkenheid op het bedrijventerrein te 
hebben.

De inspirerende cases gaven voorbeelden over hoe stadsdiensten, 
of andere overheden, betrokken kunnen blijven in het beheer/
management op lange termijn en wat de voordelen hiervan zijn. 

Enerzijds zijn er methodes die uitgaan van het opnieuw innemen 
van een grondpositie. Een instrument dat met de nodige 
voorzichtigheid en terughoudendheid  wordt toegepast door 
Intercommunale Leiedal is het terugkooprecht, dat opgenomen 
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is in de verkoopovereenkomst van bijvoorbeeld  bedrijventerrein 
Evolis.  Een andere methode is het verwerven van strategische 
plekken op bestaande bedrijventerreinen om terug een sturende 
rol te kunnen opnemen. 

Anderzijds kan men ook een onderhandelingspositie innemen 
zonder als Stad een grondpositie te hebben, bijvoorbeeld via 
een PPS-constructie waarbij de grond in eigendom is van 
een private ontwikkelaar en de Stad de openbare ruimte zal 
aanleggen/betalen of het opleggen van kwaliteitseisen aan nieuwe  
ontwikkelingen via de opmaak van een kwaliteitskader.
 
•   Geef incentives om een modal shift te realiseren en  
  duurzaamheidsmaatregelen te implementeren
Een ideaal bedrijventerrein is multimodaal bereikbaar en heeft een 
laag aantal werknemers die met de auto naar het werk komen. De 
realisatie van een modal shift, naar een hoger aantal duurzame 
verplaatsingen, gebeurt door een samenwerking van de Stad, de 
bedrijventerreinverenigingen en de bedrijven zelf. 

De Stad kan hierin helpen door de fietsinfrastructuur op 
de bedrijventerreinen veiliger te maken en door financiële 
ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld om een gemeenschappelijke 
shuttledienst in te richten of om veilige, overdekte fietsenstallingen 
op te richten. 

De creatie van een modal shift is slechts één voorbeeld om te 
evolueren naar een meer duurzaam bedrijventerrein. De Stad 
kan voortrekkers op vlak van duurzaamheid ondersteunen met 
financiële incentives.

Ook de bedrijven op het terrein hebben een rol te spelen  bij de 
realisatie van een modal shift en om meer duurzame maatregelen 
te nemen (zie punt C.). 

•   De Stad als eerste aanspreekpunt
Idealiter is de Stad het eerste aanspreekpunt voor bedrijven met 
een ruimtevraag. Om deze bedrijven vlot te kunnen toeleiden  
naar een geschikte plek, is er nood aan een correct zicht op 
het aanbod, zowel op bedrijventerreinen als binnen het stedelijk 
weefsel. Een nog betere samenwerking tussen de verschillende 
stadsdiensten en collega’s zorgt ervoor dat er niet ad hoc wordt 
gewerk gegaan, maar dat een bedrijf wordt geholpen vanuit een 
globale, overkoepelende visie. 

B. BEDRIJVENTERREINBEHEERDER

•   Evolueer van een terreinbeheer naar een  
  parkmanagement
Vandaag wordt vooral gefocust op het beheer van het 
bedrijventerrein op korte en middellange termijn: veiligheid, 
afvalophaling, groepsaankopen op vlak van duurzame energie. Dit 
komt hoofdzakelijk door een gebrek aan middelen.

Om te evolueren naar een ideaal bedrijventerrein is het echter 
nodig om in te zetten op een doorgedreven parkmanagement, 
waarbij een overkoepelende instantie werk maakt van visievorming 
en de realisatie ervan voor het gehele bedrijventerrein. Er worden 
vandaag reeds stappen gezet, onder andere door Technologiepark 
Ardoyen, met de opmaak van een beeldkwaliteitsplan.

Het is belangrijk dat het parkmanagement (ook) de focus houdt  
op de lange termijn. Het moet in staat zijn in te spelen op nieuwe 
evoluties en blijvend nieuwe duurzame maatregelen te evalueren 
en realiseren.

Een parkmanagement neemt bijvoorbeeld een trekkersrol  
op voor de realisatie van gedeelde faciliteiten, denken mee een 
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businessmodel uit voor deze faciliteiten, en om het gesprek 
met alle bedrijven hieromtrent aan te gaan. Vergaderzalen, een 
kinderopvang, een kwalitatieve groenruimte en een restaurant zijn 
bij uitstek faciliteiten die door meerdere bedrijven kunnen gedeeld 
worden, waardoor er ruimte en middelen worden uitgespaard. 
Het gedeeld gebruik van ruimte en/of faciliteiten kan een 
businessmodel op zich zijn.

Een parkmanagement denkt ook na over een betere integratie van 
het terrein in haar omgeving: het openstellen van vergaderzalen 
voor buurtactiviteiten, de kantoorparkeerplaatsen in het weekend 
dienst laten doen als park & ride, langzame verkeersverbindingen 
over het terrein laten lopen, … 

Tot slot kan een parkmanagement een trekkersrol opnemen om een 
dalend autogebruik te bekomen. Ter realisatie van de modal shift 
trekt het parkmanagement de oprichting van een fietsdeelsysteem 
en een shuttledienst op het hele bedrijventerrein. 

•   Ontwikkel samen met de Stad een DNA voor het   
 terrein
Er werd aanbevolen aan de stadsdiensten om een bedrijventerrein-
DNA op te maken, gekoppeld aan een overkoepelend kwaliteitskader. 
Een DNA legt uit welk type activiteiten een plaats hebben op 
het bedrijventerrein (bijvoorbeeld enkel productie activiteiten, 
of activiteiten met een lage generatie van mobiliteitsstromen, 
…) en welke focus/aandachtspunten het bedrijventerrein heeft 
(bijvoorbeeld zeer vooruitstrevend op vlak van energieverbruik, 
nadruk op een flexibele invulling, …).
Het is belangrijk dat het DNA niet losstaat van de bestaande 
toestand op een terrein. Hiervoor is de input van de 
bedrijventerreinbeheerder belangrijk. Zij bepalen mee welke 
klemtonen haalbaar zijn.

C. BEDRIJVEN OP HET BEDRIJVENTERREIN
•   Ontmoet elkaar.
Het ontmoeten van andere bedrijven op het terrein zorgt ervoor 
dat bedrijven van elkaar weten waarmee ze bezig zijn. Dit kan 
leiden tot samenwerkingen en bevordert kennisuitwisseling (cf. 
aanbeveling voor de stadsdiensten “Investeer in kennisopbouw en 
kennisdeling”). 

•   Samenwerkingsreflex.
Een samenwerkingsreflex die leidt tot structurele verbintenissen 
zorgt voor een grotere slagkracht. Er zijn groepsaankopen aan 
voordelige tarieven mogelijk, er kan ruimte en geld worden 
uitgespaard door faciliteiten te delen, bedrijven die dezelfde 
problemen hebben kunnen leren van elkaar.
Ook de Stad Gent en de bedrijventerreinbeheerder spelen hierin een 
rol door respectievelijk momenten van kennisdeling te organiseren 
en door een trekkersrol op te nemen voor de realisatie van de 
gedeelde faciliteiten. 

•   Zet in op een modal shift, maak een bedrijfsvervoerplan en  
  implementeer maatregelen om meer duurzaam te zijn
Werknemers die ervoor kiezen om niet met de wagen naar het 
werk te komen, kan het bedrijf ondersteunen door douches en 
omkleedruimtes te voorzien, door een veilige fietsenstalling te 
hebben, enzoverder. Dit zijn eenvoudige incentives. De opmaak 
van een bedrijfsvervoerplan kan verduidelijken welke incentives op 
maat van het bedrijf nuttig zijn.

Een modal shift is een voorbeeld van de evolutie richting een 
meer duurzaam bedrijventerrein. Er zijn ook andere maatregelen 
mogelijk: beperken van het energieverbruik, inzetten op 
hernieuwbare energie, kwalitatieve groenruimtes bundelen tot één 
grote plek, inzetten op technologische innovatie om ‘schoner’ te 
produceren, ...
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D. VLAAMSE OVERHEID

•   Zet Vlaanderen op de kaart als goede plek om  
  te ondernemen
Doorheen het traject werd opgeworpen om als Stad en als 
ondernemer meer te denken op bovenlokale schaal, met name 
over Vlaanderen als regio (vergelijkbaar met de Randstad). Voor 
grote bedrijven is de stad waar ze zich vestigen van ondergeschikt 
belang. Men kijkt naar de regio en naar de bereikbaarheid. Een 
ondernemersvriendelijk klimaat in heel Vlaanderen, helpt ook de 
Stad Gent om bedrijven aan te trekken.
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Door op de bronnen te klikken, wordt u doorgestuurd 
naar een webpagina met meer informatie.

Beleidskader en missie van de Stad
• Beleidsnota Economie en ondernemen

(2014-2019),
• Ruimte voor Gent,
• Het mobiliteitsplan en het circulatieplan,
• De beleidsnota stadsontwikkeling,
• Het speerpuntenbeleid,
• Het Gentse klimaatplan 2014 - 2019.

Introductie fase 2 - bedrijventerreinen met 
toekomst?!
• Kennisnetwerk bedrijventerreinmanagement (=

BTM),

6 . O V E R Z I C H T  VA N  B R O N N E N
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https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/Beleidsnota%20Economie%20en%20Ondernemen%202014-2019.pdf
https://ruimtevoor.stad.gent
https://stad.gent/mobiliteitsplan
https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/beleidsnota-stadsontwikkeling%2027-05-2016%20LR.pdf
https://stad.gent/ondernemen/economische-sectoren
https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/Klimaatplan%202014-2019.pdf
http://www.btmvlaanderen.be/
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• Praktijkboek Duurzaam BTM,
• POM Antwerpen - BTM,
• POM Oost-Vlaanderen, Fiches en handleidingen

duurzaam industrieel bouwen,
• Duurzame bedrijventerreinen in zes stappen

(Provincie Utrecht),
• Gent Klimaatstad - begeleiding voor bedrijven,
• Gentse Duurzaamheidsmeter Economische

Sites,
• BREEAM,
• VLAIO Duurzaamheidsklasse economische sites

en bedrijventerreinen,
• OVAM Materialenscan,
• Ovam Eco-efficientiescan,
• POM Antwerpen - Logistiek,
• Leiedal - Deelmobiliteit,
• BISY - Wegwijs op het bedrijventerrein,
• RESOC - kick-off Slimweg Gent en rondom Gent,
• VLAIO - Esco4Gent,
• VLAIO - Nuttige links.

Inspirerende cases
• Evolis,

- selectie als Topproject,
- Selectiecriteria,
- Voorwaarden.

• Kalundborg,

• Innovista eco industrial park,
- Development Guidelines.

• ABC Westland,
• De Ecofactorij,

op basis van een telefoongesprek met Peter
Jansen, bedrijventerreinbeheerder van de
Ecofactorij.

• Antwerpen - Labo XX,

De workshop
• Eiland Zwijnaarde,
• Wiedauwkaai,
• Beleidsplan Ruimte Vlaanderen,
• Cijfermateriaal van POM Oost-Vlaanderen,
• Max Mobiel,
• Phillips verkoopt licht en geen lampen.
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http://www.dbt.ugent.be/pdf/BTM_praktijkboek.pdf
http://www.pomantwerpen.be/nl/BTM
http://www.pomov.be/documenten/publicaties-duurzaam-industrieel-bouwen/
https://www.provincie-utrecht.nl/publish/library/681/duurzame-bedrijventerreinen-in-zes-stappen-wegwijzer-voor-een-kwaliteitsslag-oktober-2005.pdf
https://klimaat.stad.gent/nl/stad-gent-helpt-bedrijven-energie-besparen
https://klimaat.stad.gent/nl/duurzaamheidsmeter-voor-stadsontwikkelingsprojecten-en-economische-sites
https://www.breeam.com/
http://www.vlaio.be/artikel/duurzaamheidsmeter-economische-sites-en-bedrijventerreinen
https://www.ovam.be/materialenscan
https://services.ovam.be/ecoscan-extern/views/info/home.seam
http://www.pomantwerpen.be/nl/sector/logistiek
http://www.leiedal.be/deelmobiliteit
http://www.leiedal.be/sites/leiedal/files/assets/lve/101203%20Brochure%20Bisy%20FINAL.pdf
http://docplayer.nl/24532314-Kick-off-slimweg-gent-en-rondom-gent-met-focus-op-bedrijventerreinen.html
http://www.vlaio.be/artikel/esco4gent-project
http://www.vlaio.be/artikel/nuttige-links
http://www.evolisbusinesspark.be/nl/
http://www.leiedal.be/economie/nieuwe-bedrijventerreinen/evolis
http://www.evolisbusinesspark.be/nl/zich-vestigen/vestigingsvoorwaarden
http://www.evolisbusinesspark.be/nl/zich-vestigen/verkoopsvoorwaarden
http://www.symbiosis.dk/en
http://www.hinton.ca/141/Innovista-Industrial-Park
http://www.hinton.ca/DocumentCenter/Home/View/1596
http://www.abcwestland.nl/nl
http://www.informatiecentrumecofactorij.nl
https://www.antwerpen.be/nl/info/577bc9d7bb42c47b4b247ada/labo-xx
http://eilandzwijnaarde.be/nl
http://sogent.be/projecten/wiedauwkaai
https://www.ruimtevlaanderen.be/BRV
http://www.pomov.be/we-ontwikkelen-bedrijventerreinen/herontwikkeling-verwaarloosde-bedrijventerreinen/
http://www.max-mobiel.be
https://www.deondernemer.nl/nieuwsbericht/42798/circulaire-economie-is-noodzaak-voor-volgende-generaties



