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1. ACHTERGROND

Elementen inzake duurzame ontwikkeling worden steeds meer
verweven in diverse beleidskaders. Bij het begrip duurzaam
bedrijventerrein wordt in de eerste plaats gedacht aan het beleid van
‘overheden’ (onder meer in de rol van terreinbeheerder) op
bedrijventerreinen, gericht op de vermindering van de
milieubelasting, een aangepast groen- en landschapsbeheer en een 
efficiënter ruimtegebruik, dit alles binnen een concurrentiële
economische context. Vanuit de publieke opdracht van de
intercommunale wordt ook bij de wvi grote aandacht besteed aan
integrale kwaliteitszorg. Dit betekent onder meer dat de
principes van duurzame ontwikkeling steeds meer in concrete
projecten worden toegepast. Bij het ontwikkelen van duurzame
bedrijventerreinen tracht men dan ook deze principes zowel op het
niveau van het bedrijventerrein (inrichting, uitrusting) als van het
individueel bedrijf te integreren. Hierbij dient men steeds rekening te
houden met de typologie van het bedrijventerrein en van de erop
gevestigde bedrijven.

In het kader van het Europese 5B Phasing Out-programma
Westhoek-Middenkust heeft de wvi een onderzoeksproject
hieromtrent ingediend, met het oog op het verkrijgen van
EFRO-steun.

Het project beoogt een onderzoek uit te voeren inzake de
ontwikkeling, realisatie en beheer van duurzame kwaliteit voor
bedrijventerreinen, dit via:

� een analyse van de aspecten van duurzame kwaliteit voor
bedrijventerreinen;

� de studie van de instrumenten en structuren voor de
implementatie en het behoud van duurzame kwaliteit op
bedrijventerreinen;

� de analyse van de kwaliteit op vier bedrijventerreinen;

� de opmaak van een draaiboek voor de implementatie van
duurzame kwaliteit op de wvi-bedrijventerreinen;

� de concrete toepassing van het draaiboek op het pilootproject
bedrijventerrein Veurne I en I Uitbreiding.

WES Onderzoek & Advies staat de wvi bij met een inhoudelijke
onderbouwing. WES werkt hiervoor samen met de Universiteit Gent,
Vakgroep Civiele Techniek, Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke
Planning, Prof. dr. Rik Houthaeve.

Dit rapport bevat de resultaten van het eerste luik van het project,
namelijk de analyse van de aspecten van duurzame kwaliteit voor
bedrijventerreinen aan de hand van bestaande documentatie en
praktijkvoorbeelden.
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2. AANPAK

• Bepalen van de scoop in functie van de opdracht

Informatie over duurzame bedrijventerreinen is zeer ruim. Het is in
de eerste plaats dan ook zaak om zo doelgericht mogelijk die
informatie te consulteren die voor deze specifieke opdracht het
meest bruikbaar is. Dit brengt met zich mee dat de scoop van het
onderzoek in onderling overleg beperkt wordt. Om deze scoop te
bepalen, wordt in een eerste hoofdstuk ingezoomd op de typologie
van de bedrijventerreinen die de wvi beheert. In een tweede luik van
het project (studie van de instrumenten en structuren) zal ook
uitvoeriger worden ingegaan op de beleidsvoering van de
intercommunale met betrekking tot duurzame kwaliteit op haar
bedrijventerreinen.

De scoop bepaalt welke operationele principes in het onderzoek
diepgaander worden belicht. Zo wordt bijvoorbeeld het aspect
‘locatiebeleid’ niet in detail behandeld gezien het locatiebeleid niet
tot de beleidsvoering van de intercommunale behoort. Als
referentievoorbeelden worden projecten gekozen die toepasbaar
zijn op de bedrijventerreinen van de intercommunale.

• Onderzoek van wetenschappelijke literatuur en
relevante beleidsdocumenten

Het onderzoek van de beschikbare documentatie aangaande
duurzame kwaliteit betreft zowel wetenschappelijke literatuur als
relevante beleidsdocumenten. Hierbij wordt onder meer gebruik
gemaakt van het materiaal dat reeds door de wvi is verzameld. Dit
onderzoek gebeurt in verschillende stappen:

� in een eerste stap wordt een referentiekader opgebouwd voor de
verzameling en toesting van de beschikbare documentatie. Dit
gebeurt via een analyse van de aspecten van duurzame kwaliteit
voor bedrijventerreinen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan
de instrumenten en structuren voor de implementatie en het
behoud van duurzame kwaliteit op bedrijventerreinen;

� daarna wordt doelgericht gezocht naar referentievoorbeelden in
binnen- en buitenland. De scoop van deze voorbeelden wordt
bepaald door de scoop van de bedrijventerreinen van de wvi
(ruimtelijke planningsopgave) en de gewenste duurzame
beleidsvoering (beheersmogelijkheden) op deze terreinen.
Daarom spreken we van referentievoorbeelden: de kenmerken
van het bedrijventerrein zijn vergelijkbaar met die van de terreinen 
die de wvi ontikkelt en de genomen duurzaamheidsmaatregelen
liggen in de lijn van wat de intercommunale kan realiseren.
Enkele van deze referentievoorbeelden werden in november
2003 bezocht door de wvi en de opdrachthouders. In het kader
van dit project wordt een tweede bezoek aan
referentievoorbeelden voorzien in maart 2004.
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3. ROL VAN DE BEGELEIDENDE STUURGROEP

Voor dit onderzoeksproject wordt een projectstuurgroep opgericht.
Deze wordt samengesteld uit organisaties die op heden actief zijn
op het vlak van duurzame bedrijventerreinen. De rol van de
stuurgroep bestaat erin een duidelijke afstemming en
samenwerking te bekomen tussen deze organisaties met betrekking
tot duurzame bedrijventerreinen. Voorts wordt van deze stuurgroep
advies verwacht betreffende het onderzoek en het
verwachtingspatroon inzake de duurzame kwaliteit voor
bedrijventerreinen, binnen de beleidscontext van de wvi.

In de stuurgroep zitten vertegenwoordigers van volgende
organisaties:

� het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, administratie
Economie, afdeling Europa-Economie;

� de Provincie West-Vlaanderen;

� Gom West-Vlaanderen;

� de intercommunale Leiedal;

� de opdrachtgevers, de intercommunale wvi.
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1. ZICHT OP DE TYPOLOGIE VAN DE
BEDRIJVENTERREINEN VAN DE WVI

� Inleiding

Het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen (PRS)
definieert ‘bedrijventerreinen’ als volgt: “zones die bestemd zijn voor 
de vestiging van bedrijven die niet verweven worden met andere
maatschappelijke activiteiten”.

De West-Vlaamse Intercommunale wvi ontwikkelt al bijna 40 jaar
bedrijventerreinen in West-Vlaanderen. Doel is het creëren van een
aanbod aan kwalitatieve vestigingsmogelijkheden voor diverse
soorten bedrijven en economische activiteiten in West-Vlaanderen.
Het werkingsgebied van de wvi is in drie regio’s ingedeeld: de
Westhoek, Brugge-Oostende en Roeselare-Tielt. Enkel in het
uiterste zuidoosten van de provincie heeft de wvi geen projecten.

Binnen dit werkingsgebied ontwikkelt en beheert de
intercommunale momenteel de meeste regionale en lokale
bedrijventerreinen. De activiteiten op deze terreinen zijn zeer
uiteenlopend. In het kader van deze studie is het belangrijk een
goed beeld te verkrijgen van deze bedrijventerreinen (zie aanpak). 

� Aandacht voor vestigingscriteria

In wat volgt wordt dan ook een typologie van de bedrijventerreinen
van de wvi geschetst. De types worden geïllustreerd aan de hand
van een voorbeeld (’case’). De aandacht gaat vooral uit naar de
criteria waaraan bedrijven moeten voldoen vooraleer ze zich op een 
bepaald type bedrijventerrein kunnen vestigen. In het huidig
stadium van het onderzoek bieden ze een eerste beeld van de
kenmerken van lokale en regionale bedrijventerreinen. De criteria
worden in een later stadium herbekeken met het oog op een
toetsing van duurzaamheidsaspecten.

We vinden dergelijke vestigingscriteria zowel in het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen (RSV), Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan
West-Vlaanderen (PRS) als in de verkoopaktes van de wvi1. De
criteria uit de beleidsteksten en de verkoopaktes2 worden met elkaar
vergeleken. Hiervoor worden ze gegroepeerd volgens verschillende
aspecten. Deze aspecten krijgen in volgende hoofdstukken van dit
rapport nog verdieping en uitbreiding. We maken voorlopig nog
geen onderscheid tussen criteria die de wvi aan bedrijven kan
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1  De wvi bepaalt of een bedrijf op een lokaal dan wel een regionaal bedrijventerrein
thuishoort. De intercommunale wijst er evenwel op dat deze beoordeling niet
eenduidig is en dat bijgevolg een zorgvuldige afweging noodzakelijk is. Men moet
namelijk onder meer rekening houden met de dynamiek van de bedrijfsontwikkeling:
een bedrijf kan starten als een klein familiaal bedrijf en (al dan niet snel) doorgroeien
tot een onderneming met een regionale reikwijdte. Bij de beoordeling bekijkt men
dan ook zowel de huidige als de (verwachte) toekomstige situatie van het bedrijf.

2  Verkoopaktes en inrichtingsvoorstellen van volgende  bedrijventerreinen stonden
ter beschikking: Wingene Hille Zuid, Fabriekslaan II Ledegem, Ambachtelijke Zone
Sint-Eloois-Winkel, Ambachtelijke Zone Schaapstraat Uitbreiding - Blankenberge
(lokale bedrijventerreinen) en Flanders Language Valley Ieper en Wingene Hille Zuid
(regionale bedrijventerreinen).



opleggen, dan wel criteria waaraan de intercommunale zelf moet
voldoen.

1.1. LOKALE GEMENGDE BEDRIJVENTERREINEN

• Definitie

Een groot deel van de door de wvi ontwikkelde bedrijventerreinen
zijn lokaal van aard.

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) typeert lokale
bedrijven als volgt:

“Een lokaal bedrijf is een be- en verwerkend bedrijf (inclusief tertiaire
dienstverlening) dat een verzorgend karakter heeft ten aanzien
van de omgeving, dat wat schaal betreft aansluit bij de
omgeving (schaal van de kern, schaal van het stedelijke gebied,...)
en beperkt is van omvang.”

Een lokaal bedrijventerrein is uitsluitend voor dergelijke lokale
bedrijven bestemd.

• Criteria

RUIMTEGEBRUIK

Bedrijven die zich op lokale bedrijventerreinen willen vestigen, zijn
beperkt in grootte. Een lokaal bedrijventerrein heeft doorgaans
een oppervlakte van circa 5 ha. Grotere oppervlakten zijn mogelijk
(bijvoorbeeld lokaal bedrijventerrein Hille Zuid te Wingene: bijna
11 ha). 

De bedrijfspercelen zijn vaak niet groter dan 5000 m².
Afwijkingen hierop worden door de wvi uitzonderlijk toegestaan.

RUIMTELIJKE INPASSING

Een belangrijk aandachtspunt is de ruimtelijke inpassing van het
bedrijventerrein. Het provinciaal structuurplan stelt uitdrukkelijk dat
lokale bedrijventerreinen moeten aansluiten bij een kern of een
bestaand bedrijventerrein.

Bijkomend eist de intercommunale een minimale
bezettingscoëfficiënt van 50% (parkeerplaatsen en dienstwegen 
worden hier niet meegerekend). Voor enkele terreinen wordt
daarnaast ook een maximale coëfficiënt van 75% vooropgesteld.

Voorts gaat de aandacht uit naar bufferzones ten opzichte van
‘niet-verenigbare’ functies (landbouwgebieden, woonzones,...). De
wvi staat zelf in voor de (gedeeltelijke) beplanting van deze
bufferzones. Bij voorkeur wordt hiervoor streekeigen groen gebruikt.

Bedrijven die zich willen vestigen nabij een belangrijke weg of
andere zichtlocaties, moeten zich volgens de bepalingen in de
inrichtingsplannen van de wvi ‘verantwoord’ landschappelijk
inkleden, een architecturale meerwaarde bieden en met hun
voorgevel (ontvangstruimte, kantoren,...) naar de weg gericht zijn.

Bovendien geldt voor alle bedrijven dat ze ‘esthetisch’ moeten zijn
en hun omgeving niet mogen hinderen. Concrete aanwijzingen met
betrekking tot de vorm, de materialen en de kleur van de
constructies en de inritten moeten een goede ruimtelijke inpassing
van de gebouwen met zich meebrengen. Zo zijn bijvoorbeeld
‘volledig koepelvormige platenconstructies’ of ‘helle of fel met de
omgeving contrasterende kleuren’ verboden.

De wvi legt daarnaast ook verplichte minimale groenzones op. 
De groenzones moeten rondom het bedrijf aangelegd worden,
palend aan de perceelsgrenzen. Ze moeten overwegend als gazon
met heesters en bomen worden aangelegd en onderhouden.

Vaak bepaalt de intercommunale in de inrichtingsplannen voor
haar bedrijventerreinen dat de hoofdontsluitingsweg van een
hoogstammige laanbeplanting moet voorzien zijn.
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AARD VAN DE ACTIVITEITEN

Het beleidskader stelt in verband met de aard van de activiteiten op
lokale bedrijventerreinen enkel dat deze het milieu niet mogen
belasten.

De voorwaarden van de intercommunale bepalen daarenboven dat 
dergelijke terreinen bestemd zijn voor lokale ambachtelijke
bedrijven of KMO’s. Zuivere kleinhandel wordt niet toegelaten,
net als alle ‘hinderlijke’ activiteiten.

Naast de ‘bedrijfs’activiteiten zelf zijn wel bijhorende
(ondersteunende) activiteiten toegelaten, en die activiteiten
kunnen in eigen ruimten worden ondergebracht. Ze moeten
evenwel één geïntegreerd geheel vormen met het eigenlijke
bedrijfsgebouw. Het gaat om ruimtes voor kantooractiviteiten,
sociale uitrusting (eetzalen, ...), parkeerplaatsen, dienstwegen,
niet-overdekte stapelruimten en (beperkte) huisvesting voor het
bewakingspersoneel.

MOBILITEIT

Volgens het provinciaal structuurplan horen op lokale
bedrijventerreinen enkel bedrijven die weinig verkeer
genereren. Deze bepaling is niet terug te vinden in de
voorwaarden die door de wvi worden gesteld. De intercommunale
stelt wel dat elk bedrijf ‘voldoende’ parkeerplaatsen moet
voorzien: zo vraagt de wvi per 300 m² overbouwde oppervlakte
minstens één parkeerplaats, met een minimum van vijf
parkeerplaatsen per bedrijf.

De ontsluiting van een lokaal bedrijventerrein dient te gebeuren via
een verzamelweg die naar een primaire of secundaire weg
leidt. Afwijkingen worden soms toegelaten voor bedrijven op
hoekpercelen die aan de secundaire of primaire weg gelegen zijn.
Zij krijgen uitzonderlijk een rechtstreekse ontsluiting op de weg.

Om een duidelijke hiërarchie te creëren, wordt de rooilijn van een
hoofdontsluiting ruimer geconcipieerd dan die van de secundaire
ontsluitingen.
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1.2. REGIONALE BEDRIJVENTERREINEN

• Definitie

De wvi beschikt ook over een aantal regionale bedrijventerreinen.

De definitie van dergelijke bedrijventerreinen luidt in het RSV als
volgt:

“Regionale bedrijventerreinen zijn uitgeruste terreinen bestemd voor 
de inplanting van economische activiteiten die de schaal van hun
omgeving overschrijden.”

Regionale bedrijventerreinen kunnen nog worden onderverdeeld
naargelang de soort activiteiten die er worden toegelaten. Men
onderscheidt gemengde regionale bedrijventerreinen en
specifieke regionale bedrijventerreinen. Zo zijn er specifieke
regionale bedrijventerreinen voor technologische bedrijven,
transport- en logistieke bedrijven, kleinhandel enzovoort. De wvi
ontwikkelt zowel gemengde als specifieke regionale
bedrijventerreinen. Vandaag heeft de intercommunale vier types
specifieke bedrijventerreinen:

� watergebonden bedrijventerreinen;

� luchthavengebonden bedrijventerreinen;

� bedrijventerreinen voor hoogtechnologische bedrijven;

� bedrijventerreinen voor multimodale transportbedrijven.

• Criteria

GROOTTE VAN DE BEDRIJVEN

Bedrijven die zich op regionale bedrijventerreinen willen vestigen,
moeten beduidend groter zijn dan lokale bedrijven. Het PRS bepaalt
dat een bedrijfsperceel op een regionaal bedrijventerrein meestal
groter is dan 5000 m². Ook de wvi hanteert deze minimumgrens
van ca. 5000 m². Afwijkingen hierop worden door de wvi
uitzonderlijk toegestaan.
Een regionaal bedrijventerrein heeft doorgaans ook een grotere
oppervlakte (vanaf circa 5 ha tot circa 150 ha).

RUIMTELIJKE INPASSING

Net als voor lokale bedrijventerreinen vormt de ruimtelijke inpassing
van regionale terreinen een belangrijk aandachtspunt. Zij moeten
volgens het provinciaal structuurplan in stedelijke gebieden of
specifieke economische knooppunten gelegen zijn.

De eisen die de wvi aan regionale bedrijven stelt met betrekking tot
de ruimtelijke inpassing, zijn gelijkaardig aan de eisen voor lokale
bedrijven. Zo eist de intercommunale ook voor regionale
bedrijventerreinen een minimale bezettingscoëfficiënt van 50%,
worden bedrijven geacht ‘esthetisch’ en ‘landschappelijk
verantwoord’ te zijn en worden er bufferzones met streekeigen
groen aangelegd ten opzichte van ‘niet-verenigbare’ functies. Ook
met betrekking tot de architecturale meerwaarde van bedrijven op
zichtlocaties, de verplichte minimale groenzones en de
laanbeplanting worden dezelfde eisen gesteld als voor  lokale
bedrijven.
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AARD VAN DE ACTIVITEITEN

� Op een gemengd regionaal bedrijventerrein kunnen zich
allerhande (tenzij anders vermeld ook milieu-belastende)
industriële bedrijven van regionaal belang vestigen. Ook
regionale bouw- of transportondernemingen zijn toegelaten.
Dienstverlenende bedrijven kunnen evenzeer worden toegelaten
als ze hun diensten leveren aan de op het terrein gevestigde
bedrijven (dus geen onderwijs of medico-sociale instellingen). De
intercommunale laat echter geen zuivere kleinhandelsbedrijven
of te kleine bedrijven met een beperkte reikwijdte (lokale
bedrijven) toe.

� Specifieke regionale bedrijventerreinen zijn op slechts één type
bedrijven gericht. Afhankelijk van het soort bedrijventerrein kan
het gaan om luchthavengebonden, watergebonden,
hoogtechnologische of transport- en logistieke bedrijven.

Ook op regionale bedrijventerreinen zijn bijhorende
(ondersteunende) activiteiten in eigen ruimten toegelaten, op 
voorwaarde dat ze één geïntegreerd geheel vormen met het
eigenlijke bedrijfsgebouw.

MOBILITEIT

Op regionale bedrijventerreinen zijn bedrijven die veel verkeer
genereren toegelaten. De eisen met betrekking tot ‘voldoende’
parkeerplaatsen zijn identiek aan die voor lokale bedrijven (per
300 m² overbouwde oppervlakte minstens één parkeerplaats, met
een minimum van vijf parkeerplaatsen per bedrijf).

De ontsluiting van een regionaal bedrijventerrein dient te gebeuren
via een een primaire of secundaire weg. Net als voor lokale
bedrijven worden afwijkingen toegelaten voor bedrijven op
hoekpercelen (uitzonderlijke rechtstreekse ontsluiting op de weg).
Ook de aandacht voor de duidelijke hiërarchie in de wegontsluiting
is gelijkaardig als voor lokale bedrijventerreinen.

2. ZICHT OP DE BELEIDSVOERING VAN DE
WVI

Op de aspecten die deel uit maken van de beleidsvoering van de
wvi (de huidige instrumenten van de wvi in het realiseren van
duurzame kwaliteit op haar bedrijventerreinen) wordt in een tweede
studie (instrumenten en structuren) ingegaan.
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CASE: GEMENGD REGIONAAL BEDRIJVENTERREIN
VEURNE I

‘Veurne I’ is een gemengd bedrijventerrein aan de rand van de stad

Veurne. Het terrein werd ontwikkeld door de wvi en is geënt op de E40,

de voornaamste verkeersas die als ontsluitingsinfrastructuur fungeert.

Door zijn omvang heeft het terrein een belangrijke ruimtelijke impact.

Aan de hand van de activiteiten kan het terrein als gemengd

omschreven worden. De bedrijven zijn gemengd met een aantal

handelsfuncties.

De N390 als ruggengraat van het bedrijventerrein geeft verbinding

naar twee aansluitingscomplexen op de E40 (afrit 1bis & 2). ‘Veurne I’

kan door zijn ligging aan de spoorlijn en de Lovaart in principe

multi-modaal ontsloten worden. Er wordt echter geen gebruik gemaakt

van de Lovaart. De beperkte tonnenmaat van het kanaal (300 ton) en

de afstand tot het hoofdwaternetwerk maken het transport over het

water weinig interessant. Ook de spoorlijn wordt niet gebruikt. De

aftakking van de spoorlijn naar het bedrijventerrein is opgebroken.

Bedrijvenfuncties op de rand van beide bedrijventerreinen zijn duidelijk

geënt op de ontsluitingsinfrastructuur. De bedrijven op ‘Veurne I’

maken optimaal gebruik van de zichtlocaties langs de E40. De

imagorijke voorgevels van bedrijfsgebouwen (en soms de toegang) zijn

duidelijk naar de E40 gericht in functie van het imago van het bedrijf.

Een groot deel van de oppervlakte van het bedrijventerrein is

ingenomen door een suikerfabriek. Het bedrijfsterrein strekt zich uit tot

aan het kanaal Veurne-Nieuwpoort, aan de rand van de binnenstad.

De suikerfabriek zelf is een vrij imposante constructie, gelegen aan de

rand van de gemengde woonomgeving van de stad. Het terrein kent

een vrij extensief gebruik. Een groot deel van de oppervlakte wordt

ingenomen door bezinkingsbekkens. Temidden van de

bezinkingsbekkens is een kleine arbeiderswijk gelegen.

12
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CASE: LOKALE BEDRIJVENZONE ‘HOGE AKKERWEG’ TE
VLAMERTINGE (IEPER)

Deze bedrijvenzone situeert zich ten zuidoosten en grenzend aan de

dorpskern van Vlamertinge, langs de N38 Poperinge-Ieper (primaire

weg) en de spoorweg Poperinge - Ieper - Kortrijk. Het bedrijventerrein

werd ontwikkeld door de wvi. Van de spoorweginfrastuctuur wordt geen

gebruik gemaakt.

Via de N38 wordt het terrein ontsloten naar de A19 Ieper-Kortrijk. De

bedrijven op het terrein zijn lokale ambachtelijke bedrijven

(veevoederbedrijf, landbouwwerktuigenbedrijf, houthandel, aannemer, 

verandabouw, schrijnwerkerij, garage, bouwmaterialen,...).

De bedrijfspercelen zijn op enkele uitzonderingen na niet groter dan

6000 m2.
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Synthese: typologie van de bedrijventerreinen van de wvi volgens enkele criteria.



INLEIDING

In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de begrippen
‘duurzaamheid’ en ‘duurzame bedrijven(terreinen)’ theoretisch
belicht. Hiervoor wordt zowel beroep gedaan op
beleidsdocumenten als bronnen met een meer wetenschappelijke
inslag. Daarna gaan we dieper in op de beweegredenen om voor
duurzame bedrijventerreinen te kiezen en de basisprincipes van
duurzame bedrijventerreinen. Ten slotte bekijken we het concept
‘duurzame bedrijventerreinen’ in een ruimere context.

1. BEGRIPSVERKLARING

DUURZAAMHEID

Het begrip duurzaamheid duikt sinds de publicatie van het
zogenaamde ‘Brundlandtrapport’(Our common future) uit 1987
regelmatig op in beleidsdocumenten. Aan de concrete invulling van
dit begrip worden uiteenlopende betekenissen gekoppeld.

‘Duurzaam’ betekent naast ‘weinig vergankelijk’, ook ‘zo weinig
mogelijk belastend voor de omgeving’.

Een duurzame ontwikkeling is dan ‘een ontwikkeling die
voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder daarmee
voor de toekomstige generaties de mogelijkheid in gevaar te
brengen om ook in hun behoefte te voorzien’.
Belangrijk is dat duurzame ontwikkeling een samenhangende
benadering is. Er worden economische (profit), sociaal-culturele
(people) en ecologische (planet) aspecten onderscheiden:
ontwikkelingen zullen zowel op het vlak van milieu, economie als

sociaal-maatschappelijk een positief effect moeten hebben om
duurzaam genoemd te mogen worden.

Op het eerste zicht lijkt zoiets moeilijk haalbaar: economie en
ecologie worden bijvoorbeeld vaak als moeilijk te harmoniseren, of
sterker als tegengestelden geponeerd. Toch stellen Verbeke en De
Clerq in het essay ‘Economische grondslagen voor het
internationaal verdelen of gemeenschappelijk beheren’1 dat “een
efficiënt milieubeleid de competitiviteit kan stimuleren indien het
regelgevend kader innovatie aanmoedigt en aanzet tot een
verhoogde efficiëntie.” Op de economische aspecten van
duurzame bedrijventerreinen wordt in de tweede paragraaf van dit
hoofdstuk ingegaan.

Het ruimtelijk beleidskader onderschrijft een duurzame
ontwikkeling. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)
hanteert duurzame ruimtelijke ontwikkeling als uitgangspunt.
Hierbij wordt de nadruk gelegd op duurzaamheid als een
lange-termijninvestering. Niet de ontwikkeling, maar het beheer
van de ruimte komt centraal te staan. De ruimtelijke ontwikkeling is
gebaseerd op draagkracht en kwaliteit.
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DUURZAME BEDRIJVENTERREINEN

Als we de definitie uit het Brundtlandrapport concreet vertalen naar
de praktijk van bedrijventerreinen, zijn duurzame bedrijventerreinen
zodanig gepland en ingericht dat ze voldoen aan de
behoeften van de bedrijven die er terechtkomen (behoefte
aan grond, energie, vervoer, water, afvalverwijdering,...) maar
worden er ook beperkingen ingebouwd (bijvoorbeeld inzake
grondgebuik) of wordt sturend opgetreden (bijvoorbeeld met
betrekking tot de toepassing van technieken of tot de organisatie)
opdat het bedrijventerrein in de toekomst nog aan
behoeften zou kunnen blijven beantwoorden en zodat er een 
optimaal milieubeheer ontstaat1.

De Nederlandse ‘Stuurgroep Boegbeeld Duurzame
Bedrijventerreinen’ omschrijft het begrip ‘duurzame
bedrijventerreinen’ algemeen als een “samenwerking tussen
bedrijven onderling en met overheden op bedrijventerreinen,
gericht op het verbeteren van het (bedrijfs-)economisch
resultaat, de vermindering van de milieubelasting en een
efficiënter ruimtegebruik”2. Het ontwerp milieubeleidsplan
Vlaanderen hanteert een gelijkaardige definitie.

De definitie bevestigt wat Verbeke en De Clerq stelden: een
duurzaam bedrijventerrein kan naast voordelen voor het milieu 
ook economische voordelen bieden. Het ‘milieu’ vormt hierbij
steeds meer een factor van belang: ten eerste als kostenpost
(duurdere grondstoffen, hogere kosten afvalverwerking, kosten van
heffingen,…), maar ook aan de opbrengstenkant (duurzamere
produkten, milieu als marketingtool, positief imago,…).

Duurzame bedrijventerreinen kunnen ontwikkeld worden als
volledig nieuwe terreinen, maar ook bestaande bedrijventerreinen
kunnen verduurzaamd worden. Een duurzaam bedrijventerrein is
dan ook steeds maatwerk: de uitwerking van de duurzame
kwaliteit wordt zo veel mogelijk afgestemd op het soort bedrijven en
op de grootte van het terrein.

Bij de ontwikkeling van een duurzaam bedrijventerrein (nieuw of
bestaand) is het proces de kritische slaagfactor. Dit proces moet
integraal en continu gevoerd worden: van in het begin moeten
alle betrokken partijen deelnemen aan de lange-termijndoelstelling
waaraan meteen een duidelijke richting wordt gegeven. Een
duurzaam bedrijventerrein is immers nooit af! Daarom zou men
kunnen stellen dat de terminologie ‘duurzaam bedrijventerrein’
misschien vreemd is omdat ze een concreet zichtbaar product
suggereert3. De term ‘verduurzamen’ verwijst naar het grote
belang van het continue proces: door technologische
veranderingen en nieuwe inzichten kan het terrein immers steeds
meer verduurzaamd worden. Hierbij speelt een goed beheer
(‘parkmanagement’) een belangrijke rol. Op dit proces wordt in
hoofdstuk 6 van dit document dieper ingegaan.
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1  Bron: DE GERSEM P. - GOM Antwerpen (X): Hoe kan een Gewestelijke
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Duurzame bedrijventerreinen – Handreiking voor het management van bedrijven en
overheid, blz. 19.

3 Bron: REURICH H. (2000): Studiedag Duurzame bedrijventerreinen 30 nov 2000,
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2. WAAROM KIEZEN VOOR DUURZAME
BEDRIJVENTERREINEN?

2.1. DE RUIMTELIJKE INVALSHOEK

Doorgaans verdeelt de ontwikkelaar de ruimte door een ‘zo
optimaal mogelijke verkaveling’. Het is echter zeer moeilijk zicht te
krijgen op het toekomstig verloop van bedrijven. Bovendien heeft de 
terreinontwikkelaar/beheerder veelal slechts een beperkte greep op
dit verloop. Zo vestigen zich soms ‘niet passende’ bedrijven op een
bepaald terrein, of ontstaat er na enige tijd ongewenst
ruimtegebruik.

Zo gaan bedrijven vaak weinig zuinig om met ruimte: meestal
opteert men voor vrijstaande bebouwing met één bouwlaag.
Rondom het bedrijfsgebouw voorziet men dan nog vaak in
afzonderlijke parkeergelegenheid en andere ruimtebehoevende
voorzieningen voor werknemers en bezoekers, en worden
omvangrijke grondreserves aangelegd voor het geval op termijn
uitbreiding nodig zou blijken1. Door die ruimteverspilling wordt
meestal nog niet de helft van de oppervlakte van een bedrijfskavel
ook effectief gebruikt voor de eigenlijke bedrijfsactiviteiten.

De beschikbare ruimte is echter schaars en moet bovendien
gedeeld worden met andere vragende partijen zoals huisvesting,
recreatie, verkeer, landbouw en natuur. Hierdoor ontstaat een
groeiend gebrek aan bedrijventerreinen in Vlaanderen.

Bovendien zijn de economische activiteiten in Vlaanderen erg
versnipperd: het RSV spreekt van 626 bedrijventerreinen in
Vlaanderen van 5 ha of groter (particuliere terreinen niet
meegeteld). Dit heeft zowel economische als ecologische nadelen:
minder potentiële ruimtelijke synergieën en schaalvoordelen,
hogere aanleg- en onderhoudskosten van de nutsvoorzieningen,
meer goederenmobiliteit, meer rest- en bufferruimtes, meer

ontsluitingsinfrastructuur en meer moeilijkheden om een degelijk
openbaar of collectief vervoer aan te bieden.

Tegelijkertijd neemt de belangstelling voor de kwaliteit van
bedrijventerreinen toe. Slecht uitgeruste en kwalitatief
verwaarloosde bedrijventerreinen doen immers problemen
ontstaan, zoals een onaantrekkelijk vestigingsklimaat en hoge
kosten voor herstructurering.
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Structuurplan Vlaanderen – integrale versie, blz. 156-157.



2.2. DE MILIEU-INVALSHOEK

De uitstoot van broeikasgassen en van ozonvormende en
verzurende stoffen neemt toe. De luchtverontreininging door
vluchtige organische stoffen en fijn stof ligt op veel plaatsen boven
de gezondheidsnormen. Ook de water- en bodemkwaliteit is in
Vlaanderen op vele plaatsen slecht: “om het gebruik van bodem [...] 
en de milieuvervuiling die we in Vlaanderen veroorzaken [...] op te
kunnen vangen, hebben we een oppervlakte nodig die tien keer
Vlaanderen bedraagt” (de zogenaamde ‘ecologische voetafdruk’)1.

Er moet dus gestreefd worden naar minder belasting van water,
lucht en bodem. Bedrijven hebben vandaag een belangrijk
aandeel in deze belasting, niet alleen rechtstreeks door hun
productie-activiteiten, maar ook onrechtstreeks doordat ze vaak
veel mobiliteit genereren. Vooral de automobiliteit scoort slecht wat
het energieverbruik betreft.

Duurzame bedrijventerreinen streven naar:

� minder emissie van schadelijke stoffen (bijvoorbeeld minder
fossiele brandstoffen door verkeerscongestie, minder
afvalstoffen);

� een optimale benutting van energie, water en stoffen;

� een optimale benutting van de capaciteit van alternatieve
infrastructuren (spoor en water). 

Het aanpakken van de milieubelasting gebeurt momenteel veelal
bedrijfsintern. De ruimte om het probleem individueel aan te
pakken is echter begrensd, niet alleen economisch, maar ook fysiek
en technologisch. Een betere samenwerking tussen bedrijven kan
een deel van de oplossing betekenen.

2.3. DE ECONOMISCHE INVALSHOEK

Zoals reeds eerder gesteld hoeven economische en ecologische
aspecten niet noodzakelijk mekaars tegengestelden te zijn.
Duurzame samenwerking tussen bedrijven (bijvoorbeeld via
parkmanagement) kan leiden tot schaalvoordelen door het
gezamenlijk gebruik van bepaalde functies of diensten:

� zo optimaal mogelijke bezettingsgraden;

� betere kwaliteit mogelijk door gezamenlijke investeringen;

� lagere (want gedeelde) kosten voor de aanschaf en het
onderhoud;

� meer garantie op continuïteit aangezien de leverancier van de
diensten niet meer afhankelijk is van één gebruiker.

Investeringen in duurzaamheid kunnen ook leiden tot het
verminderen van een aantal kosten. Het bespaarde geld kan
in andere investeringen worden gestoken:

� duurzame mobiliteit kan leiden tot lagere transportkosten;

� preventie en hergebruik van afvalstoffen kan eveneens
kostenbesparend werken;

� de efficiënte inzet van energie, water en andere stoffen kan
minder zware energierekeningen en minder zware
milieuheffingen met zich meebrengen;

� de aankoopprijs van de grond kan mits intensief ruimtegebruik
aantrekkelijk zijn omdat minder grond nodig is voor dezelfde
activiteiten.

Anderzijds zijn er extra inkomsten te halen uit:

� de verkoop of de verhuur van leeggekomen panden of grond;

� de verkoop van grond als gevolg van hogere voorinvesteringen
(hogere waarde van het onroerend goed);

� de verkoop van reststoffen aan andere bedrijven.
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1  Bron: GRIETENS E. (2000): Zuinig met ruimte, niet met kwaliteit, in: Ruimte &
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Deze voordelen brengen met zich mee dat duurzame
bedrijventerreinen vaak een aantrekkelijk vestigingsklimaat
vormen. Vaak worden op duurzame bedrijventerreinen de nieuwste
technologieën toegepast, wat het positief en milieuvriendelijk
imago van het terrein en van de bedrijven op het terrein nog
versterkt. Bovendien is een herstructurering op duurzame (en
duurzaam beheerde) terreinen minder gauw noodzakelijk en is de
bereikbaarheid vaak groter door maatregelen op het vlak van
duurzame mobiliteit.

2.4. DE MAATSCHAPPELIJKE INVALSHOEK

Investeren in de duurzame kwaliteit van bedrijventerreinen brengt
vaak een aangenamere werkomgeving met zich mee voor de
werknemers op het terrein. Hierdoor heeft een duurzaam
bedrijventerrein ook voor werknemers een positief imago:

� voorzieningen op het vlak van personeelsvervoer;

� andere voorzieningen zoals een restaurant, kinderopvang,...;

� aantrekkelijke werkomgeving met verzorgde buitenruimtes.
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3. DE PRINCIPES VAN DUURZAME
BEDRIJVENTERREINEN

De ontwikkeling van duurzame bedrijventerreinen kan men vanuit
twee invalshoeken benaderen1:

� duurzame bedrijfsprocessen;

� duurzame ruimte.

Om echt duurzaam te zijn, moet er ook op verschillende
schaalniveaus gewerkt worden2:

� het individuele bedrijf;

� de bedrijventerreinen;

� het overkoepelende schaalniveau.

3.1. TWEE INVALSHOEKEN

DUURZAME BEDRIJFSPROCESSEN

Bij deze invalshoek staan de fysieke stromen tussen bedrijven
centraal. Fysieke stromen zijn electriciteit, warmte, grond- en
reststoffen, personen, goederen en afvalstoffen die het gevolg zijn
van de activiteiten op het bedrijventerrein. De samenwerking tussen
bedrijven moet leiden tot het zo efficiënt mogelijk inzetten van deze
stromen. Bedrijven kunnen:

� energie, grondstoffen en water uitwisselen;

� samen utilities en bedrijfsfuncties3 gebruiken;

� een collectieve inzameling en afvoer van afvalstoffen
organiseren;

� het vervoer van goederen en personen combineren.

Integraal ketenbeheer en industriële ecologie

De samenwerking kan plaatsvinden tussen bedrijven uit één
productieketen of tussen bedrijven uit één geografisch af te bakenen
gebied (bijvoorbeeld een bedrijventerrein).

In het eerste geval, waarbij leveranciers van grondstoffen, de
producenten die deze grondstoffen gebruiken, distributeurs van de
afgewerkte producten van de producenten, consumenten van deze
producten en/of verwerkers van het afval ten gevolge van de
productie samenwerken, is er sprake van integraal ketenbeheer.
Deze samenwerkende bedrijven hoeven niet in een zelfde gebied
gesitueerd te zijn, het gaat hier om samenwerking in de
productieketen.
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1  Bron: STUURGROEP BOEGBEELD DUURZAME BEDRIJVENTERREINEN (1998):
Duurzame bedrijventerreinen – Handreiking voor het management van bedrijven en
overheid, blz. 9.

2  Bron: TELOS (2000): Duurzame ontwikkeling van de Moerdijkse Hoek, blz. 9-14.

3  Met ‘utilities’ worden bedoeld: de vaak dure installaties voor de opwekking van
electriciteit, voor de zuivering van afvalwater of voor de productie van stoom,
proceswater of perslucht. Voorbeelden van bedrijfsfuncties zijn een
(vracht)autowasplaats, een onderhoudswerkplaats,...



Een samenwerking tussen bedrijven uit één geografisch afgebakend
gebied wordt dan weer aangeduid met de term industriële
ecologie. Hierbij ontstaan uitwisselingsrelaties tussen
onafhankelijke bedrijven (deze bedrijven hoeven dus niet tot één
productieketen te behoren): wat afval voor het ene bedrijf is, kan
een grondstof zijn voor een naburig bedrijf.

Beide vormen van samenwerking zijn complementair. Integraal
ketenbeheer realiseert winst door stofkringlopen binnen de keten,
terwijl industriële ecologie zijn voordeel haalt uit uitwisselingsrelaties
door de fysieke nabijheid van anderen1.

Cascades en gesloten kringlopen

De uitwisseling van energie, grondstoffen en water kan op twee
manieren gebeuren. Bedrijven in mekaars nabijheid kunnen dit via
cascades laten plaatsvinden: het gebruik van de energie, de
grondstoffen of het water verloopt dan in verschillende stappen van
hoogwaardg naar laagwaardig: in het eerste bedrijf zullen de
stoffen nog hoogwaardig benut worden, wanneer naburige
bedrijven de stoffen een tweede, derde, vierde,... keer gebruiken,
wordt het gebruik steeds laagwaardiger tot er geen gebruik meer
mogelijk is. De fysieke nabijheid van andere bedrijven is van groot
belang, omdat men zo de transportkosten en de verliezen aan
energie, water of grondstoffen kan beperken.

Wanneer men samenwerkt via gesloten kringlopen, worden de
grondstoffen of het water hergebruikt via zuivering of recyclage.
Levering, gebruik, zuivering en hergebruik vindt meestal binnen één
keten plaats. Gesloten kringlopen vinden vooral toepassing in de
chemie- en metaalsector en in de drinkwatersector.

DUURZAME RUIMTE

Deze invalshoek heeft te maken met de ruimte waarbinnen de
bedrijfsprocessen zich afspelen. De ruimte bestaat uit het
geheel van de bedrijfsruimte, de infrastructuur en diverse
voorzieningen. Door samen te werken bij het ontwerp, de
ontwikkeling en het beheer en door beheerders meer
sturingsinstrumenten te bieden voor de (her)verdeling of het
(her)gebruik van de ruimte kan een terrein een hogere toegevoegde
waarde krijgen op korte en langere termijn:

� door efficiënter ruimtegebruik wordt zorgvuldiger
omgesprongen met de schaarse open ruimte. “Efficiënt
ruimtegebruik betekent dat de economische groei gepaard gaat
met een minder dan evenredige groei van het ruimtebeslag, of
met andere woorden een ontkoppeling van economische groei
en ruimtebeslag”2;

� met behulp van duurzame mobiliteit probeert men de
verschillende vervoersmodi optimaal te benutten om verdere
congestie op de wegen tegen te gaan;

� een duurzame ruimtelijke inpassing van het bedrijventerrein
probeert maximaal rekening te houden met de omgeving
(woongebieden, omringend landschap). Een kwaliteitsvolle
architectuur van de bedrijfsgebouwen en inrichting van de
publieke ruimte kunnen bijdragen aan het imago van het terrein
en de landschappelijke integratie.
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1 Opmerking: De meeste productieketens overstijgen de grenzen van een
bedrijventerrein en in veel gevallen ook de landsgrenzen. Dit betekent dat bij de
ontwikkeling van duurzamz bedrijventerreinen de noodzaak bestaat om verder te
kijken dan het bedrijventerrein en afwegingen te maken op een regionale en soms
mondiale schaal.

2  Bron: Definitie van efficiënt ruimtegebruik in het Streekplan Noord-Brabant,
geciteerd in ‘Meer bedrijven, minder ruimte. Efficiënt ruimtegebruik voor
bedrijfshuisvesting”, blz. 5.



3.2. DRIE SCHAALNIVEAUS

HET INDIVIDUELE BEDRIJF

Een bedrijventerrein kan nooit echt duurzaam worden wanneer er
niet duurzaam wordt omgesprongen met ‘stromen’ en ‘ruimte’ op
het individuele bedrijfsniveau. Duurzaam ondernemen moet
hier centraal staan. Duurzame ontwikkeling op het bedrijfsniveau
houdt het optimaliseren in van de eigen bedrijfsvoering door
bijvoorbeeld de arbeidsomstandigheden te verbeteren, het
energie-, water en grond- en hulpstoffenverbruik te verminderen en
een goede en praktische manier van afvalmanagement te
implementeren.

HET BEDRIJVENTERREIN

Op niveau van het bedrijventerrein zijn drie vertrekpunten mogelijk:

� samenwerking tussen bedrijven zal vooral tot uiting komen in het
uitwisselen van fysieke stromen (energie, water en grondstoffen);

� bij een duurzame inrichting van het bedrijventerrein gaat de
aandacht uit naar intensief ruimtegebruik, gezamenlijke
voorzieningen, een kwalitatieve openbare ruimte,…;

� parkmanagement als middel om het terrein te ontwikkelen en
duurzaam te houden.

Op een duurzaam bedrijventerrein zijn al deze aspecten
vertegenwoordigd. Het realiseren van een duurzaam
bedrijventerrein is dan ook een zeer moeilijke en omvangrijke
opgave. Vandaag zijn nog maar weinig voorbeelden waar deze drie
aspecten samen aan bod komen: meestal werkt men vanuit één van
de drie vertrekpunten.

Het nastreven van duurzame kwaliteit op bedrijventerreinen heeft
dus twee sturingsaspecten:

� ten eerste de invalshoek van de terreinbeheerder: bepalen van
de inrichtingsmodaliteiten, uitgifte- en handhavingsbeleid;

� ten tweede de invalshoek van de samenwerking tussen
bedrijven: uitwisseling stromen, afspraken over gebruik van
utilities en bedrijfsfuncties (utility sharing), het combineren van
vervoer van goederen en personen (vervoersmanagement), de
collectieve inzameling en afvoer van afvalstoffen
(afvalmanagement) en het aanbieden van bedrijfsgerichte
commerciële voorzieningen (gezamenlijke voorzieningen).

HET OVERKOEPELENDE SCHAALNIVEAU

Dit schaalniveau benadert de inpassing van het bedrijventerrein in
zijn omgeving, de mobiliteit en relatie met andere bedrijventerreinen
in een gemeente of regio. Op dit schaalniveau wordt duurzame
kwaliteit vooral aangestuurd door overheden bevoegd voor de
ruimtelijke ordening.
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4. DUURZAAMHEID OP NIEUWE OF
BESTAANDE BEDRIJVENTERREINEN

Er wordt onderscheid gemaakt tussen bestaande en nieuwe
bedrijventerreinen met betrekking tot de na te streven duurzame
kwaliteit. Voor beide voorbeelden kunnen verschillende
ambitieniveaus onderscheiden worden. De uitbreiding van
bestaande terreinen kan worden gezien als een combinatie van
beiden.

NIEUWE DUURZAME BEDRIJVENTERREINEN

De ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein biedt
mogelijkheden om de volledige beleidscyclus op drie schaalniveaus
te doorlopen. De terreinbeheerder kan een cruciale rol spelen om
de samenhang van beleid op deze drie niveaus te bewaken. Op
ieder schaalniveau kan deze rol anders ingevuld worden:

� overkoepeld schaalniveau: duurzame ruimtelijke locatie en
typologie van het bedrijventerrein, in overleg met bevoegde
overheden in het kader van de ruimtelijke structuurplannen;

� bedrijventerrein:

� opmaak van het inrichtingsplan en plan voor de ruimtelijke
inpassing (senso lato), modaliteiten ruimtegebruik en
zoneringsplan;

� aansturen samenwerking tussen bedrijven, aanbieden
faciliteiten die deze samenwerking ondersteunen;

� individueel bedrijf: loketfunctie in aanbieden informatie over
duurzaam ondernemen, in samenwerking met andere overheden
met loketfunctie naar ondernemingen

Deze verschillende roldefinities zijn toepasbaar op het profiel van de
wvi.

BESTAANDE BEDRIJVENTERREINEN VERDUURZAMEN

Uit de Nederlandse praktijk1 kunnen vier mogelijkheden tot
verduurzaming van bestaande terreinen onderscheiden worden,
naar graad van impact en ambitie:

� Face lift: grote opknapbeurt bij fysieke veroudering van het
bedrijventerrein;

� Revitalisering: forse integrale verbetering van een verouderd
terrein, met behoud van bestaande economische functies;

� Herprofilering: nieuwe ‘werkfunctie’ als reactie op
economische veroudering van bestaande bedrijfsmatige
activiteiten (bijvoorbeeld van bedrijventerrein naar
kantorenlocatie);

� Transformatie: een bedrijventerrein wordt ‘omgebouwd’ tot
een multifunctionele locatie met ook niet-werk functies
(bijvoorbeeld woningbouw, voorzieningen en kantoren rond
stations).
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1  Bron: STUURGROEP BOEGBEELD DUURZAME BEDRIJVENTERREINEN (1998):
Duurzame bedrijventerreinen – Handreiking voor het management van bedrijven en
overheid.



5. DUURZAME BEDRIJVENTERREINEN IN EEN 
RUIMERE CONTEXT

In deze paragraaf wordt onderzocht wat men onder duurzame
bedrijventerreinen verstaat in relevante referentielanden. De
verschillen met de Nederlandse situatie worden extra belicht om de
Nederlandse referentievoorbeelden (zie hoofdstuk 5) beter te
kunnen plaatsen. Voorts worden verwante begrippen uit andere
taalgebieden (eco-industrial parks, industrial ecosystems,
parkmanagement,...) geduid.

VERSCHIL VLAANDEREN-NEDERLAND

In Vlaanderen gebeurt de terreinontwikkeling en het beheer
grotendeels door intercommunales of de gemeentelijke of
provinciale overheid. Private ontwikkelaars hebben slechts een
beperkte positie in de terreinontwikkeling.

In Nederland daarentegen is de terreinontwikkeling hoofdzakelijk in
handen van private ondernemers (bouwondernemingen,...), al dan
niet in samenwerking met de gemeentelijke overheid. Gemeenten
kunnen ook zelfstandig terreinen ontwikkelen. Er zijn echter
nauwelijks terreinbeheerders die over meerdere gemeenten
bedrijventerreinen ontwikkelen. Een regionale afstemming van
bedrijventerreinen is in Nederland dan ook veel moeilijker en vergt
uitgebreid overleg tussen gemeenten onderling en met de
provinciale of nationale overheid. Het is ook van groot belang dat
gemeenten en private terreinontwikkelaars mekaar niet
tegenwerken. Zo kan de verkoop van een duurzaam bedrijven-
terrein in Nederland bemoeilijkt worden door de ontwikkeling van
een nabijgelegen bedrijventerrein dat niet aan de hoge
kwaliteitseisen inzake duurzaamheid voldoet en bijgevolg aan een
lagere grondprijs wordt verkocht. 

De wvi heeft in vergelijking met Nederlandse ontwikkelaars het
voordeel dat zij over een groot deel van de West-Vlaamse
gemeenten de meeste bedrijventerreinen kan ontwikkelen en

beheren en in dit opzicht weinig concurrentie heeft van andere
ontwikkelaars.

Een tweede belangrijk verschil met de Nederlandse situatie zijn de
grondprijzen. De prijs per m2 is in Nederland veel duurder dan in
Vlaanderen.

In de studie van de instrumenten en structuren zal nog verder
ingegaan worden op de verschillen tussen Vlaanderen en
Nederland (onder meer wat betreft subsidies).

HET BEGRIP ECO-INDUSTRIAL PARK

In Angelsaksische landen worden eco-industrial parks ontwikkeld.
Volgens Martin is een eco-industrial park te omschrijven als “a
community of manufacturing and service businesses seeking
enhanced environmental and economic performance by
collaborating in the management of environmental and reuse
issues. By working togeher, the community of businesses seeks a
collective benefit that is greater than the sum of the
individual benefits each company would realize if it optimized its
individual performance only”1.

Een eco-industrial park is volgens deze definitie geen synoniem met
een duurzaam bedrijventerrein. In dergelijke parken wordt in
hoofdzaak (en meestal uitsluitend) aandacht besteed aan de
uitwisseling van energie, water of (grond-, afval-,...) stoffen tussen
bedrijven op hetzelfde terrein. Deze samenwerking hebben we reeds 
eerder aangeduid met de term ‘industriële ecologie’. Kalundborg is
het eerste en misschien wel het enige echt functionerend voorbeeld
van een eco-industrial park. Het is opmerkelijk dat in Kalundborg de 
relaties tussen de bedrijven op een ‘natuurlijke’ manier tot stand zijn
gekomen, over een periode van 20 jaar. De samenwerking in
Kalundborg is dus geen resultaat van een geplande ontwikkeling:
de uitwisselingen zijn er gekomen omdat ze economisch
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1  Bron: MARTIN ET AL. (1996): Eco-industrial Parks: a case study and analysis of
economic, environmental, technical and regulatory issues. Executive Summary.
Prepared for Office of Policy, Planning and Evaluation, U.S.; Washington DC, blz.
12.



aantrekkelijk waren en niet (in de eerste plaats) omdat ze goed
waren voor het milieu.

HET BEGRIP PARKMANAGEMENT

Het principe van parkmanagement is afkomstig uit landen als
Frankrijk en Groot-Brittannië, waar private projectontwikkelaars
samen met beleggers bedrijventerreinen en kantorenlocaties
ontwikkelen, en niet de overheid of intercommunales zoals in
Vlaanderen. Voor het beheer van de terreinen zetten deze
projectontwikkelaars professionele parkmanagement-
organisaties op of huren ze deze in. De organisaties bieden de
ondernemer diverse collectieve voorzieningen aan, zodat deze zich
zo optimaal mogelijk kan richten op de core-business van zijn
bedrijf.

In de Handreiking voor het management van bedrijven en overheid1

vinden we volgende definitie van parkmanagement: “de
samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid met
betrekking tot de kwaliteit van bedrijventerreinen (door) het maken
van afspraken tussen de belanghebbende partijen op het
bedrijventerrein (gekoppeld aan de eigendoms- verhoudingen) over 
de inrichting en/of het beheer van het bedrijventerrein. Het doel 
is het verkrijgen en op de lange termijn het behouden van een
gewenst kwaliteitsniveau”. Kolpron2 voegt daaraan toe dat dit
kwaliteitsniveau zowel betrekking heeft op de openbare als op de
private (bedrijfs-) ruimte.

Deze samenwerking is in de verschillende fasen van ontwerp tot
uitgifte van een bedrijventerrein noodzakelijk. De definitie van
Novem3 stelt het zo: “coördinatie van en sturing aan de

ontwikkeling en inrichting van het terrein tot en met het beheer
en de gezamenlijke benutting van faciliteiten door de op het
terrein gevestigde bedrijven. Doel is kosten besparen, een
toename van het kwaliteitsniveau en de borging van
verduurzaming.”

Parkmanagement krijgt zijn concrete toepassing in een
organisatie die instaat voor de verduurzamingsprocessen
op het niveau van een bedrijventerrein. De uitvoering van
parkmanagement in Nederland gebeurt veelal vanuit speciaal
daarvoor opgezette juridische structuren, zoals een vereniging van
eigenaren, een vennootschap, een stichting of een publiek-private
samenwerkingsvorm. Parkmanagement concentreert zich meestal
op volgende aspecten:

� de beeldkwaliteit (verschijningsvorm van infrastructuur of
gebouwen);

� het onderhoud van wegen, gebouwen, groen en andere
beheerstaken;

� veiligheid.

Parkmanagement zou echter nog veel meer aspecten kunnen
inhouden, zoals reststoffen-, utility-, vervoers-, afval- of
facilitymanagement of het creëren van gewenste combinaties van
bedrijven (zie hoofdstuk 4).

Zo begrepen is parkmanagement een zeer ruim begrip dat alle
aspecten van duurzame kwaliteit op bedrijventerreinen kan
omhelsen.

In Vlaanderen is parkmanagement een vrij nieuw begrip. Concrete
en integrale vormen van parkmanagement zijn hier nog niet
aanwezig.
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1  Bron: STUURGROEP BOEGBEELD DUURZAME BEDRIJVENTERREINEN (1998):
Duurzame bedrijventerreinen – Handreiking voor het management van bedrijven en
overheid, blz. 47-48.

2  Bron: KOLPRON (1997), geciteerd in STUURGROEP BOEGBEELD DUURZAME
BEDRIJVENTERREINEN (1998): Duurzame bedrijventerreinen – Handreiking voor het 
management van bedrijven en overheid, blz. 47.

3 Bron: NOVEM (X): Leidraad duurzame bedrijventerreinen, blz. 23.





INLEIDING

Momenteel is er nog vaak sprake van duurzame maatregelen in
plaats van duurzame bedrijventerreinen. Om echt duurzaam
genoemd te kunnen worden, moeten verschillende aspecten van
duurzaamheid vorm hebben gekregen op het terrein.

In wat volgt wordt een kort overzicht gegeven van hoe de literatuur
deze aspecten categoriseert. Met deze categoriseringen als
uitgangspunt, wordt daarna een selectie gemaakt van aspecten die
inzetbaar zijn volgens het profiel van de wvi. De selectie en
categorisering gebeurt op basis van de analyse van de typologie van
de bedrijventerreinen van de intercommunale en haar
beleidsvoering (zie hoofdstuk 2).

1. LITERATUURONDERZOEK

In de literatuur worden de aspecten van duurzaamheid
gecategoriseerd in verschillende thema’s. In het Nederlandse
basiswerk Duurzame bedrijventerreinen. Handreiking voor het
management van bedrijven en overheid van de Stuurgroep
Boegbeeld Duurzame bedrijventerreinen worden de principes
ondergebracht in acht thema’s, gerangschikt volgens de
invalshoeken ‘duurzame bedrijfsprocessen’ en ‘duurzame inrichting
van bedrijventerreinen’. Ook de Nederlandse website
www.duurzamebedrijventerreinen.nl verwijst naar deze thema’s:

� duurzame bedrijfsprocessen (het efficiënt inzetten van energie- en 
materiaalstromen):

� uitwisselen van energie, grondstoffen en water;

� gezamenlijk gebruik van utilities en bedrijfsfuncties;

� combineren van het vervoer van goederen en personen;

� collectieve inzameling en afvoer van afvalstoffen.

� duurzame inrichting van bedrijventerreinen (ontwerpen,
ontwikkelen en beheren van efficiënte bedrijventerreinen):

� intensiever gebruik van de ruimte;

� nutsvoorzieningen met hoog rendement;

� multimodaal transport en hoogwaardig openbaar vervoer;

� bedrijfsgerichte commerciële voorzieningen.
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HOOFDSTUK 4: OPERATIONELE PRINCIPES VAN DUURZAME
BEDRIJVENTERREINEN

De categorisering van operationele principes volgens de handreiking
van de Stuurgroep Boegbeeld Duurzame Bedrijventerreinen.



De subsidieregeling voor duurzame bedrijventerreinen van het
Nederlandse Ministerie van Economische Zaken richtte zich op
projecten in (één of meerdere van) de volgende thema’s:

� energie;

� water;

� grond- en hulpstoffen;

� afvalstoffen;

� goederenvervoer;

� personenvervoer;

� ruimtegebruik;

� terreinbeheer (parkmanagement).

Zowel de categorisering van de handreiking als die voor de
subsidieregeling willen een compleet overzicht geven van wat
duurzame kwaliteit op bedrijventerreinen kan betekenen. De
handreiking, de website en de subsidieregeling richten zich echter
vooral naar individuele bedrijven en terreinontwikkelaars1. Er wordt
minder aandacht besteed aan het overkoepelend schaalniveau,
waardoor met name het aspect ‘ruimtelijke inpassing’ minder wordt
belicht.

In de Vergelijkende studie duurzame bedrijventerreinen, met
toepassing op Vlaanderen van Houthaeve en De Bosschere wordt
een categorisering in vijf thema’s voorgesteld:

� efficiënt ruimtegebruik;

� beperken milieubelasting;

� duurzame mobiliteit;

� ruimtelijke inpassing;

� visie op duurzaamheid.

In deze studie wordt gewezen op het grote belang van de
aanwezigheid van een visie over duurzaamheid bij het
beheersorgaan. Die visie moet aanwezig zijn bij het ontwerpen van
het terrein, maar ook wanneer het bedrijventerrein operationeel is.
Er moet steeds opnieuw gezocht worden naar nieuwe initiatieven en
aanpassingen aan het concept ‘duurzaam bedrijventerrein’2.
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De categorisering van operationele principes volgens de Vergelijkende
studie duurzame bedrijventerreinen, met toepassing op Vlaanderen.

De categorisering van operationele principes volgens de subsidieregeling voor duurzame bedrijventerreinen van het Nederlandse Ministerie van
Economische Zaken.

1 In Nederland is de ontwikkeling van bedrijventerreinen over het algemeen in
handen van gemeenten en/of private terreinontwikkelaars (meestal
bouwmaatschappijen). Zie ook paragraaf 5 van hoofdstuk 3.

2  Bron: HOUTHAEVE R. en DE BOSSCHERE D. (2002):  Vergelijkende studie
duurzame bedrijventerreinen, met toepassing op Vlaanderen. Werkrapport, afdeling
mobiliteit en ruimtelijke planning, vakgroep civiele techniek, Universiteit Gent; Gent;
blz.32.



In de Telos-studie Vernieuwend duurzaam. Een analyse van de
plannen voor Moerdijkse Hoek wordt een duurzaamheidschecklist
opgenomen. Deze checklist is de vertaling van een aantal
basisprincipes naar een 'Programma van Eisen'. Ook deze checklist
is opgebouwd rond een aantal thema's:

� energie;

� water;

� grond- en hulpstoffen;

� afvalstoffen;

� ruimtegebruik;

� verkeer en vervoer;

� bodem;

� landschappelijke inpassing;

� leefklimaat;

� werkklimaat;

� ondernemersklimaat.

Deze checklist is gebaseerd op de indeling van de Nederlandse
subsidieregeling. Er zijn echter een aantal thema's bijgevoegd
waarbij vooral de sociaal-maatschappelijke thema's ( leef-, werk- en 
ondernemersklimaat) opvallen.

Bovendien worden in deze zeer uitgebreide checklist ook
verschillende ambitieniveaus geduid. Maatregelen met een laag
ambitieniveau betreffen grotendeels het optimaliseren of beter
benutten van aanwezige mogelijkheden en voorzieningen. Een iets
hoger ambitieniveau uit zich in het doorvoeren van ver(der)gaande
aanpassingen en de uitbreiding van mogelijkheden. Hoge ambities
hebben vaak een innovatief karakter. In een aparte kolom wordt
aangegeven hoe een duurzaam bedrijventerrein echt 'vernieuwend'
zou kunnen zijn.
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De categorisering van operationele principes volgens de studie Vernieuwend duurzaam. Een analyse van de plannen voor Moerdijkse Hoek van Telos.



2. CATEGORISERING VAN VOOR DE WVI
INZETBARE PRINCIPES

Met voorgaande categoriseringen als uitgangspunt, wordt in wat
volgt een selectie gemaakt van aspecten die inzetbaar zijn volgens
het profiel van de wvi. De selectie en categorisering gebeurt op
basis van de analyse van de typologie van de bedrijventerreinen van 
de intercommunale en haar beleidsvoering (zie hoofdstuk 2).

De voorgestelde categorisering in vier thema’s is grotendeels
gebaseerd op de ordening in de studie van De Bosschere:

� efficiënt ruimtegebruik;

� duurzame mobiliteit;

� duurzame ruimtelijke inpassing;

� duurzame bedrijfsprocessen;

� duurzaam werk- en leefklimaat.

In de thema's wordt geen ordening naar belangrijkheid
aangebracht. Het is ook mogelijk dat bepaalde principes met
elkaar botsen. Zo kan het zoveel mogelijk intact laten van het
landschap een belemmering vormen voor intitiatieven op het
gebied van de uitwisseling van stromen1. Welke principes of thema's 
uiteindelijk de voorkeur verdienen, hangt af van het te bepalen
ambitieniveau van een duurzaamheidsproject op een specifieke
locatie.

In wat volgt worden de verschillende thema’s achtereenvolgens
grondiger besproken. Bij de thema’s kunnen 19 voor de wvi
inzetbare operationele principes worden onderscheiden. Daarbij
worden zoveel mogelijk praktijkvoorbeelden aangehaald
(weergegeven in kadertjes). De voorbeelden uit de goede praktijk
fungeren in dit hoofdstuk met andere woorden als illustratie van een 
principe. In hoofdstuk 8 worden enkele van de aangehaalde
voorbeelden volledig belicht.
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De voorgestelde categorisering van voor de wvi inzetbare thema’s.

1  Bron: TELOS (2003): "Vernieuwend duurzaam. Een analyse van de plannen voor
Moerdijkse Hoek", Tilburg, blz. 19.

Uitwerking van de thema’s in 19 operationele principes.



Vanuit de principes wordt nadien (zie hoofdstuk 5) aandacht
besteed aan het operationaliseren van deze principes aan de hand
van een rolverdeling voor de drie schaalniveaus (overkoepelende
overheid, terreinontwikkelaar en bedrijven). Het thema ‘visie op
duurzaamheid’, uit de Vergelijkende studie duurzame
bedrijventerreinen, met toepassing op Vlaanderen, zal in deze
rolverdeling aan bod komen en wordt daarom niet als operationeel
principe of thema gehanteerd.
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EFFICIËNT RUIMTEGEBRUIK

1. COLLECTIEF GEBRUIK VAN BEDRIJFSFUNCTIES

� gezamenlijke laad-, los en overslagzones;

� gezamenlijke (vracht)autowasplaatsen;

� gezamenlijke onderhoudswerkplaatsen;

� gezamenlijke opslagplaatsen;

� gezamenlijke parkeerplaatsen (loopafstand naar de bedrijven
mag niet te groot zijn!);

� gezamenlijk afvaldepot;

� gezamenlijke grondvoorraad;

� gemeenschappelijke vergaderruimtes;

� flexibele kantoren;

� gemeenschappelijke waterbekkens of waterzuiveringsinstallatie
(in combinatie met gescheiden riolering).

Dit principe vertrekt van de samenwerking tussen verschillende
bedrijven op één terrein voor de aanschaf, het gebruik en het
onderhoud van allerhande bedrijfsfuncties.

Vanuit het oogpunt milieu betekent dit minder ruimteverliezen en
een betere benutting van de infrastructuur. Vanuit economisch
standpunt is een dergelijke samenwerking vooral interessant voor
KMO’s: door hun relatief ‘kleine’ behoefte, worden de
investeringen voor deze functies vaak laag gehouden, met een
minder goede kwaliteit of minderwaardig onderhoud als gevolg.
Door samenwerking tussen verschillende KMO’s op het terrein of
tussen KMO’s en een groter bedrijf kunnen meer hoogwaardige en
duurzame infrastructuren worden aangeschaft en onderhouden
dan wanneer ieder bedrijf apart instaat voor deze functies. 
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Het collectief ruimtegebruik kan aangevuld worden met bepaalde
diensten, zoals bewaking, onderhoud,... Bovendien kan het
gezamenlijk gebruik van de bedrijfsfuncties ook gecombineerd
worden met de uitwisseling van energie- en/of materiaalstromen
tussen de bedrijven (zie duurzame bedrijfsprocessen).
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CASES: De Krogten en Truckpark Waalhaven

De Krogten (Breda NL)

realisatie van een gezamenlijk afvaldepot (’brengstation’) voor
kleine bedrijven op het terrein.

Truckpark Waalhaven (Rotterdam NL)

centrale parkeervoorziening voor vrachtauto’s samen met
accommodatie voor vrachtchauffeurs, gerealiseerd op een plek ter
vermindering van geluid- en afvaloverlast in de aangrenzende
woonwijken.



2. STAPELEN VAN BEDRIJFSFUNCTIES (VERTIKAAL)

� meerlagig bouwen;

� verzamelen van bedrijven in een bedrijfsverzamelgebouw;

� ondergrondse voorzieningen (opslag, parkeren,...);

� bouwen in geluidswal.

Het verzamelen van bedrijven in een bedrijfsverzamelgebouw is
vooral aangewezen voor KMO’s. De bedrijfsruimte wordt door de
gebruikers in veel gevallen gehuurd in plaats van gekocht. Wat in
de kantorensector veelvuldig wordt toegepast, kan dus ook voor de
KMO-sector: een projectontwikkelaar en/of belegger koopt grond
aan op een bedrijventerrein, bouwt er een bedrijfspand en verhuurt
het dan aan verschillende bedrijven. Een bedrijfsverzamelgebouw
kan variëren van een gebouw met voordeurdelers tot een gebouw
met een breed scala aan gezamenlijke voorzieningen (gezamenlijke
receptie, reproductie, vergaderruimten,...).
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CASES: Simon Stevin, Laakcenter, Rotterdamse
haven en Blaironkazerne

Simon Stevin (Arnhem NL)

een bedrijvenverzamelgebouw voor startende ondernemers en
doorstarters met een centrale receptie, vergaderruimten,
telefooncentrale, administratieve ondersteuning, bekabeling,…
(www.compotex.nl)

Laakcenter (Den Haag NL)

'bedrijventerreingebouw' in twee lagen. De tweede laag ligt negen
meter boven de eerste. Ook de tweede laag is ontsloten voor
vrachtverkeer door een ruime parking op het dak van de eerste
bouwlaag.

Van Bennekum Hoekstra (Rotterdam NL)

opslagbedrijf in Rotterdamse haven met ondergrondse
koelopslagplaats van 75 000m2. Hiermee wordt niet alleen veel
ruimte bespaard, een bijkomend voordeel is dat het
energieverbruik voor de koeling sterk afneemt.

Blaironkazerne (Turnhout B)

oude kazernes fungeren als bedrijfsverzamelgebouwen voor
verschillende KMO's en overheidsdiensten. Ook de
kelderverdiepingen worden benut (print room - labo - ...).



3. INTENSIEF RUIMTEGEBRUIK (HORIZONTAAL)

� verkavelingspatroon zonder restruimtes;

� bouwen tot tegen perceelsgrenzen;

� schakelen, clusteren van gebouwen (eventueel in combinatie met 
collectief gebruik van bedrijfsfuncties);

� grote terreinen voorbehouden voor terreinen van grote omvang;

� beperken van reserve in eigendom van bedrijven.
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CASE: Bedrijvenstad Fortuna

Bedrijvenstad Fortuna  (Sittard-Geleen NL)

op een totale oppervlakte van 47 hectare wordt ook 47 hectare
bedrijfsvloeroppervlakte gecreëerd. Dit is mogelijk door ‘stedelijk’
te bouwen (aaneengesloten bebouwing, verschillende
bouwlagen, ondergrondse parkeergarage,...).



4. INTENSIEF RUIMTEGEBRUIK (TIJDSDIMENSIE)

� snel hergebruik van vrijgekomen panden of terreinen;

� flexibele gebouwen (makkelijk aan te passen aan nieuwe
functies);

� ontwikkelen van brownfields;

� verdichting van terreinen door herverkaveling van restgronden en 
niet gebruikte reserves of hergebruik van in onbruik geraakte
spoorwegen of kanaalarmen;

� strikt faseren van het aansnijden van reserveterreinen;

� tijdelijk invullen van de strategische grondvoorraad (bijvoorbeeld
verhuren van de grond aan kleinere bedrijven/starters);

� bouwen op gesaneerde verontreinigde grond.

Bij de herontwikkeling van een gesaneerd terrein moet rekening
worden gehouden de lokale draagkracht. Zo is het niet steeds
mogelijk om gelijkaardige bedrijfsactiviteiten in te planten zoals die
in het verleden plaatsvonden. Dit kan te maken hebben met
aspecten zoals de historische milieubelasting, het imago van de
streek, het ontbreken van bufferzones of het transport van en naar
het terrein.
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CASE: Amstel II

Amstel II (Amsterdam NL)

herstructurering van het terrein waarbij onder meer de zeer
extensief gebruikte werf van een wegenbouwer werd ingekrompen.
De overtollige grond werd verkocht en met deze inkomsten kon het
bedrijf een meer intensief te gebruiken gebouw oprichten op een
deel van de oorspronkelijke kavel. Zo kwam 1,2 hectare ‘nieuw’
bedrijventerrein beschikbaar. Op het totaal aantal van zeventien
terreinen in Amsterdam (totale oppervlakte 450 hectare) kwamen
door dergelijke herstructureringen zeventig hectare nieuw
uitgeefbaar terrein opnieuw beschikbaar.



DUURZAME MOBILITEIT

5. EFFICIËNT GEBRUIK VAN TRANSPORTMIDDELEN

� combineren van vrachten van verschillende bedrijven;

� combineren van heen- en terugladingen (eventueel van
verschillende bedrijven).

Bedrijven stemmen hun vervoersstromen op mekaar af en werken
samen op het gebied van voor- en natransport en verdere innovatie
van logistieke systemen.

38 DUURZAME KWALITEIT VOOR BEDRIJVENTERREINEN - ONDERZOEK NAAR DE BESTAANDE DOCUMENTATIE EN PRAKTIJKVOORBEELDEN                                      EINDRAPPORT - JANUARI 2004



6. GEBRUIK VAN HOOGWAARDIG (COLLECTIEF)
PERSONENVERVOER (TREIN, (BEL)BUS, FIETS, CARPOOL,

DEELAUTO’S, LIGHTRAIL,...)

� vlotte ontsluiting voor het openbaar vervoer (bijvoorbeeld vrije
busbanen, haltes, station,...) en voor zachte weggebruikers
(bijvoorbeeld kwalitatieve fietsinfrastructuur);

� voorzien van transferia (overstapplaatsen voor de opvang van
forensen tussen verschillende vervoersmodi);

� opzetten van carpoolsystemen naar het bedrijventerrein;

� deelauto’s (’Auto op afroep’, ‘Greenwheels’), deelfietsen,
deeltaxi’s op het bedrijventerrein zelf;

� gezamenlijk busvervoer voor het personeel (van deur-tot-deur).
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CASES: IJmond Noord, De Elzenhof en
Greenwheels

IJmond Noord (NL)

collectief busvervoer voor werknemers van verschillende bedrijven,
vanaf de woning tot op het bedrijventerrein.

De Elzenhof (Schiphol NL)

duurzaam kantorencomplex met hoogwaardig openbaar
vervoersnet.

Greenwheelsconcept (NL)

concept voor 'individueel openbaar vervoer'; vorm van autodelen
die sinds 1995 bestaat in 22 (middel)grote Nederlandse steden
(o.a. Maastricht, Amsterdam, Haarlem,...). Greenwheelers nemen
een abonnement op een auto, die veelal bij hen in de buurt op een
gereserveerde gemeentelijke parkeerplaats staat. De abonnees
kunnen 'hun' auto telefonisch of via internet reserveren en hebben
toegang tot de auto met een persoonlijke chipkaart.



7. STIMULEREN VAN MULTIMODAAL TRANSPORT

� voorzien van bedrijventerreinen nabij (knooppunten van) spoor-,
weg- en/of waterwegen;

� uitbouw van ’logistieke centra’, waar vervoerders en bedrijven
met omvangrijke en freqente goederenstromen ruimtelijk worden
geconcentreerd. Dit is zowel op het schaalniveau van het (groot)
terrein zelf mogelijk, als op het schaalniveau van een ruimer
gebied: in het eerst geval spreken we van een terminal voor het
bedrijventerrein, in het tweede geval van logistieke knooppunten
of multimodale transportcentra.

40 DUURZAME KWALITEIT VOOR BEDRIJVENTERREINEN - ONDERZOEK NAAR DE BESTAANDE DOCUMENTATIE EN PRAKTIJKVOORBEELDEN                                      EINDRAPPORT - JANUARI 2004

CASES: De Rietvelden/De Vutter, MTC Valburg
en VMOS

De Rietvelden/De Vutter - deelproject transport en
logistiek (’s Hertogenbosch NL)

ontwikkeling van een terminal gebaseerd op het ladingvolume
aanwezig op het bedrijventerrein en de directe omgeving. In de
terminal is containeroverslag mogelijk naar spoor en water.

Multimodaal Transport Centrum (MTC) (Valburg NL)

ontwikkeling van een bedrijventerrein in combinatie met een
grootschalige waterterminal (verbinding met de Waal) en
spoorterminal (verbinding met de Betuwespoorlijn).

Het Vlaams Modal Shift (VMOS) Project (B)

In samenwerking met het Vlaams Gewest, de GOM’s van
Antwerpen en Limburg en enkele studiebureaus worden 14
pilootbedrijven intensief gescand om voor hun goederenstromen
realistische vervoersalternatieven te zoeken voor het wegtransport.
Bedoeling is dat deze alternatieven ook een kostenbesparing
opleveren voor het bedrijf.



8. CONCENTRATIE VAN VERKEERSGENERERENDE
ACTIVITEITEN

� bij het locatiebeleid het bereikbaarheidsprofiel van een terrein
afstemmen op de verwachte verkeersaantrekking van bedrijven;

� ruimtelijke concentratie van vervoerders en bedrijven met
omvangrijke en frequente goederenstromen (in combinatie met
een terminal);

� bundeling van bedrijventerreinen langs hoofdinfrastructuur, in de
buurt van steden of economische kerngebieden.
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9. MULTIFUNCTIONEEL RUIMTEGEBRUIK

� waar mogelijk verweven van wonen en werken;

� voorzieningen (bijvoorbeeld bankautomaat, postbus,
kinderopvang,...) op het terrein;

� sport- en recreatiefaciliteiten op het terrein;

� overige voorzieningen (bijvoorbeeld restaurant, hotel,
benzinestations, winkels,...?) op het terrein.

Er moet steeds naar een evenwicht worden gezocht tussen
functiemenging en functiescheiding: scheiding waar nodig,
menging waar mogelijk. 

Functiemenging of verweving van functies kan het aantal
autokilometers beperken en wordt door sommige auteurs ook
aangemoedigd omwille van sociale rechtvaardigheid en culturele
diversiteit1. De menging moet in de eerste plaats gericht zijn op het
versterken van het eigen gebruik van het terrein. 

Het is evenwel duidelijk dat sommige functies niet bij elkaar passen
en dat niet elk bedrijventerrein functiemenging toelaat (bijvoorbeeld
omwille van de hinder, bijkomende verkeersstromen,...). Ten slotte
moet altijd eerst nagegaan worden welke bedrijven sowieso
thuishoren op een bedrijventerrein en welke verweven kunnen
worden met het wonen. De toenemende informatisering en
tertiairisering maken immers dat steeds meer bedrijven door hun
niet-hinderlijke aard beter ingepast kunnen worden in het stedelijk
weefsel.
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1  Bron: ARCHITECTURE RESEARCH INSTITUTE (2002): Handreiking ruimtelijke
kwaliteit bedrijventerreinen, blz.10.



DUURZAME RUIMTELIJKE INPASSING

10.  AANDACHT VOOR BEELDKWALITEIT EN DE
BESTAANDE STRUCTUUR

� vastleggen van inrichtingsprincipes met betrekking tot de
perceelsinrichting (aanleg, integratie van natuurlijke en
landschappelijke elementen,...);

� vastleggen van principes met betrekking tot de architectuur van
de bedrijfsgebouwen (materiaalgebruik, vorm van de gebouwen,
imagorijke voorkanten nabij woongebieden of drukke wegen,
afsluitingen,...);

� vastleggen van principes met betrekking tot de kwaliteit van de
openbare ruimte (materialen, straatmeubilair, groen,
reclamezuilen, vlaggen,...);

� nadruk op gemeenschappelijk groen eerder dan op privégroen;

� bij de inrichting van het terrein rekening houden met de
onderliggende bodem- en waterkundige structuur.
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11.  BEPERKEN VAN DE HINDER NAAR
OMLIGGENDE FUNCTIES

� inrichten van het bedrijventerrein zodat milieuhinder naar de
omgeving maximaal beperkt wordt (geluids- en lichtcontouren,
zonering, hiërarchie in ontsluitingswegen,...);

� waar nodig ontkoppeling van bedrijven van woonomgevingen
(bijvoorbeeld omwille van geluidshinder, luchtvervuiling of
veiligheidsrisico’s);

� op lokale terreinen kavelgroottes beperken;

� voorzien van buffer.

Bij de zonering kan worden gezocht naar alternatieven voor de
traditionele lijst van bedrijvenclassificaties naar een meer gerichte
categorisering met een duurzame koppeling tussen de aard van de
bedrijven en de mate van ruimtelijke en milieutechnische
inpasbaarheid.
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12. LOCATIEBELEID

� differentiatie van bedrijventerreinen;

� bedrijventerreinen inplanten langs routes openbaar vervoer of
(waar mogelijk) nabij woonwijken.

� nieuwe watergebonden terreinen uitsluitend voorbehouden voor
bedrijven die van de waterinfrastructuur optimaal gebruik maken;

� maximaal behoud van de open ruimte tussen steden en kernen,
aandacht voor natuur- en ecologische gebieden.

Op basis van de kenmerken van een terrein en van de
bedrijfsactiviteiten worden aan terreinen specifieke vestigings- en
ontwikkelingsperspectieven toegekend, zodat aan ieder bedrijf de
ruimtelijk meest geschikte terreinen kan worden aangeboden.
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Zo hanteert de intercommunale Leiedal een eigen methodiek voor
de segmentatie en differentiatie van haar bedrijventerreinen.
Vertrekpunt daarbij is dat een bepaald type van bedrijf zich bij
voorkeur wenst te vestigen op een bepaald type van
bedrijventerrein. Bepaalde types van bedrijven kunnen
samen geplaatst worden, andere types moeten dan weer
van mekaar worden gescheiden.

In het model van Leiedal wordt een onderscheid gemaakt tussen de
regionale en lokale bedrijventerreinen (zie ook hoofdstuk 2). De
regionale bedrijventerreinen zijn verder op te splitsen in vier types:

� transport en distributie;

� gemengd traditioneel;

� gemengd modern;

� bedrijvenpark.

De graad van geschiktheid van een bepaald type bedrijf
om zich op een bepaalde zone te vestigen is in de tabel
aangegeven door het aantal sterretjes. Bedrijven moeten niettemin
voldoen aan de geldende voorwaarden en wetgeving voor de
vestiging op een bedrijventerrein. Elk type bedrijventerrein heeft ook
een specifiek ruimtelijk programma van eisen.

Transport en
distributie

Gemengd
traditioneel

Gemengd
modern

Bedrijvenpark

Regionaal * * * *

Lokaal *

Aard vd bedrijven

Lichte productie * * ** *

Zware productie ***

Bouwnijverheid * **

Transport/opslag *** * **

Groothandel ** ** *

Zakelijke dienste * ***

Consumptiegericht * **

Overheid, onderwi * *

Bij wijze van voorbeeld: op een gemengd modern bedrijventerrein kunnen perfect een aantal verschillende types

van activiteiten gemengd worden, zoals bouwnijverheid, lichte productie, groothandel (niet op particulieren

gericht) en transport en opslag. In nevenorde kunnen vormen van zakelijke en consumptiegerichte diensten en

bepaalde segmenten van onderwijs (bijvoorbeeld een opleidingscentrum van de VDAB), overheid (bijvoorbeeld

een technische dienst van een gemeente) voorkomen. Zware productie is op een dergelijk bedrijventerrein

evenwel uitgesloten1.
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1  Bron: LEIEDAL, KORIMCO en WILMA PROJECT DEVELOPMENT (2002):
Bedrijventerrein KHZ (Kortrijk Harelbeke Zwevegem) - Deel II: Algemeen concept en
ruimtelijk plan, blz.27.



DUURZAME BEDRIJFSPROCESSEN

13. CASCADES

� benutten van restwarmte of restkoude;

� benutten van proceswater voor koeling, voeding, spoeling,... (in
de plaats van grond- of drinkwater);

� nuttige toepassing en hergebruik van afvalstoffen
(verpakkingsmateriaal, afgekeurde producten, allerlei reststoffen)
als grond- of hulpstof. Sommige afvalstoffen als hout of gassen
kunnen als brandstof worden benut, hoogcalorische afvalstoffen
kunnen gebruikt worden voor verbranding.
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CASES: Warmte/CO2-project, INES Benutting
Industriële restwarmte en Kalundborg

Warmte/CO2-project Zuid-Holland (NL)

levering van warmte en CO2 door een electriciteitsbedrijf (het
Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland) aan tuinbouwbedrijven in de
omgeving (Bleiswijk, Bergschenhoek, Berkel), zodat die hun serres
niet zelf hoeven te stoken.

INES-project Benutting Industriële restwarmte (NL)

onderlinge levering van stoom en heet water door verschillende
bedrijven in het Europoort-Botlekgebied, onder meer voor de
productie van electriciteit.

Kalundborg (DK)

uitwisseling energie en afval (het ‘oervoorbeeld’ van een
eco-industrial park): bijproducten (rookgassen, koelwater, stoom,
vliegas, gips, restwarmte,...) worden grondstoffen door ruil,
uitwisselen van afval- en energiestromen.



14. GESLOTEN KRINGLOPEN

� hergebruik van (gezuiverd) afvalwater (in de plaats van grond- of
drinkwater) als proceswater;

� gezamenlijk (her)gebruik van regenwater en oppervlaktewater
(bijvoorbeeld met behulp van membraantechnologie) als
industrie-, giet- of spoelwater;

� hergebruik van reststoffen als grond- of hulpstof;

� gebruik van biomassavergisting van organisch afval. Biogas kan
als brandstof gebruikt worden (bijvoorbeeld in een
warmte-krachtkoppeling).

49DUURZAME KWALITEIT VOOR BEDRIJVENTERREINEN - ONDERZOEK NAAR DE BESTAANDE DOCUMENTATIE EN PRAKTIJKVOORBEELDEN  EINDRAPPORT - JANUARI 2004

CASES: Moerdijk, Nederlands Limburg,
Industriewaterproject Maastricht en Aventis

Moerdijk (NL)

oprichting van een joint venture tussen twee bedrijven (Shell en
Montedison) met als doel reststoffen uit het productieproces (zoals
etheen, butheen en propeen) van het ene bedrijf te laten
hergebruiken door het andere bedrijf.

Nederlands Limburg (NL)

het effluent van de rioolzuiveringsinstallatie van het Zuiverings-
schap Limburg wordt door de Nederlands-Limburgse
waterleidingsmaatschappij gebruikt als industriewater.

Industriewaterproject Maastricht (NL)

de aanleg van een waternet voor de levering van gezuiverd
oppervlaktewater en de afvoer van afvalwater afkomstig van een
cluster van bedrijven.

Aventis European Science and Business Park
(Heerlen-Aken, D-NL)

gebruik van een gesloten watersysteem.



15. VRIJE CAPACITEIT VAN UTILITIES1 BENUTTEN

Verschillende bedrijven op een zelfde terrein kunnen gezamenlijk
gebruik maken van utilities.

Zo kan de vrije capaciteit van bestaande installaties worden
verkocht aan verschillende bedrijven op hetzelfde terrein. Een
dergelijk ‘overschot’ aan capaciteit kan het gevolg zijn van
efficiëntieverbeteringen in het productieproces, de inkrimping van
de productie, het sluiten van een fabriek of het niet aanspreken van
reserves. Het benutten van deze overschot zorgt ervoor dat men
geen andere bronnen moet aanspreken. De afstemming en de
coördinatie van de behoefte aan utilities wordt aangeduid met de
term ‘utilitymanagement’.
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1  Utilities: installaties voor de opwekking van electriciteit, de productie van stoom,
proceswater of perslucht en de zuivering van afvalwater.
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CASES: Wavin, Kleefse Waard en De
Rietvelden/De Vutter

Wavin (Hardenberg NL)

de bedrijven op het terrein werken samen voor de ‘koude opslag’
van koelwater in de bodem. Zo hoeft men geen grondwater meer
aan de bodem te onttrekken.

Kleefse Waard (NL)

bij de revitalisatie van het bestaande bedrijfsterrein heeft men
actief nieuwe bedrijven aangetrokken die gebruik konden maken
van de vrije capaciteit van een bestaande energie- en
waterzuiveringsinstallatie. Deze vrije capaciteit was ontstaan na de
sluiting van een rayonfabriek van AKZO.

Deelproject Utilities op De Rietvelden/De Vutter (’s
Hertogenbosch NL)

de bedrijven op De Rietvelden / De Vutter hebben een ‘Utilities
B.V.’ opgericht voor de in- en verkoop van de capaciteit van
utilities. Naast de deelnemende bedrijven zitten ook de
leveranciers van de nutsvoorzieningen in deze B.V.



16.  GEBRUIK VAN HOOGWAARDIGE UTILITIES EN
NUTSVOORZIENINGEN1 MET HOOG RENDEMENT

� gebruik van warmte-krachtkoppeling voor de levering van warmte,
kracht en CO2;

� gebruik van biomassavergisting van organisch afval. Biogas kan als
brandstof gebruikt worden (bijvoorbeeld in een
warmte-krachtkoppeling);

� gebruik van zonne-, water- en windenergie voor warmtepompen,
verlichting, reclame,...;

� gebruik van gescheiden rioleringen (één riolering voor hergebruik,
één riolering voor lozing);

� toepassen van membraantechnologie bij biomassavergisting;

� (algemeen) rationeel energiegebruik, onder meer door
isolatiemaatregelen, compact bouwen, goede oriëntatie van
gebouwen in functie van maximale bezonning,....

De ‘standaard’ utilities en nutsvoorzieningen bieden vaak weinig
mogelijkheden voor de optimalisatie van energie- en
materiaalstromen. Voorzieningen met een hoog rendement kunnen
hiervoor een alternatief bieden. Deze voorzieningen streven naar een
zo groot mogelijke reductie van de inzet van fossiele brandstoffen en
van de emissie van schadelijke stoffen.

De vrije energiemarkt kan een extra impuls bieden voor de
samenwerking tussen bedrijven. Door samenwerking kan de financiële
draagkracht gebundeld worden voor extra investeringen voor de
aanschaf van hoogwaardige utilities en nutsvoorzieningen. De
middelen kunnen, indien mogelijk, ook voor het duurzaam beheer van
deze installaties worden ingezet (onderhoud en beheer van
nutsvoorzieningen is meestal de taak van de aanbieders). Het beheer
en onderhoud van utilities is, naast de coördinatie van de behoefte, een 
tweede aspect van utilitymanagement. De samenwerkende bedrijven
kunnen hiervoor facilitaire organisaties oprichten of inhuren.
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1  Nutsvoorzieningen: voorzieningen van gas, water en electriciteit, rioleringen,...
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CASES: de Ecofactorij, Aventis, Eurogen, De
Rietvelden/De Vutter en Harmelerwaard

De Ecofactorij (Apeldoorn NL)

biogas uit een nabijgelegen afvalverwerkingsinstallatie wordt de
energiebron van een geplande warmte-krachtkoppelingsinstallatie
op het terrein.

Aventis European Science and Business Park
(Heerlen-Aken, NL-D)

gebruik van warmte-krachtkoppeling, windenergie en zonne-
energie.

Eurogen C.V. (NL)

een joint venture van verschillende bedrijven voor de productie en
levering van essentiële utilities als stoom, electriciteit en water met
een optimaal economische en energetisch rendement.

Deelproject Utilities op De Rietvelden/De Vutter (’s
Hertogenbosch NL)

De bedrijven op De Rietvelden / De Vutter hebben een ‘Utilities
B.V.’ opgericht voor de in- en verkoop van de capaciteit van
utilities. Naast de deelnemende bedrijven zitten ook de
leveranciers van de nutsvoorzieningen in deze B.V.

Glastuingebied Harmelerwaard (NL)

clusters van vier tot zes bedrijven werken samen op het gebied van
energie en CO2-voorziening en van de opvang van regenwater.



17. AFVALMANAGEMENT

Samenwerking ter voorkoming of vermindering van afvalstoffen via:

� het opzetten van preventieteams of -kringen. Een preventieteam
verleent specialistische ondersteuning van bedrijven bij het
zoeken naar mogelijkheden om het ontstaan van afval te
voorkomen, bij een preventiekring gebeurt dit zonder hulp van
gespecialiseerde externen (samenwerking tussen bedrijven
onderling);

� een collectief afvalcontract (in combinatie met een gezamenlijk
afvaldepot). Het afsluiten van een dergelijk contract met één
inzamelaar kan leiden tot een extra dienstverlening van deze
inzamelaar, wat naast milieu- ook economische voordelen biedt.
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CASE: de Krogten

De Krogten (Breda NL)

de bedrijven op dit terrein hebben een collectief contract met een
afvalinzamelaar voor het integraal en gescheiden inzamelen van
het bedrijfsafval. Hiervoor werd het bedrijventerrein ook uitgerust
met een gezamenlijk brengstation.



SOCIALE DUURZAAMHEID

Volgens de definitie van duurzaamheid kunnen ontwikkelingen pas
duurzaam genoemd worden als ze op het vlak van milieu, economie 
én sociaal-maatschappelijk positieve effecten genereren. 

Dit laatste thema behelst duurzame principes met een sociale
dimenise: ze kunnen bijdragen tot het behoud en/of de verbetering
van het kwaliteitsniveau en het leef- en werkklimaat op en in de
omgeving van het bedrijventerrein. Sociale duurzame principes
verhogen de aantrekkelijkheid van het werkklimaat voor
werknemers en van het leefklimaat voor omwonenden. 

18. DUURZAAM WERKKLIMAAT

� voldoende verlichting terrein;

� collectieve bewaking;

� water als belevingswaarde;

� werknemersgerichte voorzieningen (facilities) op het terrein;

� zorg voor goede arbeidsomstandigheden;

� opleidingsmogelijkheden voor werknemers;

� voor het terrein werkend uitzendbureau (vacaturebank);

� uitlenen van personeel;

� functiemenging (sociale veiligheid, levendigheid, voorzieningen)

� werktijden afgestemd op openbaar vervoer.

19. DUURZAAM LEEFKLIMAAT

� communicatie met omwonenden voor het verkrijgen van
draagvlak;

� zorg voor sociale veiligheid en gezondheid.
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COMBINATIES VAN PRINCIPES

Met de onderscheiden 19 principes zijn allerhande combinaties
mogelijk. Zo gebeurt het collectief gebruik van bedrijfsfuncties
optimaal wanneer de bedrijfsgebouwen geclusterd worden rond
deze functies. Bovendien kan dit collectief gebruik gecombineerd
worden met bepaalde services, zoals bewaking, onderhoud,...,
maar ook met de uitwisseling van energie- en/of materiaalstromen
tussen de bedrijven (zie cases).
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Cases: Business Park Arnhem en Business Park
Ijmond

Business Park Arnhem (NL) en Business Park IJmond
IJsseloord II (NL)

Op deze terreinen wordt de strategische grondvoorraad van
bedrijven ingevuld door bedrijven waarmee uitwisseling van
energie- en/of materiaalstromen mogelijk is en die gebruik maken
van de bij het bedrijf reeds aanwezige utilities en andere
bedrijfsfuncties.



3. VOORLOPIGE EVALUATIE VAN DE INZET
VAN DE PRINCIPES IN VLAANDEREN

Uit een evaluatie van Houthaeve en De Bosschere1 blijkt dat bij de
ontwikkeling van bedrijventerreinen de nadruk in Vlaanderen ligt op
de principes rond efficiënt ruimtegebruik (vooral principes 2 tot 4) 
en op de beeldkwaliteit (landschappelijke integratie, principe 10).
Deze aspecten worden vaak vertaald in aangepaste
inrichtingsplannen en andere instrumenten. Ook uit eigen
onderzoek blijkt dat in Vlaanderen vooral rond deze thema's en
principes gewerkt wordt.

Afgezien van enkele initiatieven is er echter heel wat minder
aandacht voor maatregelen om de milieubelasting tegen te gaan
(duurzame bedrijfsprocessen) of voor maatregelen om tot een
duurzame mobiliteit te komen2. Sturingsmogelijkheden lijken hier
geringer. Op sturingsmogelijkheden (instrumenten en structuren)
wordt in een volgende studie dieper ingegaan.
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1  HOUTHAEVE R. en DE BOSSCHERE D. (2002):  Vergelijkende studie duurzame
bedrijventerreinen, met toepassing op Vlaanderen. Werkrapport, afdeling mobiliteit
en ruimtelijke planning, vakgroep civiele techniek, Universiteit Gent; Gent, blz. 104.

2  Wel zijn er initiatieven om op bestaande terreinen kleine projecten rond duurzame
bedrijfsprocessen en duurzame mobiliteit te introduceren. We denken bijvoorbeeld
aan het project 'Milieuclusters in het Euregio Scheldemondgebied' van de GOMs van 
West- en Oost-Vlaanderen en de Provincie Zeeland. Bij de ontwikkeling van nieuwe
terreinen is de aandacht voor deze thema's in Vlaanderen echter voorlopig nog heel
gering.





INLEIDING

De hiervoor onderscheiden principes worden in wat volgt omgezet
in een rolverdeling voor de drie schaalniveaus: het overkoepelend
schaalniveau, het schaalniveau van het bedrijventerrein en het
schaalniveau van het bedrijf. Deze rolverdeling geeft met andere
woorden aan wat de overheid, de terreinontwikkelaar/beheerder en 
het bedrijf zelf kunnen doen om duurzaamheid op een
bedrijventerrein te introduceren. Ze kan dan ook als checklist
gebruikt worden door deze actoren. In het kader van de studie
besteden we vooral aandacht aan de rol van de
terreinbeheerder/ontwikkelaar.

1. GEMEENTELIJKE, PROVINCIALE,
GEWESTELIJKE EN EUROPESE OVERHEID

1.1. TAKEN VAN DE OVERHEID

� locatiebeleid;

� loketfunctie naar bedrijven;

� stimuleren en faciliteren van duurzame projecten.

1.2. BETEKENIS VOOR DE ROLVERDELING INZAKE
DUURZAAMHEID OP BEDRIJVENTERREINEN

LOCATIEBELEID

Ruimtelijke planning is een zaak van de gewestelijke, provinciale en
gemeentelijke overheden. Zij moeten de verschillende aanspraken
op de ruimte tegen elkaar afwegen.

Het locatiebeleid (beleid gericht op het plaatsen van het juiste
bedrijf op de juiste plaats) moet vertrekken van een maximaal
behoud van de bestaande waardevolle open ruimte tussen
steden en kernen. Economische activiteiten worden, conform het
RSV, best gebundeld in economische knooppunten.

Voorts dient bij het locatiebeleid aandacht uit te gaan naar een
differentiatie van bedrijventerreinen. Bijvoorbeeld kunnen
grote regionale terreinen met vervuilende industrie niet nabij kleine
kernen worden gepland en moeten terreinen zo veel mogelijk
aansluiten bij bestaande terreinen of kernen.
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HOOFDSTUK 5: MOGELIJKE ROLVERDELING INZAKE DUURZAAMHEID OP
DRIE SCHAALNIVEAUS



Case: Dinteloord

Agro-industrieel complex Dinteloord (NL)

het agro-industrieel complex werd gepland met het oog op de
samenwerking tussen bio-bedrijven in de food- en de
non-foodindustrie voor de uitwisseling van energie en
grondstoffen.

De overheid dient bovendien het bereikbaarheidsprofiel van
een gepland terrein af te stemmen op de verwachte
verkeersaantrekking van het type bedrijven dat op het terrein
voorzien wordt. Algemeen wordt uitgegaan van een bundeling van
bedrijventerreinen langs de hoofdinfrastructuur en in de buurt van
steden of economische knooppunten.

Logistieke knooppunten of multimodale transportcentra
zijn aangewezen op de daarvoor meest geschikte locaties met een
multimodale ontsluitingsmogelijkheid. Hier kunnen transport-
bedrijven en bedrijven met omvangrijke en frequente goederen-
stromen ruimtelijk geconcentreerd worden. De (provinciale en
gewestelijke) overheid dient de locatie van dergelijke logistieke
knooppunten regionaal af te wegen om een te hoge dichtheid te
voorkomen. Er is immers een groot volume nodig om multimodaal
transport rendabel te houden.

Algemeen is het belangrijk bij het locatiebeleid niet enkel uit te 
gaan van het wegtransport. Bedrijventerreinen worden dan ook 
best zoveel mogelijk gesitueerd nabij (geplande) spoor- of
waterwegen,  bustrajecten en -haltes, transferia,... 

Bij de planning van een nieuw bedrijventerrein of van de uitbreiding
of transformatie van een bestaand terrein kunnen de principes van
uitwisseling van energie, water en grondstoffen (cascades en
gesloten kringlopen) ook gehanteerd worden als ontwerpcriteria.
Hierbij kan gedacht worden aan een clustering van bedrijven die
van elkaars restproducten gebruik kunnen maken. Zo kan een
specifieke typologie van bedrijventerrein ontwikkeld
worden gericht op een dergelijke uitwisseling (zie case).
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LOKETFUNCTIE NAAR BEDRIJVEN

(Zie terreinontwikkelaar/beheerder)

STIMULEREN EN FACILITEREN VAN DUURZAME
PROJECTEN

De Europese overheid steunt verschillende duurzame projecten via
subsidies.

Ook in Nederland had het Ministerie van Economische Zaken tot
voor kort een subsidieproject voor duurzame bedrijventerreinen:

� Nederlands stimuleringsprogramma intensief ruimtegebruik
(StiR, sinds eind 1997), ook voor bedrijventerreinen. Portefeuille
van 25 miljoen Euro aan subsidies die volgens thema
(bijvoorbeeld ''infrastructuur', 'ondergronds bouwen',
'functiemenging',...) aan voorbeeldprojecten werden verleend.
Het subsidieprogramma werd gekoppeld aan een compleet
onderzoeksprogramma;

� Nederlands vierjarig project ‘Duurzame bedrijventerreinen’
(sinds 1998): wil vernieuwende projecten stimuleren en
ondersteunen (budget van 12,5 miljoen Eur per jaar) en
inspirerende voorbeelden aanreiken (zogenaamde
‘boegbeelden’).

In Vlaanderen zijn er subsidies voor energiebesparende
investeringen, voorts subsidieert OVAM de zogenaamde
‘Milieucharter-projecten’ (in het kader van het
PRESTI-4-programma). Milieucharter projecten willen KMO’s
stimuleren om via actieplannen te werken aan een verregaand
milieuzorgsysteem. Ze hebben een hoog voorbeeldgehalte om
bedrijven te sensibiliseren.

Op de verschillende subsidiemogelijkheden wordt in een volgende
studie (instrumenten en structuren) verder ingegaan.
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2. TERREINONTWIKKELAAR / BEHEERDER

2.1. TAKEN VAN DE
TERREINONTWIKKELAAR/BEHEERDER1

� overleg met bevoegde overheden over locaties voor bedrijven-
terreinen;

� inrichting van terreinen;

� verkoop van terreinen aan bedrijven;

� opzetten van een organisatiestructuur (bedrijventerrein-
management/parkmanagement);

� loketfunctie naar bedrijven.

2.2. BETEKENIS VOOR DE ROLVERDELING
INZAKE  DUURZAAMHEID OP
BEDRIJVENTERREINEN

OVERLEG MET BEVOEGDE OVERHEDEN

Met de bevoegde overheden dient overleg te gebeuren over de
duurzame ruimtelijke inpassing en typologie van geplande terreinen 
en over het locatiebeleid (dit alles binnen het beleidskader:
ruimtelijke structuurplannen,...).

INRICHTING VAN BEDRIJVENTERREINEN

De terreinontwikkelaar moet in zijn inrichtingsplan rekening houden
met de reeds aanwezige kenmerken van het landschap en met de
onderliggende bodem- en waterkundige structuur. Het
bedrijventerrein dient zich maximaal in te passen in deze
bestaande ruimtelijke structuur.

Bovendien moet de ontwikkelaar ervoor waken dat de hinder naar 
naastgelegen functies zoveel mogelijk wordt beperkt: ten
opzichte van woongebieden kunnen buffers worden ingericht of
kunnen bepalingen worden opgenomen in verband met zoneringen
(meest hinderlijke bedrijven het verst verwijderd van woongebieden,
imagorijke voorkanten nabij woongebieden of drukke wegen,...).

Bij de (her)inrichting van een bedrijventerrein kan, net als bij de
planning van een terrein, uitgegaan worden van de principes van de 
uitwisseling van energie, water en grondstoffen (cascades en
gesloten kringlopen) als ontwerpcriteria. Zo kan in het
inrichtingsplan een clustering worden voorzien van bedrijven
die van elkaars restproducten gebruik kunnen maken of
van bedrijven met een zelfde behoefte op het vlak van
infrastructuur en voorzieningen (zie case: Milieuboulevard).
Randvoorwaarde voor nieuwe terreinen of voor de uitbreiding van
bestaande terreinen is dat reeds vroeg bekend moet zijn welke (type) 
bedrijven op het terrein zal komen.
Bij de revitalisatie of transformatie van bestaande terreinen zal
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1  In een West-Vlaamse context wordt de rol van terreinontwikkelaar/beheerder
hoofdzakelijk ingenomen door de intercommunales wvi en Leiedal. In andere
provincies doen ook de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen aan
terreinontwikkeling. De GOM West-Vlaanderen doet dit niet, maar kan wel een
belangrijke rol spelen op het intermediaire niveau tussen overheid en bedrijven. In dit 
opzicht kan de GOM ook enkele van de in deze paragraaf vermelde taken op zich
nemen (initiërende rol, loketfunctie naar bedrijven en overleg met overheden).



eventueel een herlocalisatie nodig zijn van intens samenwerkende
bedrijven of bedrijven met een zelfde nood aan specifieke
voorzieningen of infrastructuur, zodat de functionele clustering
ruimtelijk vertaald kan worden.

Eveneens moet aandacht uitgaan (zowel voor nieuwe als bestaande
terreinen) naar het realiseren van of het ruimte vrijhouden voor
voorzieningen die een efficiënte inzet en uitwisseling van
energie- en materiaalstromen ondersteunen (bijvoorbeeld
pijpleidingen, transportlijnen, energie- en watervoorzieningen met
hoog rendement, windmolens, zonnepanelen, opslagruimte,
regenwaterbassins of -plassen, gescheiden rioleringen,...).
Op die manier ondersteunt en stimuleert de terreinontwikkelaar/
beheerder door de inrichting van het terrein de bedrijven om
aandacht te hebben voor duurzame oplossingen. 
Het is vanzelfsprekend dat de aanleg van dure installaties enkel kan
gebeuren als de aard van de bedrijven zich ertoe leent. Daarom kan 
de inrichter van het terrein een perceel in eerste instantie
voorbehouden voor een dergelijke voorziening. Eens de warmte-,
water-, electriciteits- en grondstoffenvraag van de bedrijven in kaart
is gebracht, kan men beslissen of de voorziening wordt gerealiseerd
dan wel of men het perceel doorverkoopt.

Indien de mogelijkheid van een multimodale ontsluiting aanwezig is
op het terrein, dient voorts ruimte vrijgemaakt te worden voor
terminals voor overslag naar spoor of water en/of voor
logistieke centra binnen deze terminals (zie case: MTC).

Voorts kan in het inrichtingsplan ruimte voorzien worden voor
gezamenlijke parkeerplaatsen, deelautostandplaatsen,
opslagruimtes, laad-, los en overslagzones, (vracht)-
autowasplaatsen, onderhoudswerkplaatsen, afvaldepots,
vergaderruimtes, enzovoort. Indien op het terrein veel bedrijven
met omvangrijke goederenstromen gesitueerd zijn, kan voorzien
worden in een terminal (’logistiek centrum’ op maat van het terrein),
indien mogelijk met spoor- en/of wateraansluiting (zie case: De
Rietvelden/De Vutter).

Cases: Milieuboulevard, MTC Valburg, De
Rietvelden/De Vutter

Milieuboulevard Groningen (NL)

de milieuboulevard werd zo ingericht dat alle afvalverwerkende
bedrijven die samenwerken bij de verwerking van afvalstoffen tot
nieuwe producten, geclusterd worden.

Multimodaal Transport Centrum (MTC) Valburg (NL)

ontwikkeling van een bedrijventerrein in combinatie met een
grootschalige waterterminal (verbinding met de Waal) en
spoorterminal (verbinding met de Betuwespoorlijn).

Deelproject Transport en Logistiek op De Rietvelden/De
Vutter (’s Hertogenbosch NL)

ontwikkeling van een terminal gebaseerd op het ladingvolume
aanwezig op het bedrijventerrein en de directe omgeving. In de
terminal is containeroverslag mogelijk naar spoor en water.
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Case: Simon Stevin

Bedrijvenverzamelgebouw Simon Stevin (Arnhem NL)

Het bedrijvenverzamelgebouw Simon Stevin te Arnhem voor
startende ondernemers en doorstarters met een centrale receptie,
vergaderruimten, telefooncentrale, administratieve ondersteuning,
bekabeling, … (www.compotex.nl).

De terreinontwikkelaar kan ook één of enkele
bedrijfsverzamelgebouwen realiseren op het terrein, met het
oog op de verhuur (eventueel verkoop) van de ruimte in deze
gebouwen aan kleine tot middelgrote bedrijven en starters.
Eventueel kan de terreinontwikkelaar hiervoor samenwerken met
een belegger of projectontwikkelaar (zie case: Simon Stevin).

De verkeerscirculatie op het terrein en de aansluiting met het
bestaande wegennet dient efficiënt en doordacht te zijn. Ook moet
een veilige en kwalitatieve fietsinfrastructuur worden
voorzien, met onder meer overdekte (deel)fietsenstallingen,
voldoende brede fietspaden,... Verder zijn voorzieningen
aangewezen voor gebruikers van het openbaar vervoer
(bijvoorbeeld overdekt wandelpad van halte tot
bedrijfsverzamelgebouw, kwalitatieve transferia, vrije busbanen,...).
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VERKOOP VAN BEDRIJVENTERREINEN AAN
BEDRIJVEN

Bij de verkoop dienen specifieke richtlijnen te worden
opgenomen in functie van efficiënt ruimtegebruik en de
duurzame ruimtelijke inpassing. Voorbeelden van dergelijke
richtlijnen worden hier opgesomd:

� minimale bouwhoogtes, verplichtingen van ondergrondse
parkeergarages of parkeren op het dak, voorzien van utilities
ondergronds of op het dak,...;

� minimale bezettingsgraden, verplicht bouwen tot tegen de
perceelsgrenzen,...;

� verplichtingen met betrekking tot beeldkwaliteit (gebruik van één
kleur afsluitingen, materiaalgebruik beperken tot één of twee
materialen, afspraken met betrekking tot het plaatsen van
reclame,...);

� verplichting gebruik te maken van enkele collectieve functies
(parking, opslag, afvaldepot...), zodat deze functies niet meer
worden aangelegd door het bedrijf.

Deze op het eerste zicht minder ‘populaire’ richtlijnen zullen door
bedrijven gemakkelijker aanvaard en opgevolgd worden als
duidelijk is welke meerwaarde ze opleveren: kostenbesparing
door betere benutting van de grond en door collectieve functies,
hoogwaardige utilities, positief ‘imago’ van het terrein,... Eventueel
kan ook met kortingen op de grondprijs of de bijdrage aan het
bedrijventerreinmanagement worden gewerkt als het bedrijf extra
inspanningen levert.

Bovendien kunnen verschillende vormen van dienstverlening
vanuit het bedrijventerreinmanagement worden
aangeboden als vast of flexibel deel van het koop- of
huurcontract. Er kan onder meer worden gedacht aan bewaking,
onderhoud en collectieve contracten inzake vervoers-, afval-, utility-
en facilitymanagement (zie volgende paragraaf).
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Case: Arnhem en IJsseloord II

Business Park Arnhem en Business Park IJmond IJsseloord
II (NL)

op deze terreinen wordt de strategische grondvoorraad van
bedrijven ingevuld door bedrijven waarmee uitwisseling van
energie- en/of materiaalstromen mogelijk is en die gebruik maken
van de bij het bedrijf reeds aanwezige utilities en andere
bedrijfsfuncties.

Bij de verkoop van de terreinen moet de terreinbeheerder zich een
goede ‘grondmanager’ tonen. Hiermee wordt bedoeld dat de
beheerder moet trachten de verkoop van de terreinen zo goed
mogelijk te coördineren met het oog op duurzaam ruimtegebruik.
De terreinbeheerder moet er met andere woorden voor waken dat
‘het juiste bedrijf op de juiste plaats’ terechtkomt en dat de grond
binnen een redelijke termijn wordt ingevuld.

Zo kan hij zoeken naar middelen om strategische grondvoorraden
tijdelijk in te vullen met startende of kleinere bedrijven. Mogelijke
instrumenten zijn de afspraken tussen de terreinbeheerder en 
de bedrijven over het gebruik of de verhuur van de
voorraad in de vorm van intentieverklaringen of
erfpachtregelingen. Deze afspraken kunnen als clausule worden
opgenomen in de verkoopsakte. Dit zal eenvoudiger zijn als deze
bedrijven ook een meerwaarde met zich mee brengen voor het
bedrijf dat eigenaar is van de grondvoorraad: bedrijven waarmee
het bedrijf energie- of materiaalstromen wil uitwisselen of die (mits
vergoeding) gebruik willen maken van de bij het bedrijf reeds
aanwezige utilities of bedrijfsfuncties (zie case Arnhem en IJsseloord
II).

Om het reservegebied in eigendom te beperken, kunnen
opties worden gegeven op aangrenzende gronden. Men kan er
bijvoorbeeld voor zorgen dat deze optie op termijn vervalt, en de
aankoopprijs eventueel moduleren. Hierdoor wordt het bedrijf
verplicht om rationeel over haar toekomstig grondgebruik na te
denken.

Ook om vanuit het oogpunt van duurzaamheid ongewenst
gebruik van de grond door bepaalde bedrijven te
vermijden (bijvoorbeeld de bouwactiviteiten laten te lang op zich
wachten of zijn niet conform met de voorschriften gesteld in de
verkoopsakte,...), heeft de terreinbeheerder verschillende
instrumenten ter beschikking (onder andere terugkooprecht,
grondruil,...)
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In plaats van de panden te verkopen, kan de terreinbeheerder met
het oog op intensief ruimtegebruik ook kiezen voor het verhuren van 
de grond/panden, zodat hergebruik of herverdeling van de ruimte
later mogelijk blijft. Ook de verhuur van infrastructuur
(parkeerruimte, opslagruimte, grondvoorraad,...) is mogelijk.

De terreinontwikkelaar/beheerder kan in bepaalde gevallen op een
actieve manier die bedrijven aantrekken die vanuit het
oogpunt van de duurzaamheid het meest gewenst zijn op
een welbepaald terrein of in een welbepaald pand op het
terrein (bijvoorbeeld een bedrijfsverzamelgebouw, clusters van
bedrijfsgebouwen,...). Dit onder meer in functie van de mogelijke
uitwisseling van energie, reststoffen of water, het gezamenlijk
gebruik van de vrije capaciteit van utilities en de verwachte
verkeersaantrekking van bedrijven in relatie met het
bereikbaarheidsprofiel van een terrein (zie case Kleefse Waard).

Case: Kleefse Waard

Industriepark Kleefse Waard (NL)

bij de revitalisatie van het bestaande bedrijfsterrein heeft men
actief nieuwe bedrijven aangetrokken die gebruik konden maken
van de vrije capaciteit van een bestaande energie- en
waterzuiveringsinstallatie. Deze vrije capaciteit was ontstaan na de
sluiting van een rayonfabriek van AKZO.
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OPZETTEN EN COÖRDINEREN VAN EEN
ORGANISATIESTRUCTUUR (BEDRIJVENTERREIN-
MANAGEMENT/ PARKMANAGEMENT)

De rol van de terreinbeheerder bij parkmanagement kan zeer
uiteenlopend zijn. 

Enerzijds kan een beperkte taak erin bestaan om verschillende
projectteams op te starten en te organiseren. In deze projectteams
kunnen de mogelijkheden tot samenwerking tussen bedrijven onderzocht
worden.

De terreinontwikkelaar/beheerder kan echter ook instaan voor de
coördinatie van het management van verschillende aspecten
van het terrein. Deze taak kan eventueel ook uitbesteed worden aan
gespecialiseerde bedrijven1:

� gemeenschappelijk groen- en waterbeheer: de aanleg, het
beheer en onderhoud van groen en water kan gemeenschappelijk
georganiseerd worden. Voordelen zijn dat de groenzone op een
kwalitatieve en milieuvriendelijke manier kan worden aangeplant en
onderhouden. Bovendien verlost het bedrijven van het idee dat ze
‘verloren ruimte’ moeten aankopen en onderhouden2;

� organisatie van het vervoersmanagement: hiermee wordt bedoeld
‘de coördinatie van de vervoersstromen van, naar en op het
bedrijventerrein’3.
Dit kan door middel van het opstellen van een vervoersplan voor het
hele terrein, waarin onder meer aandacht kan worden besteed aan de
ontwikkeling van telematica voor het verbeteren van bezettingsgraden
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Cases: IJmond Noord en de Westpoortbus

Project Vervoersmanagement Industriecomplex
IJmond Noord (NL)

collectief busvervoer voor medewerkers van verschillende
bedrijven, vanaf de woning tot op het bedrijventerrein.

De Westpoortbus (W-bus) (Amsterdamse haven NL)

een 'bereikbaarheidsmakelaar' (een initiatief van het
Regionaal Orgaan Amsterdam, de provincie Noord-Holland
en de Kamer van Koophandel) brengt de vervoersbehoefte
van bedrijven op een bedrijventerrein of in een regio in kaart
en zoekt daar de beste oplossing voor. De
bereikbaarheidsmakelaar opereert met andere woorden als
een soort leasemaatschappij voor bedrijvenvervoer. Een
besloten bussysteem bleek het meest aangewezen als
natransport voor de werknemers in het havengebied. De
W-bus kwam tot stand door de samenwerking van het
Amsterdams havenbedrijf en enkele havenbedrijven. Via een 
aanbesteding werd een vervoerscontract gesloten met een
busonderneming, en de makelaar regelt voor de duur van
het contract alle financiële transcacties tussen de
deelnemende bedrijven en de vervoerder. Momenteel
vervoert de W-bus dagelijks ongeveer 700 werknemers van
het havengebied naar het station Sloterdijk. De
dienstregeling is flexibel en kan per week verschillen,
afhankelijk van de belangstelling.

1  Zo neemt Leiedal momenteel het initiatief om een consortium op te zetten dat
parkmanagement zal implementeren in het Kortrijkse. De intercommunale voert daarbij
ondermeer gesprekken met een Nederlands bedrijf dat reeds heel wat ervaring heeft met
betrekking tot parkmanagement.

2  Bron: DE GERSEM P.- GOM ANTWERPEN (X): Hoe kan een Gewestelijke
Ontwikkelingsmaatschappij bijdragen tot duurzame bedrijventerreinen?, blz. 11.

3 Bron: STUURGROEP BOEGBEELD DUURZAME BEDRIJVENTERREINEN, “Duurzame
bedrijventerreinen. Handreiking voor het management van bedrijven en overheid”, 1998, 
blz. 43.



of voor de afstemming tussen vervoersmodaliteiten van verschillende
bedrijven, de coördinatie van  carpooling,  het   inleggen  van   een 
eigen  busdienst  of  het voorzien van deelauto’s, deelfietsen of -taxi’s
voor het bedrijventerrein, de organisatie van de combinatie van
vrachten of van heen- en terugladingen, kortingen op het openbaar
vervoer,... In sommige gevallen kan hiervoor een vervoerscoördinator
voor het terrein worden opgesteld (zie cases: IJmond Noord en de
Westpoortbus);

� organisatie van het utilitymanagement. Utilitymanagement behelst
het afsluiten van contracten met specialisten voor het beheer en
onderhoud van installaties  en nutsvoorzieningen op het hele terrein en
de afstemming en coördinatie van de behoefte aan utilities (zie case De
Rietvelden/De Vutter);

� organisatie van het afvalmanagement. Afvalmanagement heeft als
doel het voorkomen en verminderen van afvalstoffen. Door
samenwerking kunnen de bedrijven op één terrein kosten besparen
onder de vorm van collectieve afvalcontracten of de gezamenlijke
investering in één hoogwaardig afvaldepot. Deze samenwerking kan
gecoördineerd worden door de terreinbeheerder (zie case De Krogten);

� organsatie van het facilitymanagement. Facilitymanagement heeft
betrekking op de vormen van dienstverlening die zich richten op de
bedrijfshuisvesting. De terreinbeheerder kan deze vormen van
dienstverlening aanbieden als vast of flexibel deel van het koop- of
huurcontract. Voorbeelden zijn collectieve beveiliging, brand- en
rampbestrijding, collectief onderhoud en reiniging van gebouwen,
groen en parkeervoorzieningen, collectieve telematicavoorzieningen,
collectieve aankoop van kantoor- en computerartikelen tot collectief
personeelsbeleid1 (zie cases:Transpolis Schiphol Airport en De
Scheper).

69DUURZAME KWALITEIT VOOR BEDRIJVENTERREINEN - ONDERZOEK NAAR DE BESTAANDE DOCUMENTATIE EN PRAKTIJKVOORBEELDEN  EINDRAPPORT - JANUARI 2004

Cases: De Rietvelden/De Vutter, de
Krogten, Transpolis Schiphol Airport en De
Scheper

Deelproject Utilities op De Rietvelden/De Vutter (’s
Hertogenbosch NL)

de bedrijven hebben samen met het parkmanagement op
De Rietvelden/De Vutter een ‘Utilities B.V.’ opgericht voor de
in- en verkoop van de capaciteit van utilities. Naast de
deelnemende bedrijven zitten ook de leveranciers van de
nutsvoorzieningen in deze B.V.

De Krogten (Breda NL)

collectieve afvalverwijdering door gezamenlijke contracten.

Transpolis Schiphol Airport (Hoofddorp NL)

kantorenpark met in het centrale hoofdgebouw diverse
voorzieningen op gebied van huisvesting, telematica en met
een compleet pakket aan verplichte en niet-verplichte
bedrijfsondersteunende diensten.

De Scheper (Oirschot NL)

gezamenlijke inkoop, collectief personeelsbeleid,
gezamenlijke telecommunicatie.

1  Opmerking: Facilitymanagement omvat voorzieningen die kunnen bijdragen tot het
behoud en/of de verbetering van het kwaliteitsniveau en het werkklimaat op het
bedrijventerrein. In deze zin is het een aspect van duurzaamheid in het werk- en leefklimaat.
Facilitymanagement verhoogt de aantrekkelijkheid van het werkklimaat voor werknemers en
verlaagt de kosten voor bedrijven. In dit opzicht kan het aangeboden worden als onderdeel
van een pakket van collectieve, duurzame maatregelen zoals afvalmanagement of
utilitymanagement.



LOKETFUNCTIE NAAR BEDRIJVEN

De terreinontwikkelaar/beheerder kan informatiepunten
(bijvoorbeeld een website) ontwikkelen voor het aanbieden van
reststoffen. Geïnteresseerde afnemers kunnen dit informatiepunt
consulteren om te kijken wat het regionale aanbod van restproducten is.
Hiervoor kan ook een ‘reststoffenmakelaar’ worden aangesteld die
actief aanbieders en (mogelijke) afnemers met elkaar in contact brengt.
Een dergelijk informatiepunt hoeft zich met andere woorden niet te
beperken tot één bedrijventerrein, maar zal zijn nut nog beter kunnen
bewijzen indien het regionaal wordt uitgebouwd. De provinciale of
gewestelijke overheid kan hier mee een rol krijgen als trekker of partner.

De terreinontwikkelaar/beheerder is het aangewezen aanspreekpunt
voor de bedrijven met betrekking tot duurzame kwaliteit. De
bedrijfsgerichte informatie met betrekking tot duurzaamheid
kan zeer uiteenlopend zijn (bedrijfsinterne milieuzorgsystemen,
vervoersmanagement, utilitymanagement, afvalmanagement, intensief
ruimtgebruik, rationeel energiegebruik, duurzame nutsvoorzieningen,
subsidieregelingen voor bedrijven die duurzame projecten willen
opzetten,...).

De informatieverschaffing kan passief gebeuren (informatie nadat een
bedrijf aanklopt met een vraag), maar de ontwikkelaar/beheerder kan
ook meer actief bedrijven ‘prikkelen’ met kennis: zo kan de
kennisuitwisseling de vorm krijgen van een kennisplatform, dat op
regelmatige basis kennis uitwisselt op bijkeenkomsten of studiedagen.
De terreinbeheerder kan ook actief de communicatie tussen bedrijven
op een terrein stimuleren. Meestal kennen de bedrijven elkaars noden,
ergernissen,... niet. Vaak kan overleg spontaan leiden tot samenwerking 
rond vervoer of veiligheid of tot de uitwisseling van materialen.
Daarbij moet men opletten dat de informatie een bedrijf tijdig bereikt.
Zo gebeurt de bewustmaking omtrent rationeel energiegebruik en
duurzame installaties best vóór het bedrijf start met de bouwwerken: van
bij het begin de juiste techniek toepassen kost immers veel minder tijd en 
geld dan achteraf een ‘slechte’ installatie te moeten vervangen. De
terreinontwikkelaar kan ook actief belanghebbende partijen
samenbrengen en informeren over de mogelijkheden tot samenwerking
(zie cases energieconsulent en milieuconsulent).
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Cases: energie- en milieuconsulenten,
Milieu- clusters

Energieconsulenten GOM’s (B)

verschillende GOM’s hebben een energieconsulent die
eerstelijns advies geeft aan bedrijven in verband met hun
energiegebruik. Na een doorlichting informeert hij de
ondernemers welke volgens hem de meest interessante
technieken en acties zijn die het bedrijf kan ondernemen met
het oog op het verlagen van het energiegebruik (en dus ook de 
kosten). Vervolgens verwijst hij door naar gespecialiseerde
firma’s. Bovendien informeert hij de bedrijven omtrent diverse
steunmaatregelen voor energiebesparende investeringen.

Milieuconsulenten Gom’s (B)

de milieuconsulent begeleidt bedrijven inzake de
juridisch-administratieve milieuverplichtingen: de
inspanningen om bedrijven in regel te stellen met
milieuvoorwaarden is een eerste stap in de richting van
duurzame ontwikkeling. De milieuconsulent kan ook meer
pro-actief werken.

Milieuclusters GOM West-Vlaanderen, GOM Oost-
Vlaanderen en Provincie Zeeland

Het project wil in het Interreggebied Euregio Scheldemond
(bedrijventerreinen in Brugge, de Gentse haven en Zeeland)
duurzame bedrijfsprocessen en samenwerkingsverbanden
introduceren en wil de kennis over milieusamenwerkings-
verbanden op industrieterreinen verder opbouwen en
verspreiden.



3. BEDRIJVEN

3.1. TAKEN VOOR BEDRIJVEN

� eigen werking van het bedrijf;

� samenwerking met verschillende bedrijven.

3.2. BETEKENIS VOOR DE ROLVERDELING
INZAKE  DUURZAAMHEID OP
BEDRIJVENTERREINEN

EIGEN WERKING VAN HET BEDRIJF

Om de eigen werking van het bedrijf zo duurzaam mogelijk te
organiseren, kunnen bedrijfsintern verschillende plannen en
systemen worden geïmplementeerd:

� milieuzorgsystemen, waarbij de principes van cascades en
kringlopen op bedrijfsniveau kunnen toegepast worden.
(bijvoorbeeld het bedrijf hergebruikt het eigen afvalwater,...);

� bedrijfsvervoersplannnen, waarin duurzame alternatieven
worden uitgewerkt voor het goederentransport en het vervoer van
het personeel op niveau van het bedrijf. Doel is het aantal
autokilometers zoveel mogelijk terug te dringen;

� opzetten van afvalpreventieteams of -kringen op bedrijfsniveau
(voor grotere bedrijven).

De trekkersrol voor het introduceren van duurzaamheid op een
bestaand bedrijventerrein is meestal in handen van één of enkele
grote bedrijven op het terrein.
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Case: De Krogten

De Krogten (Breda NL)

collectief afvalcontract met één inzamelaar, wat tot een extra
dienstverlening van de inzamelaar leidt met betrekking tot het
integraal en gescheiden inzamelen van het afval.

SAMENWERKING TUSSEN VERSCHILLENDE
BEDRIJVEN1

De samenwerking tussen verschillende bedrijven rond
duurzaamheid kan vorm krijgen door bilaterale akkoorden tussen
deze bedrijven (niet noodzakelijk op hetzelfde terrein) met
betrekking tot:

� het uitwisselen van reststoffen, energie en/of water via cascades
of gesloten kringlopen;

� het gezamenlijk gebruik van de vrije capaciteit van utilities;

� gezamenlijke investeringen voor de aanschaf, het gebruik en/of
het beheer en onderhoud van utilities, bedrijfsfuncties,...;

� het tijdelijk gebruik van grondvoorraad;

� het combineren van vrachten of heen- en terugladingen;

� het gezamenlijk vervoer van het personeel van verschillende
bedrijven op een zelfde terrein (via coördinatie van carpooling of
het inleggen van een eigen busdienst van deur tot deur);

� het gezamenlijk gebruik van deelauto’s, deelfietsen of -taxi’s.

Anderzijds is ook samenwerking mogelijk tussen bedrijven op een
terrein met het doel gezamenlijke contracten af te sluiten met
dienstverlenende bedrijven met betrekking tot:

� het inhuren van facilitaire organisaties voor utilitymanagement;

� busdiensten voor het vervoer van personeel;

� afvalinzameling (zie case De Krogten);

� facilities zoals beveiliging, brand- en rampbestrijding, collectief
onderhoud van gebouwen, groen- en parkeervoorzieningen en
telematicavoorzieningen.
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1 Dit voor zover deze samenwerking niet wordt georganiseerd door de
managementstructuur van de terreinbeheerder /ontwikkelaar.



INLEIDING

In wat volgt wordt het verduurzamingsproces belicht. Daarna wordt
dieper ingegaan op de valkuilen in dit proces die kunnen leiden tot
het mislukken van projecten rond duurzaamheid (de zogenaamde
‘faalfactoren’).

1. HET PROCES VAN VERDUURZAMING

1.1. BELANG VAN EEN PROCESMATIGE AANPAK

Hernemen we de definitie van 'duurzame bedrijventerreinen', wordt
de cruciale rol van de samenwerking tussen bedrijven, overheid en
ontwikkelaars/beheerders duidelijk. Ook andere organisaties
kunnen betrokken zijn, zoals de Kamers van Koophandel
(Nederland) of de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen. Het
is niet eenvoudig deze samenwerking tot stand te brengen: het vergt
een vrijwillige (maar geen vrijblijvende) samenwerking tussen de
diverse betrokkenen, die elk hun eigen strategie en belangen
hebben1.

Bovendien is verduurzaming een fenomeen dat heel
uiteenlopende aspecten behelst (zie voorgaande hoofdstukken)
waarin zich steeds nieuwe ontwikkelingen voordoen op het vlak
van economie, milieu(technologie), ruimtelijke ordening,... In de
praktijk is het ook van belang de algemene principes zoals die in
hoofdstuk 4 werden weergegeven, gebiedsgericht en
typologisch uit te werken. Niet ieder principe is immers even
eenvoudig toepasbaar op elk type van bedrijventerrein.

De ontwikkeling van duurzame bedrijventerreinen vergt daarom een 
procesmatige aanpak, met voldoende ruimte voor de nodige
procestijd en met aandacht voor een duidelijke roldefinitie van de
betrokken partijen.
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HOOFDSTUK 6: HET PROCES VAN VERDUURZAMING

1  Bron: NOVEM (X): Leidraad duurzame bedrijventerreinen. Richtlijnen voor de
subsidieaanvraag. Inzicht in het verduurzamingsproces van bedrijventerreinen, blz.
4.



Zo kan ook de rol van de wvi in de procesmatige aanpak verkend
worden. De verkenning van het proces van verduurzaming geeft ook 
een eerste zicht op het traject (sequentie) van in te zetten acties en
middelen (instrumenten).

1.2. HET PROCES

Een type voorbeeld van een procesmatige aanpak werd door
Novem (in opdracht van het Nederlands Ministerie van
Economische Zaken) beschreven in de 'Leidraad Duurzame
Bedrijventerreinen'. Novem verdeelt het verduurzamingsproces in
een aantal stappen. Achtereenvolgend gaat het om:

� initiëring;

� oriëntatie;

� besluitvorming;

� vormgeving;

� uitvoering.

Hierna worden deze fasen kort toegelicht en nagegaan in welke
mate deze toepasbaar zijn in de West-Vlaamse context. Iedere fase
wordt vertaald naar de (West-)Vlaamse situatie (zie kadertjes) en
wordt ook schematisch toegelicht. Hierbij worden de te betrekken
partijen geduid en wordt aandacht besteed aan de tussentijdse
resultaten van elke fase.
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1. INITIËRING

In deze fase zoekt een initiatiefnemer naar een draagvlak voor een 
gemeenschappelijke visie rond duurzame kwaliteit voor een
bepaald bedrijventerrein. Deze visie zal in de eerste fase nog vrij
algemeen blijven, het gaat nog niet om concrete projecten.

Hierbij is het van belang het begrip 'duurzaam bedrijventerrein' te
presenteren vanuit het perspectief van de betrokkenen
(hoofdzakelijk ondernemers). Dit betekent dat zij gewezen moeten
worden op de economische kansen van duurzame projecten
en op duurzame oplossingen van bestaande
gemeenschappelijke problemen.
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In West-Vlaanderen gaat het initiatief tot het inrichten van een
duurzaam bedrijventerrein bijna uitsluitend uit van de
intercommunales wvi (noorden en centrum van de provincie) en
Leiedal (zuiden van de provincie). Mede-initatiefnemers zijn de
gemeenten. De grond is meestal in eigendom van de
intercommunales zelf.

Vaak weet de intercommunale nog niet welke bedrijven een
nieuw terrein later zullen invullen, hoewel men wel al zicht heeft
op de gewenste typologie van het bedrijventerrein. Contact of
overleg met toekomstige ondernemers is in deze fase dus nog niet
aan de orde. Wel kan de intercommunale overleg voeren met de
betrokken gemeente of de GOM omtrent de haalbaarheid van een 
bepaalde visie. Haar kennis van de marktpartijen stelt haar in staat
in te schatten welke de potentialiteiten en voorwaarden zijn van
een 'duurzaam project' inzake bedrijventerreinen.

Voor een bestaand terrein kan de intercommunale wel reeds
contact opnemen met enkele bedrijven en hen wijzen op de kansen
van duurzame projecten. Het is hierbij vooral van belang enkele
grotere bedrijven te overtuigen. Zij kunnen in het verder verloop
van het proces als trekker functioneren.





2. ORIËNTATIE

Na de definitie van het project rijst de vraag: wat zijn de meest
kansrijke mogelijkheden?

Een mogelijkheid is het verzamelen van de kerngegevens van de
bedrijven en het terrein. Het betreft het in kaart brengen van
gegevens zoals energie- en materiaalstromen, utilities,
vervoersstromen,... De beschikbaarheid van informatie kan
vergemakkelijken als de betrokken bedrijven reeds een traject van
implementatie van zorgsystemen hebben doorgemaakt
(kwaliteitszorg, milieuzorg, energiezorg,...).

Op basis van deze gegevens worden de mogelijkheden verkend
voor bijvoorbeeld materiaal- of energieuitwisseling, het centraal
beheer van voorzieningen, verbeterde logistiek of efficiënt
ruimtegebruik. Hiervoor is inzicht nodig in de (bedrijfs)doelstellingen
van alle betrokken partijen. Essentieel is het in kaart brengen van
overeenkomsten tussen belangen van verschillende
partijen, want die vormen aanknopingspunten voor
samenwerking. Het kan van belang zijn om 'sleutelbedrijven' te
identificeren. Dit zijn bedrijven met een hoge potentialiteit tot
verduurzaming (bedrijven die duidelijk iets te winnen hebben bij
verduurzaming) en die een voorbeeld- of trekkersrol kunnen
opnemen.

Deze analyse geeft alle betrokkenen (in de eerste plaats de
terreinbeheerder en de bedrijven) een eerste inzicht in de
slaagkans en de economische haalbaarheid van duurzame
oplossingen. Er moet zoveel mogelijk worden gezocht naar
win-winsituaties. Bovendien moeten de oplossingen afgewogen
worden tegen de bestaande beleidscontext op het vlak van milieu,
economie en ruimtelijke ordening.

De initiatiefnemers zijn ook in deze fase de belangrijkste spelers.
Externe adviesbureaus kunnen de noodzakelijke analyses uitvoeren. 
In deze fase zullen voor het eerst ook 'derde' partijen betrokken
worden (energie- en afvalbedrijven, ontwikkelingsmaatschappijen,
aanbieders van vervoer, aannemers, financiële instellingen,...).
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De concrete invulling van deze fase hangt grotendeels af
van de mogelijkheden die men wil benutten en van het feit
of men een bestaand dan wel een nieuw terrein wil
verduurzamen.

Indien bijvoorbeeld de uitwisseling van energie- of
materiaalstromen een optie is, zal de intercommunale meer
overleg moeten plegen met (gewenste) ondernemers of eventuele
toeleveranciers dan wanneer men vooral denkt aan mogelijkheden
van efficiënt ruimtegebruik. In West-Vlaanderen is de inrichting van 
een bedrijventerrein immers grotendeels de taak van de
intercommunale en beschikken de intercommunales nu reeds over
instrumenten om efficiënt ruimtegebruik op te leggen aan de
ondernemingen (onder meer via voorwaarden in de
verkoopaktes).

Opnieuw geldt dat deze werkwijze vooral kan toegepast worden
voor bestaande terreinen, waar de bedrijven reeds gekend zijn.
Voor nieuwe terreinen kan men hoogstens vertrekken van een
gewenst (door de overheid en door de terreinontwikkelaar) of (via
marktonderzoek) te verwachten profiel van bedrijven, en uit
algemene gegevens over deze gewenste of verwachte bedrijven
mogelijkheden van samenwerking in kaart proberen te brengen.





3. BESLUITVORMING

De kansrijke opties voor verduurzaming zijn in de oriëntatiefase
globaal in kaart gebracht. In de derde fase gaat het erom alle
consequenties van een duurzame ontwikkeling nader te
onderzoeken. Volgens Novem kan het voor complexe projecten
noodzakelijk zijn in deze fase van het proces een professionele
projectmanager (bijvoorbeeld in de schoot van de
terreinbeheerder) te betrekken. Deze kan de projectorganisatie en
-coördinatie op zich nemen, bestuurt en bewaakt het proces en
coördineert de nodige onderzoeken. Er kan gewerkt worden met
een stuurgroep, verschillende projectgroepen en werkgroepen rond
bepaalde projecten. De projectmanager kan blijvend een taak op
het bedrijventerrein toegewezen krijgen als directeur van het
samenwerkingsverband1. Voor minder complexe projecten blijft de
terreinontwikkelaar het proces sturen.

Zo is er in deze fase een analyse van de technische
mogelijkheden en economische haalbaarheid van
oplossingen. Ook wordt nagegaan welke samenwerkingsvorm
moet worden gekozen en hoe de projecten gefinancierd zullen
worden.
Verder is er aandacht nodig voor de mogelijke risico's van de
samenwerking (bijvoorbeeld belemmering van de projecten door
wet- of regelgeving, of door slechte exploitatieresultaten). Er zullen
duidelijke afspraken moeten worden gemaakt over hoe de
betrokkenen met deze risico's zullen omgaan.

Eens deze consequenties in kaart zijn gebracht, kunnen de
betrokkenen een keuze maken en de geselecteerde projecten
opnemen in een integraal plan (masterplan). In dit plan
moeten visie en gewenst resultaat worden toegelicht, moeten
afspraken worden opgenomen in verband met de
projectorganisatie en worden de financiële en juridische kaders
geschetst. Het plan is een voorbereiding op de concrete realisatie,
maar kan ook functioneren als communicatiemiddel naar alle
betrokken partijen in de omgeving (omwonenden,...).
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Opnieuw kan de opmerking worden gemaakt dat de concrete
invulling van deze fase grotendeels afhangt van de
mogelijkheden die men wil benutten en van het feit of men
een bestaand dan wel een nieuw terrein wil
verduurzamen.

Voor complexe duurzaamheidsprojecten is een zeer zorgvuldig
onderzoek gewenst. Om de consequenties in kaart te brengen, kan 
de intercommunale beroep doen op externe adviesbureaus.
Kleinschalige projecten vereisen een veel minder uitgebreide
besluitvormingsstrategie. In dat geval is ook geen uitgebreid
projectmanagement noodzakelijk.

1  Zie bijvoorbeeld het samenwerkingsverband De Rietvelden - De Vutter.





4. INRICHTING EN VORMGEVING

Alle partijen hebben gezamenlijk een integraal plan opgesteld en
zijn het eens. In de vormgevingsfase kan de uitvoering van het
project beginnen:

� eerst wordt een projectplan opgesteld: hierin wordt
aangegeven hoe het project tot stand wordt gebracht. Het
projectplan is de uitwerking van het integraal plan (masterplan)
en geeft de taken en verantwoordelijkheden van de betrokken
partijen, overlegstructuren en de wijze van besluitvorming aan.

� daarna volgt de technisch-organisatorische vormgeving
van het project. Ook juridisch krijgt het plan volledig vorm
(opstellen van contracten,...). Bijkomende plannen zoals een
beeldkwaliteitplan of beheersplannen kunnen in deze fase
worden opgemaakt;

� de ontwikkelingsvisie krijgt uiteindelijk een juridische vertaling in
een integraal of globaal bestemmingsplan1;

� ten slotte kan met de promotie en acquisitie worden
aangevangen: in sommige gevallen is het wenselijk gericht
promotie te maken naar die bedrijven die in het terreinconcept
passen. In een Nederlandse context is het bovendien van belang
duidelijke afspraken te maken met en tussen nabijgelegen
gemeenten. Idealiter is er regionale samenwerking tussen de
gemeenten.

Van belang is dat deze instrumenten (contracten, projectplan,
bestemmingsplan,...) niet worden gebruikt als vertrekpunt voor het
proces, maar juist als slotakkoorden van de vormgevingsfase.
De contracten, plannen en verkoopsvoorwaarden zijn dus steeds
maatwerk, gericht op de specifieke situatie van het
bedrijventerrein en de betrokken bedrijven.
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De invulling van de vormgevingsfase is in een (West-)Vlaamse
context verschillend van de Nederlandse situatie.

Zo wordt in Vlaanderen geen bestemmingsplan opgemaakt in een
dergelijke fase van het project. Veeleer maakt de terreinbeheerder
(in dit geval de wvi) een inrichtingsplan op dat op terreinniveau
de gewenste inrichting geeft (zonering, vormgeving bufferzones,
wegenstructuur,...). In een volgende studie wordt dieper ingegaan
op instrumenten en structuren.

Ook wat betreft promotie en acquisitie zal de situatie in belangrijke
mate verschillen van de Nederlandse. In Nederland speelt de
concurrentie tussen verschillende private terreinontwikkelaars en
tussen gemeenten onderling zeer sterk. Zo kan een duurzaam
terrein zware concurrentie ondervinden van nabijgelegen terreinen
die niet aan de hoge kwaliteitseisen inzake duurzaamheid voldoet
en dus aan een lagere grondprijs wordt verkocht. Daarom is de
promotie er een zeer belangrijk aandachtspunt. In
West-Vlaanderen gebeurt de terreinontwikkeling en het
beheer grotendeels door de intercommunales wvi en
Leiedal. Private ontwikkelaars bekleden slechts een beperkte
positie. Beide intercommunales hebben hun eigen werkingsgebied
en beconcurreren elkaar dan ook niet. De intercommunales
hebben op die manier de 'luxe' om hun terreinen regionaal af
te kunnen stemmen binnen hun werkingsgebied.
Bovendien zijn de grondprijzen in Nederland ook veel hoger dan in
West-Vlaanderen en speelt ook in dit opzicht weinig concurrentie.

1 Verder onderzoek naar beheersmiddelen en inrichtingsinstrumenten zal moeten
aangeven welke de rol is van het planologisch bestemmingsinstrumentarium (RUP's),
bijvoorbeeld ten opzichte van de sturingsmogelijkheden van andere instrumenten
(verkoopovereenkomsten, concessiebeleid,...). Aspecten van flexibiliteit versus
sturing zullen bij deze afweging aan bod komen.





5. UITVOERING

In de vormgevingsfase zijn haalbare projecten uitgewerkt en
daarmee operationeel gemaakt. De uitvoeringsfase bestaat uit de
realisatie en implementatie van de gekozen oplossingen.

Deze fase markeert met andere woorden de overgang van het
denkwerk naar de concrete realisatie van één of meerdere
projecten. Tijdens de uitvoering kan nog gestuurd worden als
problemen tijdig worden gesignaleerd. Bovendien kunnen
nieuwe oplossingen aan het licht komen die de
oorspronkelijke visie (initiëringsfase) verder gestalte kunnen
geven.

Voor de continuïteit van het proces is het voorts van belang dat de
ontwikkelingen blijven aansluiten bij de oorspronkelijke
doelstellingen. Het gevoerde proces en de op het terrein
gerealiseerde resultaten (economisch en voor het milieu)
dienen dus geëvalueerd te worden volgens bepaalde afspraken.
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Deze algemene principes zijn ook van toepassing in een
West-Vlaamse context.

De kwaliteitsbewaking en het verzekeren van de verduurzaming
kunnen belangrijke taken zijn voor het parkmanagement.



Het hiervoor geschetste proces is in het schema op deze pagina
volledig weergegeven. Belangrijk is dat het proces continu
gevoerd wordt. De projecten kunnen steeds aanleiding geven tot
nieuwe reflecties ten gevolge van gewijzigde situaties:

� nieuwe bedrijven die zich op het terrein vestigen;

� de wet- of regelgeving kan veranderen;

� nieuwe technologische ontwikkelingen;

� nieuwe inzichten over kwaliteit;

� ...

Deze situaties kunnen mogelijkheden doen ontstaan voor nieuwe
projecten.

Ten slotte dient men er op te wijzen dat de interactie in het proces
een grote en vaak onvoorspelbare rol speelt. Er zijn immers zeer
veel partijen betrokken. Daarom verloopt het proces vaak grillig en
is het slechts tot op bepaalde hoogte onderworpen aan algemene
'wetten'. De regels van het proces volgen zoals die hiervoor zijn
beschreven, bieden dus nooit een garantie voor het verkrijgen van
kwaliteit. Minstens zo belangrijk zijn gedrevenheid, inventiviteit en
kennis van zaken bij de betrokkenen.

84 DUURZAME KWALITEIT VOOR BEDRIJVENTERREINEN - ONDERZOEK NAAR DE BESTAANDE DOCUMENTATIE EN PRAKTIJKVOORBEELDEN                                      EINDRAPPORT - JANUARI 2004

Het verduurzamingsproces van initiëringsfase tot uitvoering.



2. VALKUILEN IN HET VERDUURZAMINGS-
PROCES (FAALFACTOREN)

Onderzoek naar mogelijke valkuilen in het proces van
verduurzaming (de zogenaamde ‘faalfactoren’) leidt tot meer inzicht 
in de aangrijpingspunten voor succes.

Nederlands onderzoek van TNO-MEP (Milieu, Energie en
Procesinnovatie) onder begeleiding van de Nederlandse ministeries
VROM en Economische Zaken, Novem en het Projecten Innovatie
Team Noord-Brabant (PIT)1 laat zien dat een scala aan faalfactoren
mogelijk is. De onderzoekers hebben deze factoren onderverdeeld
in vier hoofdcategorieën: organisatie/ proces, inhoud, financiering
en project-externe factoren (zie schema).

hoofdcatego-
rieën van
faalfactoren

deelaspecten

organisatie/
proces

voortkomend uit het type proces (te complex,...)

gebrek aan betrokkenheid/draagvlak/vertrouwen (bijvoorbeeld
door late of soms geen enkele betrokkenheid van bedrijven bij de
ontwikkeling van een (nieuw) duurzaam bedrijventerrein

onduidelijkheid in communicatie/afspraken (bijvoorbeeld ontbreken van 
een businessplan of een organisatiestructuur)

lange doorlooptijd en trage voortgang van het project als gevolg van het
type project

inhoud gebrek aan ervaring en kennis

onduidelijkheid over de inhoud van de doelen van het project, weinig
inzicht in de resultaten van een duurzaam terrein (kwantificering)

financiering gebrek aan inzicht, kennis en ervaring

financiële risico’s

project-externe
factoren

belemmering als gevolg van wetgeving

onvoldoende afstemming op ontwikkelingen in de (nabije)
omgeving

Ook de Stuurgroep Boegbeeld Duurzame Bedrijventerreinen2 en
het werkrapport van de Universiteit Gent rond duurzame
bedrijventerreinen3 gaan in op de slaag- en faalfactoren van het
verduurzamingsproces. Deze werden afgeleid uit moeilijkheden die
bepaalde Nederlandse (Stuurgroep) en Vlaamse (Universiteit Gent)
projecten ondervonden in het verduurzamingsproces. Ten slotte
werden deze aspecten getoetst in interviews met terreinbeheerders
in Vlaanderen en Nederland (oktober - november 2003). In wat
volgt worden deze kritische factoren kort toegelicht volgens de vier
onderscheiden hoofdcategorieën. Waar mogelijk wordt ingegaan
op typisch (West-)Vlaamse factoren (zie kadertjes).
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1 Bron: website Duurzaam Nieuws: http://www.mep.tno.nl/perskamer
/DuurzaamNieuws/Duurzaam_Nieuws_06_02/Duurzaam_Nieuws_04.html.

2  STUURGROEP BOEGBEELD DUURZAME BEDRIJVENTERREINEN, “Duurzame
bedrijventerreinen. Handreiking voor het management van bedrijven en overheid”,
1998,  blz. 35.

3  HOUTHAEVE R. en DE BOSSCHERE D. (2002):  Vergelijkende studie duurzame
bedrijventerreinen, met toepassing op Vlaanderen. Werkrapport, afdeling mobiliteit
en ruimtelijke planning, vakgroep civiele techniek, Universiteit Gent; Gent, blz.
101-103.



ORGANISATIE/PROCES

Goed overleg met de verschillende partijen is noodzakelijk voor
het succes van een duurzaam project. Alle betrokken partijen
moeten aangesproken worden: terreinontwikkelaars, bedrijven,
overheid, intermediaire organisaties zoals GOM's of Kamers van
Koophandel, derde bedrijven (leveranciers, vervoers-
maatschappijen,...), omwonenden,... Coninue communicatie met
deze betrokkenen over uitgangspunten en doelstellingen is van
groot belang om hun betrokkenheid voldoende hoog te houden.
Ook in een later stadium is het aangewezen de (tussentijdse)
resultaten snel aan de betrokkenen te communiceren. Daarbij zou
men ook op de economische gevolgen voor de betrokken bedrijven
moeten wijzen. 

Daarbij moet een helder tijdpad worden uitgestippeld waarin de
gestelde doelen gerealiseerd moeten worden. Het is belangrijk dat
reeds in een vroeg stadium een beeld wordt gevormd van wat
wenselijk en haalbaar is op een bepaald terrein.

De initiatiefnemers dienen er voldoende rekening mee te
houden dat een dergelijk proces enige tijd in beslag
neemt. Zeker in de eerste fase van duurzame projecten vraagt het
opdoen van ervaring enige tijd. Deze tijd moet dan ook worden
voorzien. Zowel overheden, ontwikkelaars als bedrijven willen
meestal echter meteen met de uitvoering van projecten beginnen,
waarbij men het strategisch traject vergeet waarin de projecten op
alle relevante agenda’s moeten komen (de zogenaamde 'stake-
holdersbenadering'): het duurt enige tijd voor elke betrokkene
het belang van een project inziet en zijn voordeel en dat van
anderen kan onderkennen. Allerhande haalbaarheidsstudies
kunnen daarbij heel wat tijd in beslag nemen. Bovendien moet men
ook voorzien dat de eerst uitgevoerde verduurzamingsprojecten
vaak ook de makkelijkst uit te voeren zijn. Ook de andere plannen
moeten voldoende uitgewerkt worden en dat kost tijd1. Vaak is het
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In (West-)Vlaanderen wordt het opstarten van een duurzaam
bedrijventerrein zeer weinig benaderd vanuit de invalshoek
van de samenwerking tussen overheid en bedrijven
enerzijds en tussen bedrijven onderling.

De planning en de uitvoering van een duurzaam bedrijventerrein
blijven hoofdzakelijk een aangelegenheid van een inter-
communale of (buiten West-Vlaanderen) een gewestelijke
ontwikkelingsmaatschappij. Pas in allerlaatste instantie, bij de
concrete invulling van het bedrijventerrein (dus in de
uitvoeringsfase), komen de bedrijven in het proces voor. Zij
moeten zich dan voegen naar de aangeboden infrastructuur. Het is 
dan ook slechts vrij laat dat een terreinbeheerder in
(West-)Vlaanderen het initatief neemt om overleg te plegen met de 
bedrijven en te zoeken naar eventuele samenwerkingsverbanden.

1  Bron: Citaat F. Vrij op de website van de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging:
http://www.bzw.nl/web/show/id=105765.



hierbij wenselijk om professioneel procesmanagement in te
schakelen.

Het proces moet niettemin voldoende flexibel zijn. Als het proces te
complex wordt gevoerd, kan de ontwikkeling van het terrein
vertragen, waardoor het draagvlak verkleint. Dit is vooral een
probleem als gronden schaars zijn, want dan is de druk om snel uit
te geven, groot.

Voorts is het noodzakelijk dat het verduurzamingsproces continu
blijft gevoerd worden: een duurzaam bedrijventerrein kan niet
werken zonder een efficiënt beheersorgaan, dat de touwtjes
stevig in handen heeft, kan optreden als tussenpersoon of
adviesorgaan tussen bedrijven. Een goede inrichting en mooie
voorschrifen zijn dus niet voldoende om van een duurzaam
bedrijventerrein te spreken  (parkmanagement, zie hoofdstuk 5, rol
van de terreinontwikkelaar/beheerder) .
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INHOUD

Er is maximale aandacht nodig voor de wensen van de
gebruikers (de bedrijven). Het implementeren van duurzame
kwaliteit voor bedrijventerreinen is dan ook steeds maatwerk,
toegespitst op het type terrein en - indien gekend - het type
bedrijven. Veel duurzame projecten raken immers de core business
van de bedrijven. Bij het opzetten van de samenwerking wordt dan
ook best zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande
bedrijfssystemen.
Randvoorwaarde voor nieuwe terreinen of voor de uitbreiding van
bestaande terreinen is dat reeds vroeg bekend moet zijn welke (type) 
bedrijven op het terrein zal komen en dat het inzicht in de
bedrijfsdoelstellingen voldoende groot is. Eens deze wensen in kaart
gebracht zijn, kan men concrete aangrijpingspunten zoeken voor
duurzame kwaliteit en samenwerking (zie proces: oriëntatiefase)1.

Zo zijn bepaalde duurzame principes weinig haalbaar bij
bepaalde types of sectoren van bedrijven of
bedrijventerreinen. De initiatiefnemer heeft er alle belang bij dat
deze gevoeligheden duidelijk zijn in een vroeg stadium van het
proces:

� veel bedrijven hebben het bijvoorbeeld moeilijk met bedrijfs-
verzamelgebouwen omdat ze belang hechten aan de
representativiteit van een eigen bedrijfspand. Soms kunnen ook
praktische bezwaren meespelen: de aard van het
productieproces staat in sommige gevallen de verenigbaarheid
tussen verschillende bedrijven in de weg; 

� ook intensief ruimtegebruik is voor sommige bedrijfstypes
(anders dan KMO’s of kantoren) moeilijk haalbaar: zo is
meerlagig bouwen bijna niet te realiseren in de zware
metaalindustrie;
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1  Er kan bijvoorbeeld via enquêtes onderzocht worden rond welke principes interesse
bestaat bij bestaande bedrijven. Dit kan de haalbaarheid van projecten aanzienlijk
verhogen.

Zoals reeds opgemerkt onder de paragraaf 'organisatie/proces'
blijven de planning en de uitvoering van een duurzaam
bedrijventerrein in (West-)Vlaanderen hoofdzakelijk een
aangelegenheid van een intercommunale of (buiten
West-Vlaanderen) een gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij.

Er wordt bij het ontwerp van een duurzaam bedrijventerrein dan
ook in het algemeen weinig rekening gehouden met de
eventuele wensen van bedrijven, aangezien deze bedrijven in 
de meeste gevallen nog niet gekend zijn bij de aanvang van een
duurzaam project. De initiatiefnemer gaat dan meestal uit van zijn
(algemene) kennis over de bedrijven. Zij moeten zich dan voegen
naar de aangeboden infrastructuur. Pas vrij laat pleegt de
terreinbeheerder in (West-)Vlaanderen overleg met de bedrijven
om inzicht te krijgen in hun wensen.



� voorts zijn veel bedrijven niet geneigd hun reservegronden te
verkopen1;

� met betrekking tot het uitwisselen van energie- en
materiaalstromen, kunnen moeilijkheden ontstaan als een
bedrijf wegvalt. Er moeten daarom voldoende samenwerkingen
voorzien worden zodat bedrijven niet volledig van elkaar
afhankelijk zijn: het systeem mag niet in elkaar zakken als één
bedrijf afhaakt. Een probleem kan zich ook stellen omdat heel wat
bedrijven graag bij 'soortgenoten' gevestigd willen zijn. In dat
geval kunnen zowel integraal ketenbeheer als industriële
ecologie niet worden gerealiseerd: de bedrijven produceren
dezelfde reststoffen en hebben dezelfde grondstoffen nodig,
waardoor weinig uit te wisselen valt. Bij een grote reststroom kan
het wel interessant worden om deze af te voeren naar een ander
bedrijventerrein, zodat een ruimtelijk uitgebreid integraal
ketenbeheer of industriële ecologie-toepassing plaatsvindt;

� bedrijven die voor hun productie veel grondstoffen, engergie
en/of water nodig hebben en die veel reststromen produceren,
komen het meest in aanmerking voor samenwerking rond
duurzame projecten. Daar zal samenwerking immers tot
economische voordelen kunnen leiden, wat de acceptatie
vergroot.

Bovendien moeten de duurzame projecten ook voldoende
werkbaar blijven. Het ambitieniveau mag met andere woorden
hoog worden gelegd, maar moet haalbaar blijven. Zo is het
economisch niet haalbaar om te specifieke terreinen te voorzien2.
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1  Mogelijke oplossingen voor dergelijke problemen zijn repressief (heffingen op
leegstand,...) of stimulerend (economische voordelen als het bedrijf duurzamer
functioneert). Op deze instrumenten wordt in een latere studie ingegaan.

2  Kamp C in Westerlo is een voorbeeld van een terrein dat specifiek gericht is op een
zeer beperkt segment van de bedrijvenmarkt, namelijk (woning)bouwbedrijven die
gebruik maken van duurzame materialen. De initiatiefnemers beseffen dat het heel
wat tijd zal in beslag nemen voor dit terrein volledig zal zijn ingenomen. Kamp C is
dan ook niet geconcipieerd als een commercieel bedrijventerrein, maar als
voorbeeldproject van de overheid (Provincie Antwerpen) en de gewestelijke
ontwikkelingsmaatschappij (GOM Antwerpen).

Een typische eigenschap van (West-)Vlaamse terreinen is hun
relatief beperkte grootte, zeker in vergelijking met
Nederlandse terreinen, die vaak groter zijn dan 100 ha. Kleinere
terreinen maken gezamenlijke voorzieningen moeilijker,
aangezien gemeenschappelijke functies het meest renderen als er
meer gebruikers zijn. Ook zonering binnen een klein terrein is
vaak moeilijk.



Ook overlaadt men de bedrijven - zeker in de beginfase van
duurzame projecten - best niet te veel met verschillende duurzame
maatregelen: beter wordt aangevangen met een beperkt pakket
aan maatregelen dat later kan uitbreiden naargelang de
mogelijkheden die zich aandienen eens enkele bedrijven zich
gevestigd hebben op het terrein.

Bedrijven moeten voldoende inzicht krijgen in de gevolgen
van verschillende projecten. Alleen zo kan bij de betrokken
bedrijven vertrouwen onstaan over de projecten. Dit is vaak een
struikelblok, omdat moeilijk op voorhand aan te geven is welke
winst (economisch, milieu,...) ieder project zal opleveren. Het
accent dient zo veel mogelijk te liggen op het creëren van
economische kansen: bedrijven moeten winst kunnen zien in het
project (en niet louter beperkende 'regels')1.

Veel bedrijven nemen bijgevolg een afwachtende, argwanende
houding aan. De noodzaak tot procesaanpassingen en de
uitwisseling van vertrouwelijke of concurrentiegevoelige informatie2

stuiten vaak op weerstand. De gewoonte van bedrijven om voor
alles in het productieproces zelf in te staan, kan de ontwikkeling van
cascades of kringlopen bemoeilijken. Ook hebben bedrijven niet de 
gewoonte om met andere bedrijven op hetzelfde terrein contact op
te nemen. Samenwerkingsverbanden kunnen dan in een eerste fase
vaak stroef verlopen.
Het is van belang dat dit 'gewoontegedrag' en de argwaan bij
de bedrijven (maar ook bij de andere betrokkenen) zoveel
mogelijk doorbroken wordt. Essentieel voor een vlotte
samenwerking is immers dat de ondernemers inzien dat zij geen
concurrenten van elkaar hoeven te zijn in duurzame projecten.
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1 Bijvoorbeeld kan verwezen worden naar het project 'Milieuclusters in het Euregio
Scheldemondgebied' van de GOMs van West- en Oost-Vlaanderen en de Provincie
Zeeland: in aspecten als het vorstvrij houden van de wegen, goedkopere (duurzame)
persluchtvoorzieningen,... zijn bedrijven zeer geïnteresseerd omdat dit directe,
duidelijke voordelen oplevert.

2  Dit is vaak noodzakelijk bij het uitwisselen van energie- en materiaalstromen.



FINANCIERING

De financiering van een duurzaam project is ook vaak een hindernis
in het proces. 

Zo dient er meestal aanzienlijk geïnvesteerd te worden voordat 
duurzame projecten de individuele ondernemer geld
opleveren. Investerende bedrijven hebben vooral oog voor de
initiële investering en minder voor de totale kost gedurende de
volledige levensduur van de investering. Zo installeert men dan ook
vaak de initieel goedkoopste technieken, die op termijn heel wat
duurder uitvallen dan de initieel duurdere alternatieven. Vaak hebben
duurzame terreinen ook een iets duurdere grondprijs, wat ook
problemen kan opleveren voor bepaalde bedrijven. Het gewicht van
de initiële investeringskost speelt vooral een rol bij kleinere bedrijven.

Daarom is het van belang dat de betrokken partijen zelf de
nodige budgetten willen/kunnen creëren. Uit de Nederlandse
praktijk blijkt dit het gemakkelijkst als grotere ondernemingen het
voortouw nemen. Overigens leveren duurzame projecten, zoals
collectieve voorzieningen en utilities, voor deze bedrijven op termijn
meestal de grootste voordelen op (omwille van het groter volume)1.

Om een duurzaam collectief project te doen slagen, moeten alle
bedrijven die van het project voordelen ondervinden, ook
bereid zijn hiervoor te betalen. Een vaak voorkomend probleem
is echter het fenomeen van de 'free riders': dit zijn bedrijven die
profiteren van dergelijke voordelen zonder een bijdrage te betalen
voor de collectieve diensten (bijvoorbeeld via het parkmanagement of 
de terreinvereniging).

Ten slotte is het niet  zo dat duurzame projecten altijd geld opleveren
voor de bedrijven. Niettemin kunnen dergelijke projecten aanzienlijke
sociaal-maatschappelijke en milieuvoordelen opleveren. Daarom is
enige vorm van subsidie (impuls- programma's,
investeringsfondsen,...) aangewezen om bepaalde projecten te
kunnen realiseren. 
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In Vlaanderen bestaan verschillende subsidiemogelijkheden
voor duurzame bedrijventerreinen en bedrijfsgebouwen, onder
meer via het regionaal programma inzake innovatieve acties
(PIAV) 'Duurzaam beheer en duurzame inrichting van bedrijven-
terreinen' en via het Vlaamse subsidiebesluit ('Besluit houdende
subsidiëring van bedrijventerreinen, wetenschapsparken en
bedrijfsgebouwen'). Het is duidelijk dat heel wat duurzame
projecten in Vlaanderen van start gaan. In de volgende studie
(instrumenten en structuren) zal uitvoeriger worden ingegaan op
de verschillende subsidiemogelijkheden.

Over de invloed van duurzame projecten op de
bedrijfseconomische resultaten van bedrijven is in
Vlaanderen nog weinig gekend. De projecten zijn in Vlaanderen
immers nog te recent om deze volledig te kunnen evalueren.

1  Bron: Citaat P. van Run op de website van de Brabants Zeeuwse
Werkgeversvereniging: http://www.bzw.nl/web/show/id=105765.



PROJECT-EXTERNE FACTOREN

Om de slaagkans van duurzame projecten te verhogen, moet het
politiek en bestuurlijk draagvlak voldoende groot zijn en moet de
overheid enige kennis bezitten over duurzaamheid. 

De overheid kan de juiste kaders creëren om duurzame
projecten te faciliteren. Er kan gedacht worden aan wettelijke
verplichtingen inzake milieubeheer (milieuzorgsystemen, controle
op milieubelasting,...), mobiliteit (bedrijfsvervoerplanning,...),
ruimtelijke ordening (structuurplannen, ruimtelijke
uitvoeringsplannen,...), maar ook aan de eerder genoemde
stimulerende maatregelen (subsidies, beheersovereenkomsten rond 
basismobiliteit uitbreiden naar het woon-werkverkeer,...).

Voorts moet het aanbod aan bedrijventerreinen voldoende
groot zijn in vergelijking met de vraag. Bij schaarste is het mogelijk
dat bedrijven op de vanuit het oogpunt van de duurzaamheid
'verkeerde' plaats terecht komen (zonering) of dat te weinig tijd voor
handen is om bepaalde projecten voldoende uit te werken.

Voor duurzame bedrijventerreinen is regionale afstemming van
terreinen van groot belang. Vaak treedt immers marktverstoring
op van nabijgelegen goedkopere, niet duurzame en minder
'strenge' bedrijventerreinen (zie Hoofdstuk 8 - Bedrijvenstad
Fortuna, Ecopark Emmeloord - ervaren moeilijkheden).

Een ander element is de prijszetting. Hoewel duurzame
bedrijventerreinen vaak iets duurder zijn, kan men via kortingen op
de grondprijs bedrijven overtuigen om aan duurzame projecten te
participeren. Een duurdere grondprijs zet bedrijven er vanzelf ook
toe aan zuiniger om te springen met de beschikbare ruimte.

Duurzame projecten worden ook beïnvloed door juridische
aspecten. Zo ontstaan er vaak juridische moeilijkheden omtrent de 
verhaling van eventuele schade aan gemeenschappelijke
installaties, of bij het gebruik van afvalwater of van reststoffen van
het ene bedrijf door een ander.
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Op het vlak van maatregelen rond duurzame mobiliteit kan
vermeld worden dat de samenwerking met de busmaatschappij De
Lijn vaak moeilijk verloopt aangezien het woon-werkverkeer
niet in de basismobiliteit is opgenomen. Het is dan ook zeer
moeilijk om bustrajecten doorheen bedrijventerreinen te
laten lopen of haltes te voorzien op bedrijventerreinen.

Een regionale afstemming van terreinen vormt in Nederland vaak
een probleem. In Vlaanderen ervaren intercommunales,
overheden of ontwikkelingsmaatschappijen minder concurrentie.
Zij ontwikkelen in hun eigen werkingsgebied het merendeel van de
bedrijventerreinen zodat de concurrentie tussen terreinen in
Vlaanderen ook beduidend minder groot is dan in Nederland. De
regionale afstemming is met andere woorden in
West-Vlaanderen gemakkelijker te verwezenlijken dan in
Nederland. De concurrentie tussen verschillende terreinen met
private ontwikkelaars is evenwel in andere delen van het land
groter. Zo is de concurrentie van private ontwikkelaars in
Vlaams-Brabant vrij groot en is de Limburgse situatie te vergelijken
met die in Nederland (grote concurrentie tussen gemeenten).

Bovendien is er ook in West-Vlaanderen sprake van een zekere
vorm van concurrentie tussen verschillende gemeenten. Deze is
uiteraard niet zo groot als in Nederland. De wvi heeft onder andere
de taak om het overleg tussen de verschillende gemeenten uit haar 
werkingsgebied te stimuleren en het evenwicht tussen de
gemeenten na te streven.

Omtrent de prijszettingvan de grond in Vlaanderen maakte E.
Grietens de opmerking dat de ruimte in Vlaanderen misschien
nog te goedkoop is, "waardoor het nog altijd gemakkelijker is
een volledig nieuw bedrijventerrein te ontwikkelen in plaats van te
zoeken naar duurzame mogelijkheden op bestaande
bedrijvenzones"1. Misschien is dit één van de redenen waarom
men in Nederland meer aandacht besteedt aan duurzame
projecten rond intensief ruimtegebruik (de grondprijzen op
Nederlandse bedrijventerreinen zijn immers veel hoger dan op
Vlaamse terreinen).

1  Bron: GRIETENS E. (2000); Zuinig met ruimte, niet met kwaliteit, in: Ruimte &
Planning, jaargang 20, nr. 3, blz. 268.



INLEIDING

In dit overzicht worden beschikbare bronnen rond duurzame
kwaliteit voor bedrijventerreinen gecatogeriseerd naar type tekst
(algemene rapporten, brochures en studies, beleidsteksten,
tijdschriftartikels, rapporten en brochures rond specifieke projecten
en websites). Per categorie worden de titels per thema en op auteur
alfabetisch gerangschikt. De meeste titels worden ook kort
toegelicht.

Dit overzicht is uiteraard niet volledig, maar bevat wel enkele
belangrijke standaardwerken en kan inzicht bieden in interessante
projecten en thema's.

1. ALGEMENE RAPPORTEN, BROCHURES EN
STUDIES

RUIMTELIJKE KWALITEIT EN EFFICIËNT
RUIMTEGEBRUIK

AKKERMANS S. e.a. (red.) (2002) 
"Meer bedrijven, minder ruimte. Efficiënt ruimtegebruik
voor bedrijfshuisvesting"
Utrecht (brochure: 13 bladzijden en rapport: 28 bladzijden)

Deze brochure en het rapport zijn een weerslag van het project
'Meer bedrijven met minder ruimte' dat is uitgevoerd door de 12
Nederlandse provinciale Milieufederaties en de Stichting Natuur en
Milieu. Het rapport schetst de diverse mogelijkheden die overheden
en het bedrijfsleven hebben om efficiënter met ruimte voor
bedrijvigheid om te gaan. Er wordt daarbij gekeken naar de
mogelijkheden van intensivering op nieuwe en bestaande terreinen
en functiemenging in bestaand stedelijk gebied. Hoofdstuk 2 geeft
op basis van interviews en bijeenkomsten een schets van de huidige
knelpunten en mogelijke oplossingen. Daarbij wordt vooral
ingegaan op de rol die de overheid daarbij kan spelen.
Oplossingen worden gezocht in de sfeer van regelgeving,
informatievoorziening en bestuurlijke aspecten. Het rapport wordt
afgesloten met conclusies en aanbevelingen en met een beknopt
literatuuroverzicht. De brochure, die bedoeld is voor ambtenaren en 
verantwoordelijke bestuurders op gemeentelijk en provinciaal
niveau, belicht deze zelfde aspecten met verklarende en
illustrerende Nederlandse voorbeelden. Zowel brochure als rapport
worden afgesloten met verwijzingen naar informatiepunten rond dit
thema (waaronder enkele websites en contactgegevens).
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HOOFDSTUK 7: CATEGORISEREND OVERZICHT VAN DE RELEVANTE
ONDERZOCHTE WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR EN
BELEIDSDOCUMENTEN



ARCHITECTURE RESEARCH INSTITUTE (2002)
“Handreiking ruimtelijke kwaliteit bedrijventerreinen”
Delft (64 bladzijden)

De auteurs beogen met teksten, foto's en tekeningen te formuleren
wat ruimtelijke kwaliteit is en hoe men die kwaliteit op
bedrijventerreinen kan bereiken. De handreiking besteedt aandacht
aan hoe ruimtelijke kwaliteit en zorgvuldig ruimtegebruik worden
geïmplementeerd op verschillende bedrijventerreinen in de
Nederlandse provincie Noord- Brabant (Breda, Eindhoven,
Helmond, 's Hertogenbosch en Tilburg). De handreiking wordt
geordend volgens drie invalshoeken: idee, proces en vak.

'Ruimte voor werken in stad en land' behandelt de huidige ideeën en
zienswijzen van ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerreinen. 'Inzetten
op ruimtelijke kwaliteit' beschrijft het proces om tot ruimtelijke
kwaliteit te komen. Hierin spelen overheid, bedrijfsleven en burgers
een belangrijke rol. 'Het bedrijventerrein ontleed' beslaat vakmatige
aspecten (de feitelijke opbouw van hedendaagse
bedrijventerreinen). Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen
de kern en de rand van terreinen. Als besluit worden in de 'checklist
ruimtelijke kwaliteit bedrijventerreinen' vragen opgelijst die in de
verschillende ontwikkelingsstadia van bedrijventerreinen aan bod
kunnen komen.

De handreiking wordt afgesloten met een uitgebreide literatuurlijst.

BUCK CONSULTANTS INTERNATIONAL (2002) 
“Intensief ruimtegebruik op bedrijventerreinen in de
praktijk. Zorgvuldigheid gewenst”
Den Haag (38 bladzijden)

Dit syntheserapport rond intensivering van het ruimtegebruik op
bedrijventerreinen werd opgemaakt in opdracht van het
Nederlandse Ministerie van Economische Zaken. In het document
worden de resultaten van twee studies over de intensivering van het
ruimtegebruik op bedrijventerreinen gesynthetiseerd: een studie van 
Kolpron Consultants waarin de gemeentelijke invalshoek werd
onderzocht, een tweede studie, uitgevoerd door Buck Consultants,
belicht de invalshoek van ondernemers. Op die manier biedt dit
syntheserapport inzicht in zowel de aanbod- als de vraagzijde. Deze
complementariteit kan dienen ter onderbouwing van een
beleidsstandpunt over het thema.

In hoofdstuk 2 wordt intensief ruimtegebruik gedefinieerd en wordt
aangegeven welke effecten intensief ruimtegebruik genereert.
Hoofdstuk 3 onderzoekt het thema op nieuwe en bestaande
terreinen. Per fase in het (her)ontwikkelingsproces komen betrokken
partijen, acitiviteiten, mogelijkheden en belemmeringen van
zorgvuldig ruimtegebruik aan bod, met kosten en baten. Hoofdstuk
4 maakt een afweging tussen de onderscheiden perspectieven van
gemeenten en bedrijven, tussen nieuwe en bestaande terreinen,
mogelijkheden en belemmeringen en kosten en baten. Ten slotte
zijn uitgangspunten en een strategie voor het Ministerie van
Economische Zaken uitgewerkt.
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ONDERZOEKSINSTITUUT TECHNISCHE UNIVERSITEIT
DELFT (OTB) (2000)
"Meervoudig ruimtegebruik: stimulansen en
belemmeringen"
Delft (116 bladzijden)

Dit rapport is de weergave van de resultaten van een studie rond
meervoudig ruimtegebruik door het Expertisenetwerk Meervoudig
Ruimtegebruik (EMR). Het document focust op dit begrip in zijn
algemeenheid, en niet op de specifieke toepassingen voor
bedrijventerreinen. In een inleidend hoofdstuk wordt de
beleidscontext en de begripsbepaling rond meervoudig
ruimtegebruik opgenomen. Nadien worden maatschappelijke en
ruimtelijke trends en verwachte ontwikkelingen inzake mobiliteit
geschetst. Van daaruit worden mogelijke belemmeringen voor
meervoudig ruimtegebruik afgeleid.

Er wordt voorts gefocust op de mogelijkheden van meervoudig
ruimtegebruik in het landelijk gebied. Daarna worden de
economische, sociale, ruimtelijke en mobiliteits- consequenties van
meervoudig ruimtegebruik geschetst. Er wordt afgesloten met een
evaluatiekader voor meervoudig ruimtegebruiksprojecten en
urgente onderzoeksvragen. Er is een uitgebreide literatuurlijst
opgenomen en in bijlage worden verschillende Nederlandse en
buitenlandse ervaringen beschreven.

TU DELFT (2002)
“Juridische knelpunten voor intensief ruimtegebruik bij
bedrijventerreinen”
Delft

DUURZAME BEDRIJFSPROCESSEN

SCHOOLDERMAN J. EN HUIBERTS R. (2002) 
"Windenergie op bedrijventerreinen. Integrale rapportage
naar de kansen en belemmeringen voor toepassing van
windenergie op bedrijventerreinen"
Utrecht (67 bladzijden)

Deze studie belicht de mogelijkheden en belemmeringen voor de
toepassing van windenergie op (Nederlandse) bedrijventerreinen.
Deze mogelijkheden en belemmeringen zijn zowel technisch,
ruimtelijk als juridisch van aard. Afsluitend worden
voorkeurslocaties voor windenergie toegelicht.

In bijlage is een 'factsheet windenergie' opgenomen (waarom, wat,
waar, economische aspecten, randvoorwaarden). Afsluitend wordt
ook een typologie van bedrijventerreinen afgebakend (van zware
industrieterreinen tot binnenstedelijke kantorenlocaties).
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PARKMANAGEMENT

GEOPLAN (2001)
“Parkmanagement voor bedrijventerreinen”

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (2002)
"Parkmanagement. Kwaliteit wint terrein"
Den Haag (73 bladzijden)

Deze handreiking wil een praktisch hulpmiddel zijn voor iedereen
die een goede organisatie voor parkmanagement wil opzetten:
overheden (gemeenten) en marktpartijen zoals bedrijven,
vastgoedontwikkelaars en beleggers.

Parkmanagement wordt gedefinieerd als het sturen van de inrichting
van een bedrijventerrein, het 'managen' van voorzieningen en het
beheren van openbare en private ruimten. Marktpartijen en
overheid hebben daarin een gedeelde verantwoordelijkheid.

Omdat parkmanagement in Nederland nog betrekkelijk nieuw is,
is het van belang lessen te trekken uit meer of minder geslaagde
projecten elders. Daarom wordt alle beschikbare kennis en
ervaring rond parkmanagement in deze handreiking gebracht
(deel 1: achtergronden van parkmanagement). Hierin wordt een
model gepresenteerd dat kan helpen bij de invoering van
parkmanagement (deel 2: werkwijze in acht stappen). Het model is
gebaseerd op ervaringen bij een tiental projecten in Nederland en
Engeland (deel 3). De handreiking is zowel gericht op nieuwe, in
ontwikkeling zijnde als bestaande terreinen.

ECO-INDUSTRIAL PARKS

HEERES R. (1999)
“Eco-industrial park development - moving towards a
sustainable society”
Utrecht (159 bladzijden)

Dit document belicht het concept van de industriële ecologie. In een
eerste hoofdstuk wordt op basis van literatuuronderzoek een
definitie gegeven van dit concept en van zogenaamde
'eco-industrial parks'. Ook het proces van eco-industriële
ontwikkeling en projecten wordt belicht. Daarna wordt de sprong
naar de praktijk gemaakt: enkele Nederlandse en Amerikaanse
eco-industrial parks worden besproken en vergeleken. De
Nederlandse projecten zijn het INES project, de Rietvelden/De
Vutter en de Moerdijk. De mogelijkheden voor verdere
ontwikkelingen rond eco-industrial parks in een Nederlandse
situatei (Provincie Utrecht) worden geduid.

In bijlage is de 'Sustainability Criteria Chart' van McGuire, Woods,
Battle & Boothe opgenomen. In deze checklist worden zowel sociale
als milieucriteria opgenomen om 'duurzaamheidspunten' toe te
kennen aan projecten. Ten slotte wordt een uitgebreide bronnenlijst
toegevoegd.
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TECHNOLOGISCH INSTITUUT (2001) 
“Studiedag Duurzame bedrijventerreinen – Eco-industrial
Parks”, congresbundel
Antwerpen

Deze bundel is een weergave van de presentaties die werden
gehouden op de studiedag 'Duurzame bedrijventerreinen' op 30
november 2000 in Antwerpen. Op deze studiedag werden
verschillende inzichten rond duurzame bedrijventerreinen bijeen
gebracht: Vlaams onderzoek en -projecten (onder meer met een
bijdrage van de GOM Antwerpen en over Kamp C te Westerlo),
toonaangevende buitenlandse voorbeelden en aanpak
(Kalundborg, Nederlands beleid) en concrete ervaringen. Er werden 
drie sessies gehouden rond: 

� energie: de uitwisseling van electriciteit en warmte op
bedrijventerreinen, energie-advies door de GOM
Oost-Vlaanderen en de energie-integratie in de Mainport
Rotterdam;

� afvalstoffen/reststoffen en infrastructuur: in deze sessie werd het
agro-industrieel complex Dinteloord belicht, het verduurzamen
van brownfields en de Blaironkazerne te Turnhout;

� water: waterverbruik binnen een duurzaam bedrijventerrein:
situering en voorbeelden, nuttig gebruik van regenwater en de
bouw en exploitatie van een gemeenschappelijke waterzuivering.

De studiedag werd afgesloten met een toelichting bij de visie van de
Vlaamse Overheid (Vlaamse liberaliseringsdecreten Electriciteit en
Aardgas).

VERDUURZAMINGSPROCES

NOVEM (X) 
“Leidraad duurzame bedrijventerreinen”
(33 bladzijden)

Dit document is volledig gewijd aan de procesvoering voor
duurzame bedrijventerreinen. Reeds lopende initiatieven voor
verduurzaming vormden de basis voor de leidraad. Aan de hand
van deze (Nederlandse) praktijkkennis schetst het document een
procesaanpak die de slaagkans van nieuwe initiatieven kan
vergroten. De leidraad werd uitgewerkt in het kader van de
subsidieregeling Duurzame Bedrijventerreinen van het Nederlandse
ministerie van Economische Zaken.

In een eerste hoofdstuk wordt de subsidieregeling van het
Nederlandse programma 'Duurzame Bedrijventerreinen' belicht. De
regeling geldt voor acht 'kansrijke milieuthema's' (energiegebruik,
watergebruik, gebruik van grond- en hulpstoffen, afvalstoffen,
goederenvervoer, personenvervoer, ruimtegebruik en het
vormgeven van terreinbeheer (parkmanagement)). Daarna wordt
het totale verduurzamingsproces toegelicht. Dit proces bestaat uit
een aantal fasen. Per fase wordt het doel, het gewenste resultaat, de
verschillende stappen en de te betrekken partijen beschreven. 
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DUURZAME BEDRIJVENTERREINEN (ALGEMEEN)

DE GERSEM P. (X)
"Hoe kan een Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij
bijdragen tot duurzame bedrijventerreinen"
(19 bladzijden)

In deze tekst worden de GOM's kort gesitueerd om daarna de
begrippen 'duurzaamheid en duurzame bedrijven- terreinen' te
onderzoeken. Het standpunt van de GOM-Antwerpen met
betrekking tot duurzame bedrijventerreinen wordt verduidelijkt.
Daarna worden verschillende aspecten van een duurzaam
bedrijventerrein belicht: planning (inplanting en mobiliteit),
inrichting, beheer, bedrijfsprocessen en brownfieldontwikkelingen.

HOUTHAEVE R. en DE BOSSCHERE D. (2002) 
"Vergelijkende studie duurzame bedrijventerreinen, met
toepassing op Vlaanderen" 
werkrapport, afdeling mobiliteit en ruimtelijke planning,
vakgroep civiele techniek, Universiteit Gent 
Gent (108 bladzijden)

In dit werk wordt onderzocht wat men in Vlaanderen begrijpt onder
duurzame bedrijventerreinen. Om op deze vraag te antwoorden,
wordt eerst via literatuuronderzoek gezocht naar de inhoud van de
begrippen 'duurzaamheid' en 'duurzame bedrijventerreinen'.
Daarna wordt een evaluatiekader voor duurzame projecten
opgesteld met een aantal afwegingscriteria. De criteria zijn
gebaseerd op de karakteristieken waaraan bedrijventerreinen in
Nederland moeten voldoen om te spreken van een duurzaam
bedrijventerrein, op aanwijzingen uit het RSV en op een
projectvoorstel rond duurzame bedrijventerreinen van de Bond
Beter Leefmilieu Vlaanderen. Dit kader laat toe om projecten te
herkennen als 'duurzaam bedrijventerrein' en om het duurzaam
karakter van deze projecten te evalueren. Voorts wordt aandacht

besteed aan de procesmatige aanpak van duurzame projecten en
aan stimuleringsprogramma's.

Er volgt een inventaris (die niet pretendeert volledig te zijn) van
projecten inzake duurzame bedrijventerreinen die op het moment
dat het rapport werd gepubliceerd (voorjaar 2002) in  Vlaanderen in 
ontwikkeling waren. Hiervoor werd beroep gedaan op bevoorrechte
getuigen uit administraties, GOM's, intercommunales,... Deze
projecten worden geëvalueerd op hun duurzaamheidsgehalte. Als
besluit worden op basis van de in de cases naar voor gebrachte
aanpak, aanbevelingen geformuleerd voor een effectief beleid
inzake de ontwikkeling van duurzame bedrijventerreinen.

Het document eindigt met een aantal beleidsaanbevelingen ten
aanzien van de operationalisering van de criteria van duurzaamheid
op bedrijventerreinen.

Er is een uitgebreide bronnenlijst opgenomen en in bijlage zijn
volgende documenten opgenomen:

� een voorstel tot decreet op de heffing op leegstaande
bedrijventerreinen;

� het Vlaams subsidiereglement 'saneren en hergebruik van
leegstaande en verwaarloosde bedrijfspanden'.
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MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (1999)
“Duurzame bedrijventerreinen. Congres voor
bedrijfsleven, overheid en intermediairs. Congresverslag
3 december 1998”
Den Haag (21 bladzijden)

Dit is een samenvatting van het congres over Duurzame
Bedrijventerreinen dat op 3 december 1998 in 's Hertogenbosch
werd gehouden. Volgende drie onderwerpen kwamen op dit
congres aan de orde:

� de ondersteunende activiteiten van het Ministerie van
Economische Zaken (voorbeeldenbrochure, handreiking over
duurzame bedrijventerreinen en het Stimuleringsprogramma
Duurzame Bedrijventerreinen);

� praktische ervaringen van bedrijven en overheden met duurzame
projecten;

� de wijze waarop partijen samenwerken aan de totstandkoming
van duurzame bedrijventerreinen.

In het verslag werden ook de vragen uit het publiek opgenomen.

NEDERLANDS STUDIE CENTRUM (1998) 
“Tweede Jaarcongres Bedrijventerreinen: Planning,
ontwerp en organisatie”

STUURGROEP BOEGBEELD DUURZAME BEDRIJVEN-
TERREINEN (1998)
“Duurzame bedrijventerreinen. Handreiking voor het
management van bedrijven en overheid”
Den Haag (109 bladzijden)

Het doel van deze handreiking is het versterken van de
samenwerking tussen partijen die duurzame bedrijventerreinen
willen ontwikkelen. Het document is dan ook bedoeld voor deze
partijen: overheden, bedrijven, maar ook intermediaire organisaties
zoals de (Nederlandse) Kamers van Koophandel,
werkgeversorganisaties en branche-organisaties.

Na een korte introductie over de achtergrond van duurzame
bedrijventerreinen, biedt het document  inzicht in het proces dat leidt 
tot duurzaamheid. Het accent ligt op de aansturing van het proces
en de rollen van de betrokken partijen. Dit proces wordt nog
uitvoeriger belicht in de 'Leidraad duurzame bedrijventerreinen van
Novem'.

Daarnaast biedt de handreiking een uitgebreide reeks van opties
voor de verduurzaming van bedrijventerreinen, bedoeld als
inspiratiebron voor de ontwikkeling van een visie over
duurzaamheid. Deze worden onderverdeeld in verschillende
thema's ondergebracht onder 'duurzame bedrijfsprocessen' en
'duurzame inrichting'. Hierbij is een korte bibliografie opgenomen.

Ter ondersteuning van de verschillende opties worden 27
Nederlandse voorbeelden belicht. Per voorbeeld wordt beschreven
aan welke aspecten van duurzaamheid aandacht besteed werd.
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TELOS (2000)
"Duurzame ontwikkeling van de Moerdijkse Hoek. Deel 1:
uitgangspunten en ambitieniveau"
Tilburg (28 bladzijden)

Deze publicatie is het rapport over de eerste (conceptuele) fase van
het onderzoek naar de ontwikkeling en operationalisering van het
concept 'vernieuwend duurzaam' voor de Moerdijkse Hoek
(Nederland). Deze studie werd in opdracht van de Stichting
Moerdijkse Hoek uitgevoerd door het kenniscentrum Telos.

In dit rapport wordt nagegaan wat onder duurzame bedrijvigheid
moet worden verstaan volgens de stand van de huidige kennis en
ervaringen. Daarbij is gekeken naar het bedrijfsniveau, het niveau
van het bedrijventerrein en het gebiedsniveau. Het rapport mondt
uit in bouwstenen voor een programma van eisen (streefbeeld), dat
richtinggevend is voor de verdere ontwikkelingen in de Moerdijkse
Hoek. De inhoud van het paper is gebaseerd op literatuurstudie en
de praktijk van bestaande initiatieven. De gehanteerde literatuur
wordt in een overzicht opgenomen.

TELOS (2003)
"Vernieuwend duurzaam. Een analyse van de plannen
voor Moerdijkse Hoek"
Tilburg (76 bladzijden)

De nota biedt een overzicht van de resultaten van de studies naar
duurzaamheid voor de Moerdijkse Hoek. Het eerste hoofdstuk
onderzoekt het begrip duurzame ontwikkeling. Daarna volgt een
checklist voor duurzaamheid en worden de schaalvoordelen van
clustering en het verduurzamings- proces belicht. De Moerdijkse
Hoek wordt in een regionale context gesitueerd en de voorstudies
voor het bedrijventerrein worden onderworpen aan een
duurzaamheidsanalyse. Het rapport eindigt met conclusies en
aanbevelingen. Er werd ook een literatuurlijst opgenomen.

VLAAMS OVERLEG DUURZAME ONTWIKKELING (VODO)
(2001)
“Lokale Agenda 21 - Draaiboek” 
Brussel (374 bladzijden)

Het draaiboek is bedoeld voor gemeenten en provincies en bevat
een concreet menu aan acties die een 'lokale' vertaling inhouden
van afspraken gemaakt op de UNCED-conferentie over duurzame
ontwikkeling (Rio de Janeiro, 1992). Er komen verschillende
beleidsdomeinen en thema's aan bod: milieu, natuur, ruimtelijke
ordening, afval en afvalpreventie, energie, mobiliteit, sociaal
beleid, Noord-Zuid-beleid, cultuurbeleid,... Het hoofdstuk
'Duurzaam ondernemen - een maatschappelijke verant-
woordelijkheid' (blz 289-310) gaat in op de rol van de
bedrijfswereld in de duurzame omschakeling van productie- en
consumptiepatronen. Er is aandacht voor het wettelijk kader en
concrete maatregelen worden aan de hand van overzichtelijke
'steekkaarten' voorgesteld. De steekkaarten behandelen Vlaamse en 
buitenlandse voorbeelden en bevatten ook relevante
contactadressen voor meer informatie.
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DUURZAME BEDRIJVENTERREINEN (VOORBEELDEN)

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (1998)
"Terreinwinst voor economie en milieu. De praktijk van
duurzame bedrijventerreinen"
Den Haag (35 bladzijden)

Centraal in deze brochure staan de praktijkervaringen van bedrijven
die samen met overheden en intermediaire organisaties duurzame
projecten gestart hebben. De brochure belicht niet enkel de
succesverhalen, maar ook de projecten die minder succesvol
bleken. Dit omdat deze ervaringen heel bruikbaar kunnen zijn voor
soortgelijke plannen.

Na een korte inleiding over duurzame bedrijventerreinen (een
samenvatting van de info uit de Handreiking Duurzame
Bedrijventerreinen van de Stuurgroep Boegbeeld Duurzame
Bedrijventerreinen) worden 16 projecten kort toegelicht door één
van de betrokken (deze voorbeelden vindt men ook terug in de
Handreiking Duurzame Bedrijventerreinen van de Stuurgroep
Boegbeeld Duurzame Bedrijventerreinen). Ten slotte worden ook de
contactgegevens van deze betrokkenen opgenomen, samen met de
gegevens van verschillende Nederlandse Ministeries.

NEDERLANDS STUDIE CENTRUM (2001)
"Business Parks in Engeland. Een excursie langs
hoogwaardige bedrijvenparken. Documentatiemap"

NOVEM (2001)
“Werken aan duurzame bedrijventerreinen” en “Werken
aan duurzame bedrijventerreinen 2"
(69 bladzijden)

Deze boeken geven een beeld van de projecten op het vlak van
duurzame bedrijventerreinen waarbij Novem is betrokken. Deze
projecten zijn in 1999 en 2000 met subsidie van het Nederlandse
Ministerie van Economische Zaken ondersteund.

De projecten zijn gerangschikt volgens regio. Bij elk project worden
ambities en ambitieniveau schematisch weergegeven. Het betreft de 
ambities afval/hergebruik, duurzaam bouwen, energie, faciliteiten,
kwaliteit, landschap/ecologie, milieu, ruimte, transport en water. Bij
elke beschrijving is aan de linkerzijde een colfon opgenomen,
waarin onder meer de betrokken partijen, de projectkosten, de
verleende subsidie, de grootte en het type terrein en contacadressen
per project zijn vermeld.
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DUURZAME ONTWIKKELING (ALGEMEEN)

MAZIJN B. (Ed) (2000) 
“Duurzame ontwikkeling meervoudig bekeken” 
Gent (430 bladzijden)

Dit boek geeft een algemene, uitvoerige inleiding op duurzame
ruimtelijke ontwikkeling. Hiervoor doet het wat de titel zegt:
duurzame ontwikkeling meervoudig bekijken, namelijk vanuit en
met verschillende disciplines (ecologie, sociologie, economie,
institutionele facetten, ethiek). De auteur is voorzitter van het
Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (CDO) van de Universiteit
Gent, waar men werkt aan de multidisciplinaire uitbouw van
duurzame ontwikkeling als maatschappelijk kader. Dit gebeurt met
kennis vanuit de verschillende vakgroepen van de universiteit.

In het overkoepelende hoofdstuk (multi- en interdisciplinair tot stand 
gebracht) wordt, naast een korte situering van 'het streven naar
duurzame ontwikkeling', aan de hand van het constructivisme
ingegaan op de relatie tussen mens en milieu, tussen menselijke
behoeften en milieugebruiksruimte. Dit wordt onder meer
geïllustreerd met actuele begrippen als 'ecological footprint', factor
4,...

In de daaropvolgende delen wordt via 10 bijdragen uit 10
verschillende disciplines (onder andere toegepaste ecologie en
milieubiologie, burgerlijk recht, algemene economie, internationaal
recht, geografie,..) ingegaan op een aantal deelaspecten. De
kernbegrippen die aan bod komen, worden wetenschappelijk
geduid. De problematiek wordt op verschillende niveaus geschetst:
mondiaal, continentaal, nationaal, lokaal. Ook wordt een link
gelegd met het beleid van de Verenigde Naties, de E.U., België en
Vlaanderen. Ieder deel wordt ingeleid en geduid aan de hand van
het Brundtland-rapport en Agenda 21.

Per hoofdstuk wordt een beknopte referentielijst opgenomen. Ten
slotte wordt het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling voorgesteld.

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN (2001)
“Vademecum duurzaam bouwen. Informatiebronnen en
subsidies"
(58 bladzijden)

Deze informatiebundel bevat nuttige contactgegevens voor
informatie over duurzame energie, duurzame materialen, rationeel
watergebruik en kleinschalige waterzuivering en duurzaam bouwen
in het algemeen. Ook subsidie- mogelijkheden voor duurzaam
bouwen komen aan bod. Waar mogelijk wordt toegespitst op de
West-Vlaamse situatie.
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2. BELEIDSTEKSTEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
“Beschikking ‘Duurzaam beheer en duurzame inrichting
van bedrijventerreinen’ in Vlaanderen”

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (1998)
“Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, Integrale versie”
Brussel (593 bladzijden)

Dit is het beleidsplan van de Vlaamse overheid met betrekking tot
Ruimtelijke Ordening. In het structuurplan wordt duurzaamheid als
uitgangspunt voor de visie op de ruimtelijke ontwikkeling van
Vlaanderen gehanteerd ('duurzame ruimtelijke ontwikkeling als
uitgangshouding', blz. 315). Verschillende duurzame principes
worden opgenomen, niet alleen voor bedrijventerreinen, maar ook
voor de ontwikkelingen in de open ruimte en de woongebieden en
met betrekking tot een duurzame mobiliteit (blz. 469). Zo is één van
de doelstellingen met betrekking tot de gebieden voor economische
activiteiten het bundelen van economische activiteiten in
economische knooppunten (blz. 432).

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN (2002)
“Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen-
deel 1 tekst en deel 2 kaarten”
Brugge (318 bladzijden tekst, 32 figuren)

Dit beleidslan stelt het ruimtelijk kader voor het provinciale beleid op 
langere termijn voorop. Het uitgangspunt van dit Provinciaal
Structuurplan is 'ruimte voor verscheidenheid'. Het streeft een
kwaliteitsvol en duurzaam ruimtegebruik na. Het structuurplan
onderschrijft de uitgangspunten van het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen, dus duurzame ruimtelijke ontwikkeling vormt ook voor
dit structuurplan een belangrijk uitgangspunt. De opties met
betrekking tot de gewenste ruimtelijke structuur van de bedrijvigheid
in West-Vlaanderen worden verduidelijkt op de bladzijden 163 tot
169.
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3. TIJDSCHRIFTARTIKELS

ECO-INDUSTRIAL PARKS (UITWISSELING TUSSEN
BEDRIJVEN)

CÔTÉ R. en COHEN-ROSENTHAL E. (1998) 
“Designing eco-industrial parks: a synthesis of some
experiences”
in: Journal of cleaner production, nr. 6, 1998, blz. 181-188

Dit artikel schetst de ontstaansgeschiedenis van het begrip
'eco-industrial park' en onderzoekt de verschillende aspecten van
het begrip. Voorts worden een aantal projecten in de Verenigde
Staten  en Canada toegelicht. De verschillende vormen van
uitwisseling tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en de
gemeenschap worden beschreven. Ten slotte worden uit de
toegelichte projecten 11 kenmerken van eco-industrial parks
gedestilleerd.

DESROCHERS P. (2001) 
"Eco-industrial Parks. The case for Private Planning" 
in: The Independent Review, Volume V, Number 3, Winter
2001 (blz. 345-370)

Dit artikel belicht het concept van Eco-industrial Parks. Er wordt
ingegaan op Kalundborg als het 'oermodel' van een dergelijk park.
De auteur stelt echter dat academische, politieke en zakenmilieus te
enthousiast de ontwikkelingen in Kalundborg willen overnemen in
hun plannen. Hij wijst erop dat de ontwikkelingen in Kalundborg
vanzelf gegenereerd zijn, niet vanuit een duurzame visie op het
bedrijventerrein, maar vanuit economische motieven. Daarna
worden nog verschillende voorbeelden geschetst van zogenaamde
'eco-industrial parks' die allen zijn ontwikkeld vanuit economische
motieven.

De auteur wijst de recente tendens van overheidsinterventie in de
creatie van eco-industrial parks af. Hij stelt dat enkel initiatieven die
vanuit een economische noodzaak zijn ontstaan, levensvatbaar zijn. 
Wanneer de overheid start met duurzame bedrijventerreinen moet
zij rekening houden met de marktkrachten. Een bedrijventerrein,
zelfs al is het duurzaam, kan enkel succesvol zijn als het in de eerste
plaats ook economisch haalbaar is. Als daar onvoldoende rekening
mee wordt gehouden, zullen alle voorstellen tot de creatie van
eco-industrial parks louter theoretische of 'pr'-oefeningen blijven.

Het artikel wordt afgesloten met een zeer uitgebreide literatuurlijst.

VAN AERSCHOT W. (2001) 
“De één zijn afval is de ander zijn brood...”
in: Het Ingenieursblad, nr. 11/12, 2001, blz. 30-37
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EFFICIËNT RUIMTEGEBRUIK

DEJONGHE C., VAN DINTEREN J. en VLOEBERGH G.
(2003)
"Anders omgaan met bedrijfsruimte in Gent"
in: Ruimte & Planning, Jg. 23, nr. 1/2003, blz. 11-27

GRIETENS E. (2000) 
"Zuinig met ruimte, niet met kwaliteit"
in: Ruimte & Planning, Jg. 20, nr. 3/2000, blz. 256-269

Het artikel gaat in op zuinig ruimtegebruik op bedrijventerreinen en
in woongebieden. Hiervoor worden hoofdzakelijk Nederlandse
voorbeelden 'uit de goede praktijk' aangehaald (zie ook het artikel
'Duurzaam met bedrijventerreinen'). De auteur vergelijkt deze
voorbeelden met de Vlaamse toestand en haalt ook enkele goede
Vlaamse voorbeelden aan (onder meer de Brusselsesteenweg te
Zemst en de Gentse Kanaalzone). De auteur pleit ten slotte voor een 
Vlaams stimulerings- en ondersteuningsprogramma analoog met
het Nederlandse StiR-programma.

VAN DINTEREN J., VON MEIJENFELDT E. EN BRINK A.
(2000)
“Intensivering ruimtegebruik en bedrijventerreinen”
in: Rooilijn, nr. 2, 2000, blz. 87-93

VAN ROOSMALEN R. (2000)
"Ondernemers vaak sceptisch over voordelen intensief
bouwen"
in: ROM Magazine, nr. 1-2, 2000, blz. 8-10

VERDUURZAMEN VAN BESTAANDE TERREINEN

MEIJER K. en VAN DUREN M. (1999)
“Bedrijventerreinen: kwaliteitsverbetering van bestaande
bedrijventerreinen”
in: ROM Magazine, nr. 8, 1999, blz. 18-20

Dit korte artikel belicht het verduurzamen van bestaande terreinen in 
Nederland (provincie Utrecht). Op basis van praktijkervaringen en
een knelpunteninventarisatie bij bestaande bedrijventerreinen in de
provincie Utrecht worden tien aandachtspunten voor
kwaliteitsverbertering op bestaande terreinen geformuleerd. Het
bedrijventerrein Werkveld wordt als case belicht.

VAN AERSCHOT W. (2002) 
"Van brownfields naar duurzame bedrijventerreinen"
in: Leefmilieu 2002, 6, blz. 189-194

De auteur wil aantonen dat de sanering en de herontwikkeling van
brownfields heel wat voordelen inhouden. Eerst wordt het begrip
'brownfield' geduid en wordt de aard en de omvang van de
brownfield-problematiek in Vlaanderen geschetst. Ook het begrip
industriële ecologie wordt kort toegelicht. In het artikel is een korte
referentielijst opgenomen.
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DUURZAME BEDRIJVENTERREINEN (ALGEMEEN)

DEKKER R. (1997) 
“Duurzame ontwikkeling van bedrijventerreinen”
in: ROM Magazine, nr. 7/8, 1997, blz. 16-18

Dit korte artikel belicht de toepassing van integraal ketenbeheer en
industriële ecologie. De auteur inventariseert de mogelijkheden,
knelpunten en succesfactoren van duurzame projecten. De
aanleiding voor dit artikel vormt het onderzoek van de provincie
Noord-Holland rond duurzame ontwikkeling van bedrijventerreinen
belicht. Het artikel wordt afgesloten met enkele voorbeelden van
duurzame projecten in Nederland en het buitenland.

DE WALLE F., HEERES R., VERMEULEN W.
“Industrie en milieu: Duurzame bedrijventerreinen in de
VS en Nederland: hoe win je vertrouwen?”
in: ROM Magazine, nr. 9, 1999, blz. 6-10

DONKERS H.
“Actualiteiten: ‘Bedrijven moeten toegevoegde waarde
halen uit elkaars nabijheid’”
in: Geografie, december 1998, blz. 44

GRIETENS E. (X) 
"Duurzaam met bedrijventerreinen" 
in: Milieurama, 21/04, blz. 10 -11

Dit artikel belicht industriële ecosystemen. De auteur schetst de
mogelijkheden en (economische en ecologische) voordelen van
het optimaal gebruik van ruimte en afvalstoffen. Hij verwijst
hiervoor naar buitenlandse (Nederlandse) voorbeelden als het
opslagbedrijf Van Bennekum Hoekstra in het Rotterdamse
havengebied, Bedrijvenstad Fortuna, Business Park IJmond,
Kalundborg en Amstel in Amsterdam. In Vlaanderen zijn weinig

duurzame initiatieven bekend, hoewel enkele uitzonderingen de
regel bevestigen (bijvoorbeeld Herdersbrug te Brugge). Ook de
mogelijke heffing op leegstaande bedrijfsterreinen wordt kort
belicht.

KEERS G.
“Ruimte voor bedrijvigheid door herstructurering” 
in: Stedebouw en Ruimtelijke Ordening, nr. 3, 1998, blz.
32-34

KLUWER
“Duurzame bedrijventerreinen: ook iets voor
Vlaanderen?”
in: Milieu en bedrijf, jaargang 15, nr. 17, 2001, blz.
17/1-17/3

VAN DER VEEKEN T. (1998) 
“Overheid wil ontwikkeling duurzame bedrijventerreinen
gaan stimuleren”
in ROM Magazine, nr. 11, 1998, blz. 5-7

Dit artikel belicht de economische kansen van duurzame projecten
voor ondernemers. Ook wordt het Nederlands
stimuleringsprogramma van het Ministerie van Economische Zaken
toegelicht en worden de slaag- en faalfactoren van het
verduurzamingsproces geduid.

(X- meerdere auteurs) (1999)
"Groen. Vakblad voor groen in stad en landschap.
Themanummer bedrijventerreinen"
januari 1999
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4. RAPPORTEN EN STUDIES ROND
SPECIFIEKE PROJECTEN

GEMEENTE SITTARD (1998) 
"Beeldkwaliteitplan bedrijvenstad Fortuna"
(35 bladzijden)

Het doel van het beeldkwaliteitplan en de te volgen procedure wordt
inleidend geschetst. Daarna volgen algemene uitgangspunten en
randvoorwaarden voor het bebouwingsmodel van Bedrijvenstad
Fortuna. Deze geven aanleiding tot de opmaak van een ruimtelijk-
stedebouwkundig model, opgebouwd aan de hand van een
bebouwingsstructuur, een groenstructuur en een verkeersstructuur. 

Het terrein wordt onderverdeeld in verschillende 'bedrijfssferen', dit
zijn ruimtelijke eenheden met een eigen herkenbare 'sfeer'
(zonering). Het gewenste karakter van deze negen zones wordt kort
geschetst aan de hand van een algemene omschrijving van de
gewenste sfeer en de gewenste typologieën van de openbare
ruimte, de privé-ruimte, de stedenbouwkundige en de
architectonische elementen. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van 
plattegronden, referentiebeelden en principeprofielen.

HAVER DROEZE ADVIESBUREAU VOOR RUIMTELIJKE
VORMGEVING (1998) 
"Kwaliteitsplan Eco Bedrijven/woon-park "De Munt II" te
Emmeloord"
(36 bladzijden)

Dit document bevat de voorwaarden voor het Eco-park Emmeloord
met betrekking tot de beoogde hoge sociale kwaliteit, ecologische
milieukwaliteit en de beeldkwaliteit. Er wordt onder meer aandacht
besteed aan de ruimtelijke inpassing, de water- en
energiehuishouding, het materiaalgebruik, het raamwerk voor de
openbare ruimte, de kleurtoepassingen, de sociale veiligheid van
de gemengde woon- en werkomgeving en de opzet rond de
vereniging van eigenaren. Dit alles wordt geïllustreerd aan de hand
van tekst, plattegronden en referentiebeelden.

LEIEDAL
"Zwevegem KMO-zone Esserstraat" (september 2002) (29
bladzijden en 12 bladzijden bijlagen)
"Anzegem: KMO-zone Vichte Jagershoek II"
(ontwerpversie mei 2003) (26 bladzijden en 11 bladzijden
bijlagen)

Deze informatiebrochures bevatten een algemene beschrijving van
het project (ligging - situering) en het concept, de
stedenbouwkundige afspraakvoorschriften en de
verkoopsvoorwaarden. De rubriek stedenbouwkundige
voorschriften is opgesplitst in een kolom toelichting en een kolom
voorschriften. In de stedenbouwkundige voorschriften worden
verschillende principes rond efficiënt ruimtegebruik en
beeldkwaliteit opgenomen. Ook de hinder naar de omliggende
functies wordt minimaal gehouden door de terreinen in
verschillende zones op te delen met elk eigen voorwaarden naar
hinder, bouwlagen,...
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LEIEDAL, KORIMCO en WILMA PROJECT DEVELOPMENT
(december 2002) 
"Bedrijventerrein KHZ (Kortrijk Harelbeke Zwevegem) -
Deel II Algemeen concept en ruimtelijk plan" 
(63 bladzijden)

De studie werd uitgewerkt door een kerngroep bestaande uit
Leiedal, Korimco en Wilma Project Development in het kader van
een STEM-project (Streek Eigen Management). Het globale project
bestaat uit drie delen die elk diverse rapporten omvatten: Deel I
omvat 6 verkennende onderzoeken (onder meer inzake
duurzaamheid en verweving van functies, ook werd een
marktanalyse uitgevoerd), deel II beschrijft het algemeen concept en 
ruimtelijk plan en deel III bevat de implementatie van het onderzoek
uit Deel I op de site.

Dit tweede deel bevat een situering van het plangebied, de
uitgangspunten en de bouwstenen van het ruimtelijk plan, het
globale ruimtelijk plan en principes en fasering voor de
verschillende zones binnen het bedrijventerrein KHZ. Ook voor dit
project werden principes van efficiënt ruimtegebruik en
beeldkwaliteit gehanteerd. Ook werd gestreefd naar een efficiënte
zonering en landschappelijke inpassing.

5. WEBSITES

DUURZAME BEDRIJVENTERREINEN (ALGEMEEN)

www.duurzamebedrijventerreinen.nl

www.dbt.novem.nl

www.vrom.nl (doorklikken op duurzame ontwikkeling - duurzaam
ondernemen)

www.milieuwinst.nl

www.regionale-economie.be (doorklikken op duurzame
economische ontwikkeling - duurzame bedrijventerreinen)

www.gomantwerpen.be/nederlands/into/studiedagbedrter.htm

DUURZAME PROJECTEN

www.milieuclusters.be

ECO-INDUSTRIAL PARKS

http://www.indigodev.com/Biblio.html

http://www.is4ie.org//thesis/dissert3.htm

http://www.iclei.org/europe/economy/Reg_Coop/EIP.htm

http://www.rti.org/page.cfm?objectid=84D6DC4A-5216-4351-B
D4159BE548814A5

PARKMANAGEMENT

www.insiteparkmanagement.nl

SPECIFIEKE ASPECTEN VAN DUURZAAMHEID

www.bewegwijzering.nl
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INLEIDING

In dit hoofdstuk leggen we de relatie tussen de theorie van
duurzame bedrijventerreinen zoals we die in voorgaande
hoofdstukken hebben onderzocht en projecten die als
referentievoorbeelden voor de wvi kunnen beschouwd worden.
Onder referentievoorbeelden wordt in de eerste plaats verstaan:
projecten die in een voor de intercommunale vergelijkbare
beleidscontext ontwikkeld werden. Ze worden dan ook zo gekozen
dat ze als referentiestandaard kunnen gelden ten behoeve van
toetsing en evaluatie van projecten in West-Vlaanderen.

De in het kader van deze studie bezochte bedrijventerreinen worden
hierna uitvoeriger belicht:

� Bedrijvenstad Fortuna (Sittard-Geleen, NL);

� De Rietvelden/De Vutter (’s Hertogenbosch, NL);

� Ecopark Emmeloord (Emmeloord, NL);

� De Ecofactorij (Apeldoorn, NL);

� Blaironkazerne (Turnhout, B);

� Kamp C (Westerlo, B);

� Esserstraat (Zwevegem, B).

Deze terreinen worden aangevuld met andere
referentievoorbeelden die in de literatuur naar voor kwamen. Waar
mogelijk worden ook deze terreinen kort toegelicht.

De terreinen worden gecatalogeerd naar herkomst aangezien
verschillende landen verschillende stelsels hanteren met betrekking
tot het stimuleren van duurzame ontwikkeling. Een tweede
onderscheid wordt gemaakt in het stadium in de
ontwikkelingsfase van het bedrijventerrein: we
onderscheiden bestaande terreinen die verduurzaamd zijn
(waaronder ook herbestemmingen van bestaande gebouwen) en
nieuwe duurzame terreinen (waaronder ook uitbreidingen van
bestaande terreinen). Ook de aard van de terreinen (aard van
de activiteiten, naar analogie met de ‘scoop’ van bedrijventerreinen
van de wvi zoals we die in hoofdstuk 2 hebben onderscheiden)
wordt van naderbij bekeken. De terreinen worden beschreven van
kleine, lokale terreinen tot grootschalige regionale zones.

Bij elk van de bezochte referentievoorbeelden wordt schematisch
aangeduid welke duurzaamheidsaspecten aan bod komen: als
rond één van de in hoofdstuk 4 onderscheiden principes wordt
gewerkt, wordt dit weergegeven met een verwijzing naar het
passende nummer van het principe (1 tot 19).
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HOOFDSTUK 8: DUURZAME BEDRIJVENTERREINEN IN DE PRAKTIJK:
SELECTIE VAN ‘GOEDE’ VOORBEELDEN



1. NEDERLAND

1.1. NIEUWE TERREINEN

Ecopark Emmeloord
Locatie Emmeloord (Flevoland)

Aard van het terrein kleinschalig lokaal (bestemming: bedrijven
gemengd met woningen, milieubelasting 1-2, 3 met optie.
Bedrijven die proceswater lozen, zijn niet toegestaan)

Stadium in de ontwikkelingsfase
plan 1996
intentie-overeenkomst van de gemeente 1998
eerste bedrijven gepland voor 2004

Gericht op
kleine en middelgrote (door)startende bedrijven (kantoren, werk-
  woonunits, showrooms, produnctiehallen)

Grootte
12 ha 
41 bedrijfskavels te koop, waarvan 24 met mogelijkheid van een
   dienstwoning.
Minimale kavelgrootte: 1.200m², maximaal 3.000m²

Grondprijs
70 €/m² (werkkavels)
120 €/m² (woon-werkkavels)

Initiatiefnemer
BGM projectontwikkeling (Projectontwikkelaar én
   bouwonderneming gespecialiseerd in duurzaam en ecologisch
   bouwen)

Proces

Het gebied was in het bestemmingsplan bestemd als agrarisch
gebied.
Het stedenbouwkundig plan werd ontwikkeld door
samenwerkende architecten en stedenbouwkundigen,
gespecialiseerd in ecologie (Renz Pijnenborgh, Jôn Kristinsson en
Dick Haver Droeze).

De rol van de gemeente Noordoostpolder is beperkt. In 1998
werd een intentie-overeenkomst ondertekend door de gemeente,
waarin zij zich ertoe engageerde om documenten binnen een
bepaalde termijn te behandelen. Het bestemmingsplan is echter
nog steeds in procedure.

Als bedrijven zich willen vestigen in het Ecopark, worden ze naast
eigenaar van hun bedrijfskavel (dan wel woon-werkkavel) ook
mede-eigenaar van de gezamenlijke voorzieningen.
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Duurzaamheidsaspecten

1. efficiënt ruimtegebruik

In het beeldkwaliteitplan zijn enkele maatregelen met betrekking
tot efficiënt ruimtegebruik opgenomen. Zo moet op iedere kavel
langs de A6 minstens 3000m² bebouwd worden en worden
bouwhoogtes van 8 tot maximaal 18m opgelegd. Het parkeren
gebeurt gezamenlijk rond geclusterde gebouwen
(woonerf-typologie). Deze plein-achtige situatie moet intensieve
samenwerkingsverbanden tussen de geclusterde bedrijven
stimuleren. Ook de groen- en watervoorziening is collectief
(centrale waterboulevard, verschillende groenstroken tussen de
‘woonerven’).

2. duurzame mobiliteit

Het terrein wordt gepland als uitbreiding bij het bestaand
bedrijventerrein De Munt-Zuid, ten oosten van de kern Emmeloord
en nabij belangrijke wegeninfrastructuur (A6 en N50). Emmeloord
is de hoofdkern van een in de jaren ‘40 ontgonnen
Noordoostpolder en telt 50.000 inwoners.

Wonen en werken op hetzelfde terrein moet de automobiliteit
verminderen. In de koopovereenkomst en in het bestemmingsplan
zijn bepalingen opgenomen die moeten garanderen dat wonen en
werken gerelateerd worden: zo moet eerst een bedrijfsgebouw
worden gebouwd voor men een bedrijfswoning op dezelfde kavel
kan bouwen. De functionele woon-werkrelatie moet ook behouden 
blijven: zo kan men niet het bedrijf verkopen en de woning op
dezelfde kavel houden. De woning mag ook maximaal 80% van de 
oppervlakte van de  woon-werkkavel in beslag nemen en mag niet
groter zijn dan 800m³.

Zodra 50% van de kavels is verkocht, zal er een
vervoersmanagementplan worden opgesteld.

3. duurzame ruimtelijke inpassing

Er werd een beeldkwaliteitplan voor het terrein opgesteld. Hierin
zijn onder meer bepalingen opgenomen met betrekking tot de
architecturale kwaliteit (bijvoorbeeld voor de zichtlocaties nabij de
A6, de kleurafstemming van gebouwen per cluster,...). Het
beeldkwaliteitplan is opgenomen in de verkoopsakte.

Binnen het terrein is interne zonering toegepast: de
woon-werkunits worden gesitueerd in het zuidelijk deel van het
terrein, langs de Zwolse Vaart (met zicht op open
polderlandschap).
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4. duurzame bedrijfsprocessen

Het basisconcept van Ecopark Emmeloord is een ver
doorgedreven vorm van duurzaam waterbeheer via een gesloten
watersysteem. Regenwater wordt met helophytenfilters gezuiverd
en kan dan als spoelwater voor toiletten, wasmachines of vaatwas
gebruikt worden. Dit concept werd na bezwaar van het Ministerie
van VROM afgezwakt, maar werd zoveel mogelijk bewaard: men
tracht maximaal op locatie te zuiveren.

Volgens de koopvoorwaarden moeten de gebouwen opgetrokken
worden met materialen uit het ‘Nationaal Pakket Duurzaam
Bouwen’. Het plan is om naast het bedrijventerrein ook een
infocentrum rond Duurzaam Bouwen op te richten.
Er werd ook een ecologisch constructiesysteem ontworpen
(IFD-houtskeletbouw: Industrieel, Flexibel en Demontabel) dat zal
toegepast worden op een viertal kavels die BGM zelf zal
bebouwen. Deze constructiewijze wordt echter niet opgelegd voor
alle kavels en voor de andere kavels is men ook niet verplicht om
met BGM te bouwen.

De bedrijven worden zoveel mogelijk gestimuleerd om
hoogwaardige duurzame energievoorzieningen te gebruiken
(zonne- en windenergie, zie pluspakket bij het parkmanagement)

5. sociale duurzaamheid

Functiemenging (wonen en werken) is gewenst om de
levendigheid maximaal te houden. Volgens een ecologische
sociale visie, moet het in het Ecopark ‘prettig wonen’ zijn in een
ruime, groene omgeving. Er wordt gestreefd naar een wijkgevoel.
Dit wordt onder meer bereikt door de gemeenschappelijke
groenruimtes.

Het Parkmanagement

Ieder bedrijf die grond aankoopt, kan lid worden van een
Vereniging van Eigenaren. In het parkmanagement dat aan deze
Vereniging verbonden is, is het beheer en onderhoud van het
gezamenlijke en privaat groen opgenomen als basispakket. De
bedrijven kunnen ook kiezen om de energievoorzieningen en de
afvalverwijdering ook door het parkmanagement te laten regelen
(’bonuspakket’). Zo zal het gebruik van wind- of zonne-energie
gesponserd worden door het parkmanagement.

Het lidmaatschap van de Vereniging van Eigenaren is niet
verplicht. Het parkmanagement wordt volledig beheerd door
BGM.
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Ervaren moeilijkheden

Het basisconcept van het gesloten watersysteem kon niet volledig
toegepast worden omdat waterzuivering op een dergelijke grote
schaal niet werd toegelaten door de VROM (Ministerie van
Ruimtelijke Ordening en Milieu).

Het aanvankelijk idee om stortgas uit een nabijgelegen vuilnisbelt
te gebruiken voor warmte-kracht-koppeling kon niet doorgaan
omdat het voor deze site te duur bleek.

Voorts verloopt de samenwerking tussen de projectontwikkelaar en 
de gemeente niet optimaal. Zo heeft de gemeente aan de
projectontwikkelaar bijkomende verplichtingen opgelegd. Ook
worden moeilijkheden ervaren door de concurrentie van
goedkopere, ‘niet-duurzame’ bedrijventerreinen in naburige
gemeenten.

Meer informatie
BGM PROJECTONTWIKKELING
Duit 5
8305 BB Emmeloord

TEL: +31 527 / 61 02 79
e-mail: R.Vissers@Ecopark.nl
www.ecopark.nl

Contactpersoon
  Ronald Vissers (BGM Projectontwikkeling)

De Trompet
Herkomst  Heemskerk

Aard van het terrein  lokaal (bedrijven met beperkte
milieuhinder, voornamelijk ambachtelijke bedrijven, kleinschalige
industrie, groothandel, kantoren, opslag en bedrijfshallen)

Stadium in de ontwikkelingsfase  nieuw terrein, ontwikkeling
gestart in 1999
19 ha, project met subsidie gehonoreerd in 1999

Duurzaamheidsaspecten
° gebruik van duurzame bronnen, 40% CO2-reductie,
overzicht op energiestromen, zonnepanelen;

° optimaal waterverbruik;

° gezamenlijke afvalinzameling;

° duurzaam bouwen;

° 'ecologische zone’;

° collectieve beveiliging en onderhoud, oprichting vereniging
van eigenaren.
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De Wetering-Noord Leidsche Rijn
Herkomst  Utrecht

Aard van het terrein  gemengd regionaal (distributie, logistiek,
groothandel, kennisintensieve industrie, medisch-farmaceutische
industrie)

Stadium in de ontwikkelingsfase  nieuw terrein, gestart in
2000, parkmanagement gestart in 2001
29 ha 

Duurzaamheidsaspecten
° parkmanagement: beheer en onderhoud groen en
infrastructuur in de openbare ruimte en de private kavels;

° gezamenlijke beveiliging;

° aandacht voor bewegwijzering;

° gezamenlijke afvalverwijdering;

° vervoersmanagement.

Vossenberg west II 
Herkomst  Tilburg

Aard van het terrein  specifiek regionaal (logistieke bedrijven:
transport, opslag, distributie)

Stadium in de ontwikkelingsfase  nieuw terrein

Duurzaamheidsaspecten
° intensief ruimtegebruik: bedrijven in twee lagen, kantoren en 
parkeerterreinen op het dak van bedrijfshallen;

° ingesloten laad- en loszones (tussen twee bedrijfshallen)
vermindert geluidsoverlast, ook verdiepte bedrijfshallen
(beperken geluidsoverlast);

° landscaping;

° energetische maatregelen, foto-voltaïsche cellen,
windturbines;

° waterbeheer: afgekoppeld systeem voor regenwater,
‘groengoten’ (tegelijk mogelijke opvang bluswater), riet- en
bodemfilters;

° gemeenschappelijk parkeren op twee lagen
(’parkeerkoffers’);

° multimodaliteit: ontsluiting door Wilhelminakanaal,
aansluiting op spoorweg mogelijk, aanleg vrijliggend
fietspadennet op het bedrijventerrein.
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De Elzenhof-Schiphol
Herkomst Haarlemmermeer

Aard van het terrein  specifiek-regionaal (bedrijventerrein voor
luchthavengebonden kantoren, richt zich vooral op multinationals
die zich dichtbij de luchthaven willen vestigen)

Stadium in de ontwikkelingsfase nieuw terrein (realisatie
gepland voor 2003) opgestart??
46 hectare in Haarlemmermeer, ten noordwesten van de nationale
luchthaven van Schiphol. De huurprijzen op het terrein zullen van
de duurste van de regio worden aangezien Elzenhof-Schiphol als
toplocatie kan beschouwd worden.

Duurzaamheidsaspecten
°  vrije busbaan, gezamenlijke organisatie busververvoer van
het personeel van deur tot deur en van de coördinatie van
carpoolers;

° milieuvriendelijk en energiezuinig bouwen;

° mix van functies;

° gezamenlijke voorzieningen: collectief groenbeheer,
collectief onderhoud van gebouwen en installaties, collectieve
beveiliging, gezamenlijke gescheiden afvalinzameling,
vergader- en opleidingsfaciliteiten en flexibele kantoren,
kinderopvang, recreatie,... Ook bedrijfsverzamelgebouwen en
gezamenlijke parkeervoorzieningen voor auto’s;

° warmtekrachtkoppeling en collectieve koude- en
warmte-opslag in de bodem.
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Bedrijvenstad Fortuna
Locatie Sittard-Geleen (Nederlands Limburg)

Aard van het terrein gemengd regionaal (bestemming:
bovenregionale bedrijvigheid gemengd met lokale bedrijvigheid-
milieuklasse 1-3: niet/weinig milieubelastende bedrijven)

Stadium in de ontwikkelingsfase
bestemmingsplan 1995-1997
start in 1998, ontwikkeling nog bezig (exploitatie voorzien tot
2008)

Gericht op
  callcenters
  beperkte detailhandel (supermarkt)
  zakelijke diensverleners (ICT-hightech-...)
  industriële bedrijven (niet-milieubelastend)
  groothandel
  starters
  autobedrijven
  logistiek
  bouwmaterialen
  landbouwwerktuigen

Grootte
47 ha, netto uitgeefbaar 31 hectare 
kavels (koop): tussen 600 m² en 25.000 m² 
bedrijfsunits (koop): tussen 275 m² en 825 m² bruto vloeropp.
kantoorrumte (huur): tussen 250 m² en 4.250 m² bruto vloeropp.

Gevestigde bedrijven
  grafisch bedrijf
  kantoormeubelen
  voetbalstadion
  verpakkingsbedrijf
  onderwijs
  fitness
  schoonmaakbedrijf
  fastfood
  catering
  ICT-bedrijf
  plantenverkoop
  internetverkoop
  interieur
  voetbalclub
  fysiotherapie
  omroep 
  communicatie

Grondprijs 95-130 € / m²

Initiatiefnemers
Meulen Bouwpromotie BV (gespecialiseerd in woningbouw)
gemeente Sittard
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Initiatiefnemers en proces

De gemeente Sittard-Geleen en Meulen projectontwikkeling
werken samen aan het project. De rol van de gemeente is het tijdig
verlenen van vergunningen en het maken van het
bestemmingsplan. Ook is de gemeente betrokken bij de
vervoerscoördinatie en is eigenaar van de interne wegen (en
beheert deze ook).
Meulen is de eigenaar van de grond, de exploitant, de
ontwikkelaar, de bouwer en de parkmanager.
Beide partijen komen geregeld samen in een stuurgroep,
projectgroep (eventueel met geïnteresseerde bedrijven rond
verschillende thema's en diensten) en een
bouwplanbegeleidingsgroep (eens een plan klaar is, zorgt deze
groep voor maatwerk gericht op het specifiek bedrijf). Deze
samenkomsten zijn een soort dienstverlening voor de bedrijven.
Meulen is ook de eigenaar van de kantoren in het stadion en de
parkeergarage onder het stadion. Eens alle grond verkocht is (doel
is 2008), zullen ook de garage en de kantoren verkocht worden.

De werving (de koop van grond of ruimte of het huren van ruimte)
gebeurt in een aantal stappen. Verschillende gesprekken tussen de 
geïnteresseerde ondernemer en Meulen gaan vooraf aan een
definitieve investeringsbeslissing. Eerst wordt een haalbaarheids-
onderzoek gedaan. Daarin wordt het programma van eisen
vergeleken met de mogelijkheden die de Bedrijvenstad kan
bieden. Nadien kan een koopovereenkomst of een
planontwikkelingsovereenkomst (afspraken over voorbereidende
activiteiten) gesloten worden.

Duurzaamheidsaspecten

1. efficiënt ruimtegebruik

Op een totale oppervlakte van 47 ha wordt ook 47 hectare
bedrijfsvloeroppervlakte gecreëerd. Het idee van intensief en
dubbel ruimtegebruik komt van Meulen. Deze bouwfirma zag er
voor zichzelf winst in omdat ze zo op dezelfde grond meer kon
bouwen. Het efficiënt ruimtegebruik manifesteert zich in:

° aaneengesloten bebouwing (de kavels moeten van grens tot
grens worden bebouwd);

° meerdere bouwlagen (8 tot 12 m bouwhoogten);

° ondergrondse parkeerplaatsen (onder de grasmat van het
voetbalstadion);

° het te huur stellen van units voor starters (tijdsdimensie van
efficïent ruimtegebruik);

° gemeenschappelijke voorzieningen (parkeerplaatsen,
groenvoorziening van 2,5 ha, bluswaterbuffer)

De maatregelen met betrekking tot de aaneengesloten bebouwing
en de bouwlagen worden in de uitgiftevoorwaarden opgenomen.
Bedrijvenstad Fortuna werd door het ministerie van VROM tot
'Voorbeeldproject intensief Ruimtegebruik' uitgeroepen.
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2. duurzame mobiliteit

Het aantal parkeerplaatsen wordt beperkt (parkeernorm van 0.2
plaatsen per werknemer is opgenomen in het bestemmingsplan).
In het basispakket van het parkmanagement wordt ook
vervoersmanagement opgenomen: de bedrijven die zich vestigen
in Bedrijvenstad Fortuna krijgen gericht vervoersadvies. Op die
manier probeert men het gebruik van het openbaar vervoer en
zacht weggebruik te stimuleren. Dit is ook mogelijk dankzij de
ligging van het terrein in het stedelijk gebied van Sittard-Geleen
(100.000 inwoners), nabij de binnenstad van Sittard en het station.

3. duurzame ruimtelijke inpassing

Er werd een beeldkwaliteitplan en een reclamebeleidplan voor het
terrein opgesteld. Hierin worden onder meer regels opgenomen
met betrekking tot het straatmeubilair, logo's en de architecturale
kwaliteit van de bedrijfsgebouwen. Zo is het de bedoeling dat over
het huidige, weinig aantrekkelijke McDonaldsfiliaal heen, een
kantoorgebouw wordt gebouwd dat wel aan de eisen van het
beeldkwaliteitplan beantwoordt. In de constructie van het filiaal is
met deze mogelijkheid rekening gehouden.
De bedrijven die de minimum bouwhoogte van 8 meter niet nodig
hadden, werken conform het beeldkwaliteitplan met een

'flopgevel.' Dit leidt wel tot minder intensief ruimtegebruik, maar
het volume achter de valse gevel kan bij een eventuele uitbreiding
wel in een later stadium worden ingenomen.
Ook werd aandacht besteed aan de landschappelijke aankleding
van de centrale groenpartij.
Het beeldkwaliteitplan en het reclamebeleidplan maken deel uit
van de koopakte.

4. duurzame bedrijfsprocessen

Het regenwater in het gemeenschappelijk waterbekken kan na
zuivering gebruikt worden als bluswater, proceswater en
waterspoeling voor toiletten.

Er is een gescheiden riolering aangelegd en in de voorschriften
wordt bouwen met milieuvriendelijke maatregelen opgenomen.

5. sociale duurzaamheid

Functiemenging is gewenst, omdat het bedrijventerrein ook na de
werkuren levendig moet blijven: het voetbalstadion, de horeca- en
vergaderfaciliteiten en de fitnessruimte moeten hiertoe bijdragen.

Het terrein wordt ook collectief bewaakt (deel van het
parkmanagement).

118 DUURZAME KWALITEIT VOOR BEDRIJVENTERREINEN - ONDERZOEK NAAR DE BESTAANDE DOCUMENTATIE EN PRAKTIJKVOORBEELDEN                                      EINDRAPPORT - JANUARI 2004

randafwerking van de zichtlocaties



Het Parkmanagement

Ieder bedrijf op Bedrijvenstad betaalt een bijdrage aan het
parkmanagement. De Stichting Centrale voorzieningen
Bedrijvenstad Fortuna, die beheerd wordt door Meulen, omvat
gezamenlijk parkeren, (brand)beveiliging, vervoersmanagement
(gericht vervoers- advies) en de levering van electriciteit, het
telematicanet en water (sprinklers).
Eens het aantal gevestigde bedrijven voldoende groot is, zal ook
afvalverwijdering in het basispakket worden opgenomen.
Om de twee maanden komen de bedrijven en Meulen samen. Het
basispakket aan collectieve voorzieningen vormt een vast
onderdeel van de overeenkomst met Bedrijvenstad Fortuna. Het
kan naar wens worden uitgebreid met specifieke aanvullende
diensten (kinderopvang, personeelsvoorziening, autoverhuur,
catering, pakketdienst).

Ervaren moeilijkheden

Een probleem is de concurrentie van bedrijventerreinen in
nabijgelegen gemeenten, die goedkoper zijn en minder grote
eisen stellen inzake duurzaamheid.

De algemene economische situatie doet de verkoop en verhuur
van grond en ruimte ook minder vlot gaan.
Men wacht nog op een grote 'trekker', die toeleveranciers kan
lokken. Deze is mogelijk SABIC (chemiereus die interesse
vertoont).

Meer informatie
MEULEN PROJECTONTWIKKELING
Dr. Schaepmanstraat 45
6004 AD Weert

TEL: +31 495 / 57 44 47
e-mail: e.godding@meulenweert.nl
www.bedrijvenstadfortuna.com

Contactpersonen
  Etienne Godding (Meulen - projectmanager Bedrijvenstatd Fortuna)
  Ger Beurskens (gemeente Sittard-Geleen - projectleider Bedrijvenstad
     Fortuna)
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De Ecofactorij
Locatie Apeldoorn (Gelderland)

Aard van het terrein gemengd regionaal (milieuklasse 1-4, 5
met optie: milieubelastende bedrijven zijn toegestaan)

Stadium in de ontwikkelingsfase
eerste ideeën duurzaam terrein 1995
verwerven van de grond door de gemeente
bestemmingsplan Apeldoorn-Oost 1997
kwaliteitsplan (= aanvullend, privaatrechtelijk plan, specifiek rond
   duurzaamheid) 1999
start gronduitgifte 2002
verwacht einde van de gronduitgifte 2008

Gericht op
  grootschalige productiebedrijven (kavels min. 3 ha), dit omdat
     stoffen- of energie-uitwisselingen het meest haalbaar zijn bij
     productiebedrijven.
  geen logistieke bedrijven
  de selectie van bedrijven gebeurt op grond van het kwaliteitsplan

Grootte
95 ha, netto (nog) uitgeefbaar 71 ha
kavels van min. 3 ha. Max 50% van de kavels mogen worden
   bebouwd, min 30% moet onverhard groen en water zijn (privaat)

Gevestigde bedrijven (4)
  groothandel (Reesink)
  koelvrieshuis (Grolleman Coldstore)
  pluimveebedrijf (Fibroned)

Grondprijs 114-164 € / m²

Initiatiefnemers
gemeente Apeldoorn (eigenaar van de grond) 

Proces

De gemeente Apeldoorn ontwikkelt op haar grondgebied zowat
alle bedrijventerreinen. De gemeente wordt in het westen
begrensd door het natuurgebied de Veluwe, in het oosten en het
zuiden door de A50 en de A1. Voor de Ecofactorij ‘springt’ de
gemeente over de grens van de A50, in het landelijk gebied. De
gemeente wou echter wel dat het nieuwe bedrijventerrein zich zou
inpassen in deze omgeving. Zo ontstond het idee om een
duurzaam bedrijventerrein te ontwikkelen. Ze werd daarin gesterkt
omdat het terrein zeer goed gelegen is nabij een knooppunt van
twee hoofdinfrastructuren. Door deze sterke locatie kon men extra
duurzaamheid vragen van de bedrijven.
De Ecofactorij draagt bij aan de gemeentelijke visie om in 2020
een energieneutrale stad te zijn.
In de projectgroep van de Ecofactorij zetelen mensen uit de
verschillende diensten van de gemeente Apeldoorn (diensten
Milieu, Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening,...).
Apeldoorn besteedt ook aandacht aan intergemeentelijke
samenwerking voor de regionale afstemming van
bedrijventerreinen. De gemeente werkt onder meer samen met
Zutphen en Deventer.
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Duurzaamheidsaspecten

1. efficiënt ruimtegebruik 

(geen specifieke maatregelen)

2. duurzame mobiliteit

De Ecofactorij is gelegen vlakbij het knooppunt van twee
hoofdwegen (de A50 en de A1), grenzend aan een spoorweg en
nabij het stedelijk gebied van Apeldoorn (stad telt 152.300
inwoners).
De gemeente heeft onder meer plannen om voor de Ecofactorij
een lightrail-halte en een overslagterminal naast de bestaande
spoorlijn aan te leggen. Ook legt de gemeente verplichtingen op
aan de bedrijven inzake vervoersmanagement. De automobiliteit
wordt waar mogelijk beperkt en alternatieve vervoersvormen
worden gestimuleerd (carpoolen, trein,...).

3. duurzame ruimtelijke inpassing

In het bestemmingsplan wordt opgelegd dat een ruim percentage
(min 30%) van de bedrijfskavels onverhard moet blijven onder de
vorm van groen of water. Maximaal 50% van de kavels mogen
bebouwd worden. Dit opdat het bedrijventerrein zich zou inpassen
in de open-ruimte omgeving waarin het gesitueerd is. Het terrein is
gepland vanuit de groene ruimte als casco, die een
samenhangend geheel moet vormen. De reeds aanwezige
ecologische structuur in het gebied blijft behouden.

4. duurzame bedrijfsprocessen

Doel is om een bedrijventerrein te creëren zonder CO2-emissies.
De energie moet volledig uit de zon, biomassa en wind worden
gehaald. De overschot aan energie en water die op het terrein
wordt gegeneerd, zal geleverd worden aan een woonwijk in
Apeldoorn (men zal genoeg energie hebben voor de verwarming
van ongeveer 500 woningen).

In samenwerking met energie-leverancier Nuon worden 5
windturbines gepland op het terrein.

In het kwaliteitsplan, dat onderdeel uitmaakt van het contract voor
de gronduitgifte, worden drie niveaus van duurzaamheid
onderscheiden:

° basispakket: dit bevat alle voorzieningen waarvoor de
gemeente instaat (de infrastructuur (wegen, maar ook de
infrastructuur voor de levering van energie en water),
informatie over subsidies,...);

° vestigingspakket: elk bedrijf dat zich wil vestigen op het
terrein, moet openstaan voor de duurzame thema’s die in dit
pakket zijn opgenomen. Zo moet het bedrijf bereid zijn voor
100% gebruik te maken van groene energie en moet het zoveel
mogelijk water en grondstoffen hergebruiken. Het bedrijf moet
voorts aandacht besteden aan haar vervoersmanagement
(collectief bedrijfsvervoersysteem, carpoolen,...) en aan een
collectieve afvalverwijdering;

° pluspakket: de maatregelen die in het pluspakket staan, zijn
niet verplicht voor de bedrijven. Ze kunnen er wel
‘milieupunten’ mee verdienen, die hen, na implementatie van
deze maatregelen, na 3 jaar korting oplevert op de
oorspronkelijke grondprijs. Het gaat vooral om de toepassing
van innovatieve technieken (proces- en productinnovatie).

Er zijn plannen om het biogas uit een nabijgelegen installatie te
gebruiken als energiebron voor een warmte-krachtkoppelings-
centrale. Hier bestaat tot op vandaag nog geen voldoende
zekerheid over. Andere plannen rond de verbranding van mest van 
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een ander naburig bedrijf voor de creatie van groen stroom,
werden opgedoekt (zie ervaren moeilijkheden).

Onder het wegdek van de ontsluitingswegen van het terrein wordt
in de zomer warmte opgeslagen die in de winter warmte levert voor
verwarming van de gebouwen en de wegen tegelijkertijd ijsvrij
houdt (soort vloerverwarming).

5. sociale duurzaamheid

(geen specifieke maatregelen)

Het Parkmanagement

Ieder bedrijf die zich vestigt op de Ecofactorij, wordt verplicht lid
van het parkmanagement (coöperatieve vereniging) en betaalt
hiervoor een bijdrage. Een professionele parkmanager (op termijn
een voltijdse job) coördineert de activiteiten van het coöperatieve
parkmanagement. In het bestuur van het parkmanagement zitten
voorts vertegenwoordigers van de gemeente.
Het parkmanagement beheert de openbare ruimte (wegenis) van
de Ecofactorij en het utility center. Dit utility center zal alle stromen
en uitwisselingen coördineren (energieverdeling naar de bedrijven
en naar de wijken van de gemeente, bevorderen van
uitwisselingen tussen bedrijven, afvalstromen optimaliseren,...).
Ook bewaking en promotie van het terrein zijn taken van het
parkmanagement.

Ervaren moeilijkheden

De plannen om pluimveemest van Fibroned (een naburig bedrijf)
te verbranden om groene stroom en warmte te creëren, werden
tenietgedaan door een vernietiging van de milieuvergunning van
het bedrijf door de Raad van State.

Er werden moeilijkheden ondervonden met verschillende
omwonenden omdat zij te veel geur- en geluidshinder ondervinden
van de bedrijvigheid op het terrein. Dit volgens Peter Scherders
onder meer omdat het gebruik van het begrip duurzaamheid bij
niet direct betrokkenen de verkeerde gedachte heeft doen
ontstaan dat men van dergelijke ‘duurzame’ bedrijvigheid geen
hinder ondervindt.

Meer informatie
GEMEENTE APELDOORN
Peter Scherders
Postbus 9033 - Marktplein 1
7300 ES Apeldoorn

TEL: +31 55 / 580 25 19
e-mail: P.Scherders@apeldoorn.nl
www.apeldoorn.nl

Contactpersonen
  Peter Scherders (gemeentelijk projectmanager Ecofactorij)
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1.2. BESTAANDE TERREINEN

Ladonk
Herkomst  Boxtel

Aard van het terrein  gemengd regionaal (diverse bedrijven,
enkele (bedrijfs-)woningen en een school)

Stadium in de ontwikkelingsfase  bestaand terrein,
masterplan midden 2000
110 ha, project met subsidie gehonoreerd in 1999

Duurzaamheidsaspecten
° benutting restwarmte;

° verbeterd gescheiden rioleringsstelsel;

° collectieve inzameling afval;

° vervoersmanagement, samenwerking vrachtvervoer;

° verbeterde ontsluiting en verkeerscirculatie;

° segmentering van het terrein, verbeterde uitstraling van de
openbare ruimte;

° collectieve beveiliging, inkoop nutsvoorzieningen,
gemeenschappelijk telecomcontract, bedrijfsmilieustation;

° parkmanagement, beheer en onderhoud.

Binckhorst
Herkomst  Den Haag

Aard van het terrein  gemengd regionaal (zeer gemengd:
industriële bedrijven: afvaloverslag, hogedrukgasstation, AVR;
maar ook autosloopbedrijven, grootschalige detailhandel,
zichtlocaties voor kantoorgebouwen)

Stadium in de ontwikkelingsfase  bestaand terrein
110 ha, project met subsidie gehonoreerd in 1999

Duurzaamheidsaspecten
° ondergrondse warmte-opslag, zonnecollectoren,
opwaarderen restwarmte en biogasinstallatie;

° gebruik hemelwater voor o.a. gemeenschappelijke wasstraat
en toiletspoeling, zoveel mogelijk gesloten watersystemen;

° multimodaal transport (ontsluiting via water);

° kantoren en bedrijven met hoogwaardig bedrijvenprofiel en
groenbeheer;

° parkeren onder grond;

° samenwerkingsverband.
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Noordersluys
Herkomst  Lelystad

Aard van het terrein  gemengd regionaal (distributie, bouw- en
automobielbedrijven, zakelijke dienstverlening)

Stadium in de ontwikkelingsfase  bestaand terrein
198 ha, project met subsidie gehonoreerd in 1999

Duurzaamheidsaspecten
° optimalisatie van energiestromen, energiebesparing;

° gebruik van hemelwater;

° afvalmanagement;

° gezamenlijke afspraken door werkgroep Duurzaam
Bedrijventerrein Noordersluis.
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De Rietvelden/De Vutter
Locatie 's Hertogenbosch (Provincie Noord-Brabant)

Aard van het terrein gemengd regionaal (milieubelastende
bedrijven: milieuklasse 1-5)

Gevestigde bedrijven (400)

  zeer gemengd
  handel en reparatie (40%)
  industrie (20%, waarvan een groot deel voedings- en
     genotmiddelenindustrie (o.a. Heineken) en galvanische
     industrie

  beheersmaatschappijen (15%)
  bouwnijverheid (10%)
  transport en logistiek (5%)
  overigen (10%)

Grootte

290 ha met 400 bedrijven (10.000 arbeidsplaatsen)

Stadium in de ontwikkelingsfase

terrein dateert uit de jaren '50, volledig uitgegeven in de jaren '60
intentieverklaring voor samenwerking 1996
nieuw bestemmingsplan 1996 (duidelijker segmentering)
masterplan 1997
start werkgroepen 1998
projectplan 2000
masterplan 2003

Initiatiefnemers

PIT (Projecten Innovatie Team, een samenwerkingsverband tussen
   het Sociaal Economisch Overlegorgaan Brabant, de Brabantse
   Ontwikkelingsmaatschappij en de Provincie Noord-Brabant,
    organisatie met verankering in bedrijfsleven en overheid). De PIT
   werd opgericht om duurzaamheidsprocessen te faciliteren.
bestaande bedrijvenvereniging op het bedrijventerrein De
    Rietvelden/De Vutter (met Heineken als grote trekker). Bedrijven
   sluiten zich geheel vrijwillig aan bij de bedrijvenvereniging (dit
    in tegenstelling met de meeste nieuwe terreinen, waar bedrijven
   verplicht zijn om aan te sluiten bij de vereniging of het
   parkmanagement).
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Proces

Reeds begin jaren '90 ontstond de gedachte bij enkele bedrijven in
de bedrijvenvereniging om nauwer samen te werken. Geregeld
werden themabijeenkomsten georganiseerd rond verschillende
problemen op het terrein. Problemen die opdoken waren de
slechte staat van de wegen, te weinig parkeerplaatsen en de
bodemverontreiniging op verschillende percelen.
Het idee groeide bij de initiatiefnemers om meer actief rond
duurzaamheid te werken. In 1996 leidde dit tot het RiVu-project.
Doel was om als bedrijfsleven én overheid samen te zoeken naar
mogelijkheden van economische kracht in combinatie met
duurzaamheid (ruimtegebruik en milieubelasting).

Als eerste stap werd een schriftelijke enquête (10 A4's, over alle
aspecten van duurzaamheid) verstuurd naar de bedrijven om hun
wensen en noden te verkennen. Deze gegevens (vaak
vertrouwelijke informatie) werden enkel gebruikt voor het project
en werden niet vrijgegeven. Na de enquête volgden gesprekken
met enkele  ondernemers. Dit leidde tot een masterplan (1997) en
de samenstelling van verschillende werkgroepen, waarin de
bedrijven (meestal de milieucoördinator van het bedrijf) rond
verschillende thema's bijeenkomen met andere betrokkenen
(onder andere de bedrijvencontactpersoon van de gemeente,...).
Zelfs concurrerende bedrijven werken samen rond duurzaamheid.

De verschillende werkgroepen komen op geregelde tijdstippen
samen rond onder meer volgende thema's:

° transport en logistiek;

° utilities;

° milieu;

° terreinbeheer;

° inkoop;

° vervoersmanagement.

De coördinatie, initiëring en beheersing gebeurt door de directeur
van het Samenwerkingsverband (voltijdse job!).

Een stuurgroep neemt de formele beslissingen en toetst projecten
aan het beleidskader.

Naast deze taken zorgt het Samenwerkingsverband De Rietvelden
- De Vutter ook voor externe sociale en zakelijke contacten
(belangenbehartiging, gezamenlijke promotie, adviseren en
begeleiden van andere bedrijventerreinen,...).

De bedrijven betalen contributie aan het Samenwerkingsverband
naargelang hun grootte (aantal werknemers, de jaarlijkse bijdrage
varieert van 350 € voor kleine bedrijven tot 4.000 € voor bedrijven
vanaf 400 werknemers).

Samenwerkende partijen

Samenwerkingsverband RiVu (ondernemersvereniging)
Kamer van Koophandel Oost-Brabant
Provincie Noord-Brabant
Gemeente 's Hertogenbosch
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Duurzaamheidsaspecten

1. efficiënt ruimtegebruik

Door interne herstructurering van het terrein werd efficiënter met
de ruimte omgesprongen. De grond van bedrijven die verdwenen,
werd voorbehouden voor bedrijven die gebruik wilden maken van
de voorzieningen op naastgelegen percelen. Dit leidde tot interne
verhuisbewegingen van bedrijven op het terrein.

Er zijn ook enkele collectieve parkeerplaatsen, een collectief
afvaldepot en de mogelijkheden van een collectieve
vrachtautowasplaats en opslagplaats worden onderzocht.

2. duurzame mobiliteit

Het bedrijventerrein bevindt zich in het stedelijk gebied van 's
Hertogenbosch (de stad is een provinciehoofdstad en telt 130.000
inwoners) en is multimodaal ontsloten door belangrijke
infrastructuren (A2 en A59, spoor, Maas). De spoorweg wordt
echter niet veel gebruikt.

In de werkgroep Transport en logistiek worden wel middelen
gezocht om de bestaande infrastructuur beter te benutten. Een
containerterminal voor vervoer over water werd uitgebreid en een
multimodaal centrum ('Logistiek Centrum) werden uitgebouwd. Er
zijn ook plannen voor een spoorterminal.

Daarnaast werd ook een poolingsysteem voor woon-werkverkeer
ingevoerd (bus wordt geleasd) en wordt het gebruik van de fiets
gestimuleerd.

3. duurzame ruimtelijke inpassing

Het terreinbeheer besteedt onder meer aandacht aan
geluidszoneringen.

4. duurzame bedrijfsprocessen

Op het terrein werd industriële ecologie geïntroduceerd
(samenwerking op een zelfde terrein door uitwisseling stoffen en
energie). De bedrijven benutten elkaars stoom, restwarmte en
-water. Koel- en afvalwater worden hergebruikt.

Grond-, oppervlakte- en regenwater worden gebruikt voor
reiniging. Er is een anaërobe afvalwaterzuivering geïnstalleerd op
het terrein.

Voorts werden verschillende bodemsaneringen gezamenlijk
uitgevoerd. Door dit gezamenlijk te doen, sparen de bedrijven
kosten uit.

Een utility-vennootschap onderzoekt de haalbaarheid van een
samenwerkingsmodel voor de gezamenlijke inkoop van energie,
water,... Ook afval wordt collectief ingezameld en men werkt aan
afvalpreventie.
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5. sociale duurzaamheid

Het samenwerkingsverband heeft een collectief calamiteiten-
noodplan en een collectief contract voor telecommunicatie. In het
parkmanagement werd ook de collectieve beveiliging
opgenomen.

Daarnaast zijn mogelijkheden nagegaan voor de collectieve
inkoop van 'niet-strategische goederen en diensten'
(kantoorbenodigdheden, catering, schoonmaak, brandstof,
uitzendkrachten,...).

Het Human Facility Centre richt zich op personeelszaken op de
schaal van het bedrijventerrein (in- en doorstroom, reïntegratie,
beheersen van de stroom, werving en selectie, opleidingen,
kinderopvang, ziektepreventie,...).

Meer informatie

SAMENWERKINGSVERAND RIVU
Docterskampstraat 2
Kamer 018
's Hertogenbosch

TEL: +31 73 / 621 86 95
e-mail: swv@rivu.nl
www.rivu.nl

Contactpersonen
  Hans Bierens (directeur van het samenwerkingsverband RiVu)
  Wim Konz (Projecten Innovatie Team PIT)

Twentekanaal
Herkomst  Hengelo

Aard van het terrein   gemengd regionaal  (300 bedrijven, met
9000 tewerkgestelden: handel, horeca, dienstverlening,
hoogwaardige metaalbewerking, electronica, chemische industrie,
afvalverwerking)

Stadium in de ontwikkelingsfase bestaand terrein, wordt
verduurzaamd
500 hectare (waarvan meer dan 100 ha nog onbebouwd)

Duurzaamheidsaspecten
° beter ruimtegebruik (meervoudig, efficiënt);

° vervoersmanagement;

° duurzame energie;

° parkmanagement.

Overige voorbeelden
° Frankeneng-Heestereng Ede 

° Laakhaven-West Den Haag (bedrijventerreinengebouw)

° Business park IJmond

° ...
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2. BELGIË

2.1. NIEUWE TERREINEN

Kamp C
Locatie Westerlo (Provincie Antwerpen)

Aard van het terrein thematisch bedrijventerrein in een zone
voor openbaar nut.

Verschillende bedrijven gespecialiseerd in de ecobouw kunnen
zich er vestigen en er is een zone voorzien waar modelwoningen
van ecobouwfirma’s opgetrokken kunnen worden. Op het terrein is
reeds het Provinciaal Centrum Duurzaam Bouwen en Wonen
gevestigd.

Stadium in de ontwikkelingsfase
Kamp C verlaten door Britse militairen 1991
aankoop van de grond door de provincie 1999
BPA 2001
vestiging Provinciaal Centrum Duurzaam Bouwen en Wonen 2003
nog geen bedrijven gevestigd

Gericht op
uitsluitend bedrijven in de ecobouwsector of in de duurzame
   energiesector
deze bedrijven krijgen de mogelijkheid om in de zuidelijke strook
   vanhet terrein modelwoningen op te trekken. Er is ruimte voor
   minimaal 12 woningen.
Om deze doelgroep te bereiken, wordt een mailing over Kamp C
   verzonden naar bedrijven die zich in de ecobouwsector
   profileren.
Naast het Provinciaal Centrum Duurzaam Bouwen en Wonen is
   nog ruimte voor een onderzoekscentrum.

Grootte
10 ha, waarvan 4 ha (41.350m²) bestemd voor bedrijven
kavelgrootte minimaal 7.200m² (60x120m)

Initiatiefnemers
Provincie Antwerpen:
   GOM Antwerpen 
   IOK (intercommunale)
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Proces

De Provincie Antwerpen stimuleert de ontwikkeling van
thematische bedrijventerreinen. Zo werd er reeds een
technologiezone in Geel ontwikkeld. In Westerlo had de provincie
de intentie een Ecobouwzone te creëren op een voormalige Britse
militaire basis.
Het is niet de bedoeling dat het bedrijventerrein kost wat kost tegen
een bepaalde datum moet zijn ingenomen. De provincie is bereid
voor dit thematisch terrein voldoende tijd uit te trekken. De eerste
optie is niet een winstgevend bedrijventerrein te ontwikkelen, wel

om een sensibiliserend voorbeeldproject uit te bouwen rond
duurzaam bouwen en wonen.

Voor de diverse investeringen van dit project werd beroep gedaan
op verschillende Europese subsidies (EFRO-doelstelling
2-programma Kempen en Konver-programma). Recent kreeg
Kamp C ook 937.000 € subsidies van Vlaams milieuminister
Sannen.

Duurzaamheidsaspecten

1. efficiënt ruimtegebruik

Efficiënt ruimtegebruik wordt gerealiseerd door een gekoppelde,
compacte bebouwing en door tot 3 lagen hoog te bouwen. Ook
zijn een gemeenschappelijke parking en gemeenschappelijke
utiliteits- gebouwen voorzien (waterzuivering, opslag,...) in de
noordelijke strook van het terrein.

Er zijn geen echte perceelsgrenzen, wel wordt het terrein verdeeld
in enkele stroken van 60 meter diepte. De bedrijven moeten de
volledige diepte van deze strook benutten.

2. duurzame mobiliteit

Het aantal parkeerplaatsen wordt beperkt. Er worden geen
parkeerplaatsen op de individuele percelen voorzien. De
parkeerplaatsen op de gemeenschappelijke parking kunnen
worden gehuurd per plaats en per jaar.
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3. duurzame ruimtelijke inpassing

Het terrein wordt verdeeld in een aantal stroken. Per strook worden 
verschillende eisen opgelegd naar bouwhoogte en functie:

° noordelijke strook: utiliteitsgebouwen en waterzuivering,
maximale bouwhoogte: 1 bouwlaag;

° centrale strook: zone voor bedrijven, maximale bouwhoogte:
2 bouwlagen;

° zuidelijke strook: zone voor modelwoningen, het Provinciaal
informatiecentrum en (eventueel) een onderzoekscentrum,
maximale bouwhoogte: 3 bouwlagen.

4. duurzame bedrijfsprocessen

Er worden geen verregaande samenwerkings- en uitwisselings-
vormen voorzien.

Uiteraard zullen de bedrijven opgetrokken worden uit duurzame
materialen. Voor de oriëntatie van de percelen werd rekening
gehouden met de zon.

Voorts wordt een gezamenlijke waterzuivering aangelegd. Het
onderhoud van deze waterzuivering gebeurt gemeenschappelijk
(is opgenomen in de erfpachtregeling). De bedrijven worden ook
gestimuleerd om aan afvalpreventie te doen (eveneens een
voorwaarde in de erfpachtregeling).

De haalbaarheid van een warmte-koude opslag werd onderzocht,
maar is voor dit terrein niet rendabel gebleken. Er zijn wel plannen
voor een demonstratieproject rond fotovoltaïsche panelen.

5. sociale duurzaamheid

(geen specifieke maatregelen)
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Het Parkmanagement

Bedrijven die in aanmerking komen voor participatie kunnen een
erfpachtovereenkomst afsluiten met het provinciebestuur van
Antwerpen. De basistermijn hiervoor is 50 jaar en is verlengbaar.
De ondernemer betaalt een jaarlijks bedrag dat wordt berekend op 
basis van de ruimte die effectief wordt gebruikt en op het gebruik
van de gemeenschappelijke faciliteiten (parkeerplaats, opslag,
waterzuivering.)

Als dienstverlening voorziet het parkmanagement een
gezamenlijke marketing van de bedrijven. Kamp C krijgt hiervoor
een eigen website. Ook het groenbeheer wordt door de
parkmanager opgenomen.

Er zal ook worden samengewerkt tussen de terreinbeheerder
(provincie) en de bedrijven rond vervoer, gezamenlijke inkopen en
energie-overschotten.

Meer informatie
PROVINCIE ANTWERPEN - CENTRUM VOOR DUURZAAM BOUWEN
EN WONEN
Britselaan 20
2260 Westerlo

TEL: 014 / 27 96 60
e-mail: daniel.verheyen@admin.provant.be
www.provant.be/KampC

Contactpersonen
  Daniël Verheyen (Projectcoördinator)
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Zwevegem Esserstraat
De Intercommunale Leiedal besteedt bij de ontwikkeling van haar
bedrijventerreinen steeds meer aandacht aan duurzaamheid. Dit
niet alleen op nieuwe terreinen (Zwevegem Esserstraat), ook
bestaande terreinen worden gerevitaliseerd (bijvoorbeeld Heule-
Kuurne).

Locatie Zwevegem (Provincie West-Vlaanderen)

Aard van het terrein KMO-zone

Stadium in de ontwikkelingsfase
stedenbouwkundig plan (zonder duurzame aspecten) 1998
onderzoeksfase duurzaamheid
aanleg eind 2002

Grootte
10 ha, netto verkoopbaar 6,9ha
percelen van max. 5.000m²

Initiatiefnemer
Leiedal

Proces

Leiedal engageert zich om bedrijventerreinen te realiseren met een 
hoog kwaliteits- en duurzaamheidsniveau (zie beleidsplan). Op
korte termijn vertaalt dit zich in de introductie van kwaliteits- en
duurzaamheidsprincipes in voorschriften. Hiervoor werd een
interne werkgroep opgericht die onderzocht welke aspecten van
duurzaamheid haalbaar (ook en vooral commercieel) zouden
blijken. De werkgroep bestond uit medewerkers van de
verschillende afdelingen van Leiedal (ruimtelijke planning, milieu,
bedrijfshuisvesting). De haalbaarheid van duurbare concepten
werd getoetst in gesprekken met politici, bedrijfsleiders, architecten
en stedenbouwkundigen. De reactie van de ondervraagden was
vrij positief.
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Duurzaamheidsaspecten
1. efficiënt ruimtegebruik

In de voorschriften worden minimale bouwhoogtes opgelegd
(behalve in de zones nabij de naastgelegen woonwijk). De
bedrijven worden ook verplicht om langs minstens één zijde tot op
de perceelsgrens te bouwen.

In een proefzone in het terrein worden nog verregaandere
voorschriften opgelegd. De zone wordt voorbehouden voor
groepsbebouwing (bij voorkeur een bedrijfsverzamelgebouw,
minimaal koppelbouw) en is gericht op kleinere bedrijven
(starters).

2. duurzame mobiliteit

(geen specifieke maatregelen)

3. duurzame ruimtelijke inpassing

Het bedrijventerrein wordt zo goed mogelijk ingepast in de
omgeving (woonbuurt). Een talud van 2,5m hoog en 20m breed
scheidt het terrein van de woningen. Er is voor deze oplossing
gekozen in overleg met de bewoners.

Een interne zonering en differentiatie moet de hinder naar de
woonbuurt minimaal houden. Zo wordt de hoogte van de
bedrijfsgebouwen beperkt in de zone die het dichtst bij de
woonwijk gelegen is.

Met betrekking tot de beeldkwaliteit worden extra voorwaarden
opgelegd aan de bedrijven. Dit gebeurt door middel van
algemene voorschriften rond materiaalgebruik van wanden en
opritten, de vorm en het kleurgebruik van de gebouwen
(bijvoorbeeld enkel platte daken), het kleurgebruik van de
afsluitingen (uniforme, zwartkleurige bedrading of hagen),...  Ook
wordt bepaald dat de parkeerplaatsen voorzien moeten worden
aan de zijkant van de bedrijfsgebouwen of langs de achterzijde. Dit 
opdat de parkings het beeld niet te veel zouden domineren.

Kantoren en woningen moeten geïntegreerd worden in het globale
volume van het gebouw (geen verlaagde voor- of zijgebouwtjes).

Omdat echte sturing van de architectuur van bedrijfsgebouwen
moeilijk blijft, besteedt de intercommunale veel aandacht aan de
beeldkwaliteit van het openbaar domein. Langs beide zijden van
de interne wegen wordt een ruime groenstrook van 6 meter (gras
met bomen) vrijgehouden. Leiedal is verantwoordelijk voor de
aanleg en het onderhoud van deze groenzone. De bedrijven
betalen een jaarlijkse bijdrage van 0,25€/m² als deelname in de
kosten voor dit onderhoud. Voorts staat Leiedal in voor het
aanbrengen van een uniforme naamaanduiding voor de
bedrijven. Deze diensten zijn inbegrepen in de verkoopsprijs.
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4. duurzame bedrijfsprocessen

In de voorschriften wordt opgenomen dat de afwatering moet
gebeuren ‘conform de code van goede praktijk’. Er worden een nat 
bufferbekken (kan gebruikt worden als bluswater) en gescheiden
rioleringen voorzien. Voorts dienen de bedrijven hemelwaterputten
te voorzien van minimaal 30.000 liter. Het hemelwater dient
maximaal te worden hergebruikt binnen het bedrijf (bijvoorbeeld
als spoelwater voor de toiletten).

Leiedal is van mening dat het opzetten van een systeem voor
samenwerking en uitwisseling van grondstoffen, energie en water
een taak is voor professioneel bedrijventerreinmanagement.

5. sociale duurzaamheid

(geen specifieke maatregelen)

Samenwerkingsverband

Bedoeling van het samenwerkingsverband is het organiseren van
periodiek overleg (2 maal per jaar) met de gevestigde bedrijven,
Leiedal en de gemeente Zwevegem. Op dit overleg kunnen
problemen besproken worden en samenwerkingsverbanden
opgezet worden over bijvoorbeeld gezamenlijke beveiliging,
afvalmanagement en energie-uitwisseling.

Ervaren moeilijkheden

De voorschriften in de verkoopsakte vormen geen wettelijke basis.
De verkoopsakte is een contractuele relatie tussen Leiedal en het
bedrijf. Als het bedrijf de voorschriften niet nakomt, zijn er slechts
beperkte middelen om deze zaken af te dwingen, zoals het
opvragen van een contractueel voorziene schadevergoeding of het
voeren een rechtszaak. Dit laatste is in de praktijk moeilijk voor
‘kleine’ overtredingen van de contractuele voorwaarden.

De grondverkoop gebeurt meestal heel snel. Dit betekent dat niet
altijd het juiste bedrijf op de juiste plaats terechtkomt.
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Overige voorbeelden
° Campus Ardoyen (Gent: stadsontwerp op
onderzoekscampus)

° Tienen-Grijpen

° Bedrijventerrein KHZ (Kortrijk, Harelbeke en Zwevegem)

° ...
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2.2. BESTAANDE TERREINEN

Blaironkazerne
Locatie Turnhout (Provincie Antwerpen)

Aard van het terrein gemengd lokaal (gelegen in een zone voor
openbaar nut). De campus bestaat uit zes gebouwen met in totaal
170 modules (oorspronkelijke slaapplaatsen) van 88m². Drie
gebouwen zijn in 2003 volledig gerenoveerd.

Stadium in de ontwikkelingsfase
bouw kazerne 1938
sluiting kazerne 1994
studieperiode 1995-1998
oprichting NV Blairon door Vlaamse Regering 1998
onteigening in der minne  door stad Turnhout 1999
oprichting NV Campus Blairon door NV Blairon en twee
   plaatselijke aannemers - start verhuur en verkoop 1999
ongeveer de helft van de beschikbare ruimte is nog vrij; drie
   resterende gebouwen wachten op renovatie.

Gericht op
kleine en middelgrote technologische bedrijven (informatica,
   grafische bedrijven,...)
dienstverlenende bedrijven en openbare instanties

Grootte
5,5 ha
geïnteresseerde bedrijven kunnen de gewenste ruimte in erfpacht
   nemen bij de NV Blairon
geïnteresseerde overheidsdiensten kunnen ruimte kopen
   (overheidsdiensten kunnen geen erfpachter zijn) van de NV
   Campus Blairon
Modules vanaf 88m² tot de mogelijkheid van een volledig gebouw

Gevestigde bedrijven en diensten
Vlaams Innovatiecentrum voor Grafische Communicatie
stadskantoor
twee hogescholen (1.300 studenten)
recherche arrondissement Turnhout
...

Grondprijs
Huurprijs 65 €/m² per jaar.

Initiatiefnemers
stad Turnhout
Vlaams Gewest
Provincie Antwerpen (via GOM)
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Proces

De gemeente kocht het domein in 1994 omwille van de goede
ligging en de beschikbare ruimte. Er werd gestart met een
bodemsanering. De stad gaf daarna opdracht tot een
stedenbouwkundige studie en een marktverkenning. Daarop
volgde nog een bijkomende haalbaarheidsstudie.

Eind 1998 werd onder meer met Europese subsidies (Konver en
EFRO) de NV Blairon opgericht door het Vlaamse Gewest, de stad
Turnhout en de provincie Antwerpen. Deze NV kreeg de
Blaironkazerne voor 99 jaar in erfpacht van de eigenaar (stad
Turnhout). Bedoeling was om in navolging van het Ieperse
Flanders Language Valley een Flanders Graphics Valley te creëren 
in de Blaironkazerne.

Duurzaamheidsaspecten

1. efficiënt ruimtegebruik

De campus bestaat uit een vijftal ‘bedrijfsverzamelgebouwen’. De
kazernes bestaan uit drie bouwlagen die allen benut worden. Ook
in de kelderverdieping worden functies ondergebracht, zoals een
laboratorium, een drukkerij en een atelier.

De campus is uitgerust met een gemeenschappelijk restaurant, een 
gemeenschappelijke semninarieruimte en ‘print room’. Ook
parkeren gebeurt gemeenschappelijk op het centrale binnenplein.

2. duurzame mobiliteit

De Blaironkazerne is ideaal gelegen in de binnenstad van
Turnhout, nabij het station en nabij een autosnelweg.

Er zijn geen private parkeerplaatsen. Voor elke parkeerplaats moet
een bijdrage betaald worden aan de NV Blairon.
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3. duurzame ruimtelijke inpassing

De kazernes zijn gelegen in het binnenstedelijk weefsel van
Turnhout en passen zich in hun (woon)omgeving in.

De oorspronkelijke structuur van de kazernes is zoveel mogelijk
bewaard. Zo hadden de oorspronkelijke slaapzalen (170 identieke
zalen) de ideale afmetingen voor bedrijfsmodules of leslokalen
van 88m².

Met betrekking tot de beeldkwaliteit is in de statuten vastgelegd dat 
de bedrijven geen storende elementen mogen aanbrengen aan de 
gevel van de kazernes. Zij mogen ook niets veranderen aan het
uitzicht van de gebouwen tenzij de mede-eigenaars akkoord gaan. 
De syndicus (NV Blairon) kan storende elementen (logo’s, andere
panelen,...) laten verwijderen op kosten van het bedrijf dat de
zaken heeft aangebracht.

4. duurzame bedrijfsprocessen

De 40 tot 50 centimter dikke wanden van de kazerne maken dat de 
gebouwen energetisch zeer inert zijn. Dit biedt het voordeel dat de
warmte langer wordt vastgehouden in de winter en dat de ruimtes
langer koel blijven in de zomer. 

Verwarming en airco gebeuren via een koude-warmte-opslag in de 
bodem (zandlagen). Dit systeem biedt voldoende warmte voor
voorverwarming in de winter en voldoende koude voor airco. Er
wordt gewerkt met vloerverwarming (meest optimale verwarming
vanuit het oogpunt duurzaamheid).

Regenwater wordt hergebruikt als spoelwater voor de toiletten.

De kazerne is ook uitgerust met een gescheiden riolering.

5. sociale duurzaamheid

Op de campus is een kinderdagverblijf voor 42 kinderen. Deze
dienst is open voor iedereen, maar werknemers die in de
Blaironkazerne werken, krijgen voorrang. Voorts bevinden zich
nog andere diensten in de campus die open staan voor
werknemers én buitenstaanders (restaurant, seminariecenturm).
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Het Parkmanagement

De bedrijven en diensten die gebruik maken van de Blaironkazerne
zijn verenigd in de Eigenaarsvereniging van de NV Blairon (treedt
op als syndicus). Als rond bepaalde zaken problemen rijzen, wordt
samengekomen met alle huurders.

De NV Blairon biedt ook verschillende gezamenlijke diensten aan,
zoals telefonie en intranet, gezamenlijke verlichting, airco en print-
en scandiensten’. Hierbij worden schaalvoordelen gehaald
(gunstige tarieven voor ‘grote bedrijven’). Ook de parking is een
gemeenschappelijke voorziening. Bedrijven betalen een extra
bijdrage bij hun maandelijkse huurprijs naargelang hun gebruik
van deze collectieve diensten (bijvoorbeeld 20 € per maand voor
een parkeerplaats).

Ervaren moeilijkheden

Schulden en uitblijven van extra subsidies

Lang wachten op vergunningen en bodemattest

Argwaan bij geïnteresseerde bedrijven en bij banken over de
erfpachtregeling onder meer door volgende zaken:

° er kunnen problemen van betaling rijzen als een erfpachter
zijn verplichtingen niet nakomt;

° familiale bedrijven kunnen ‘psychologische’ problemen
hebben met het feit dat de ruimte over 100 jaar geen eigendom
meer is van het bedrijf;

° bij een gedwongen verkoop is het goed minder waard;

° zowel bij bedrijven als banken is de erfpachtregeling vrij
onbekend.

Bovendien kunnen gesubsidieerde instanties geen erfpachter zijn.
Daarom zijn verschillende ruimtes verkocht aan scholen en
overheidsinstanties. Dit levert het gevaar van versnippering op. Zo
is de hogeschool die één van de gebouwen in zijn geheel gekocht
heeft, van plan dit gebouw te slopen en er een eigen, nieuw
gebouw op te trekken.

De initiële kost van duurzame installaties als een
koude-warmte-opslag is vrij hoog. Bovendien is er een
milieuvergunning voor nodig.

Meer informatie
CAMPUS BLAIRON
Steenweg op Gierle 100 - bus 601
2300 Turnhout

TEL: 014 / 71 11 90
e-mail: peter@cheiroon.com

Contactpersonen
  Peter Put (projectcoördinator Blaironkazerne)
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loods in één van de nog niet gerenoveerde gebouwen



Overige voorbeelden
° duurzaam bedrijventerrein ‘Nolimpark’ (Overpelt-
hoofdzakelijk samenwerking tussen bedrijven)

° voormalige Arbed-terreinen (Gent)

° ...

3. GROOT-BRITTANNIË

3.1. BESTAANDE TERREINEN

Milton Park 
Herkomst Oxfordshire, 15 km ten zuiden van Oxford

Aard van het terrein  gemengd (veel starters, nu 145 bedrijven
met 5.750 werknemers)

Stadium in de ontwikkelingsfase  volledig herontwikkeld
bestaand terrein (vroeger vooral opslag), begin herontwikkeling
1985
100 ha 

Duurzaamheidsaspecten
° landscaping: onwerp terreininfrastructuur, beheer en
onderhoud van groen, bewegwijzering;

° beheer en onderhoud oppervlaktewater;

° terreinbeveiliging, gezamenlijke brandbeveiliging;

° afvalverwijdering;

° gezamenlijke inkoop nutsvoorzieningen.
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Selkirk Riverside eco-industrial project
Herkomst Schotland - Selkirk

Aard van het terrein  58 bedrijven op zeer gemengd terrein
(electronica, textiel, bouwindustrie, bedrijven stellen 1 tot 600
personen te werk - enkele bedrijven zijn beschermd industrieel
erfgoed (’Victorian Mill’); daarnaast ook bibliotheek, openbaar
park, recreatiecentrum, caravanstelplaats,...) plaats is ook
toeristische aantrekkelijk (Selkirk Glass tourist)

Stadium in de ontwikkelingsfase  project startte eind 1996,
einde: eind 1999
bestaand terrein van 33 ha, Schotse Award voor kwaliteit in
planning (categorie ‘development planning’) in 1998.

Duurzaamheidsaspecten
° delen van grondstoffen;

° warmte-uitwisseling tussen bedrijven en recreatiecentrum /
cafés

° hergebruik afval, afvalvermindering;

° duurzaam water- en energiegebruik;

° hinderreducerende maatregelen;

° bedrijven en andere functies op het terrein worden
gestimuleerd om op hun eigen terreinen ecologische
verbeteringen aan te brengen;

° publiek domein wordt aangepakt, ‘landscaping’ met
streekeigen groen en hergebruikt materiaal, o.a. ook wegen en 
signalisatie, verlichting;

° samenwerking tussen bedrijven, actieve participatie
(enquêtes, hoorzittingen,...);

° implementatie van ISO 14401.

Overige voorbeelden
° Grangemouth (Schotland, UK)

° Glasgow business parks (Cambuslang, Cardonald,
Springhill, Pacific Quay, Robroyston, West of Scotland Science
park), Quality in Planning award 2000. (UK)

° Jarrow (UK)

° Warrington (UK)

° Stockley Park (UK)

° Londonderry Ecological industrial Project (New Hampshire,
UK)

° ...
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4. OVERIGE LANDEN

4.1. NIEUWE TERREINEN

° Öko-Tech-Park Windelsbleiche (Bielefeld, Duitsland)

° ...

4.2. BESTAANDE TERREINEN

Kalundborg
Herkomst  kustplaatsje Kalundborg op eiland Seeland, 120
kilometer ten westen van Kopenhagen

Aard van het terrein   gemengd (electriciteitsmaatschappij op
kolen, raffinaderij Statoil, farmaceutica-bedrijf en gipsplaatbedrijf
Gyproc, enkele kleinere bedrijven)

Stadium in de ontwikkelingsfase  bestaand terrein, start
spontane (niet door overheid gestimuleerde) uitwisseling energie
en afval in jaren ‘70 (het ‘oervoorbeeld’ van een eco-industrial
park)

Duurzaamheidsaspecten
° bijproducten (rookgassen, koelwater, stoom, vliegas, gips,
restwarmte,...) worden grondstoffen door ruil;

° uitwisselen afval- en energiestromen;

° zuivering van afvalwater;

° oervoorbeeld van spontane industriële ecologie.

Overige voorbeelden
° Styria (Oostenrijkse provincie) (geldt als voorbeeld
eco-industrial park)

° Ruhrgebied (Duitsland) (geldt als voorbeeld eco-industrial
park)

° Herning-Ikast (Denemarken, start 1991)

° ...
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