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Segmentatie IV: Beweegredenen voor verweving van wonen en werken –
Synthesenota
Wonen en werken komen vaak samen in Vlaanderen. Voor negen bedrijven is deze
verweving onderzocht in een collectief leertraject. Het onderzoek gaat in op het
voorkomen van economische activiteiten (mapping) en een indeling in gebiedstypes,
de situering in economisch en ruimtelijk beleid in de caseregio’s en bedrijfsverhalen met
kantelmomenten en acties. In deze synthese wordt uit deze onderzoeken vooral de
resultaten gebracht die ingaan op de rollen van bedrijf, buurt en beleid in een strategie
pro verweving en hoe verweefcoaching of een verweefcoach hiertoe kan bijdragen.

COLOFON
Redacteurs: Brecht Vandekerckhove, Suzanne Van Brussel, Eva Gadeyne (Atelier Romain),
Auteurs: Liesbeth Huybrechts, Jenny Stieglitz, (UHasselt), Federico Giaretta (Architecture
Workroom Brussels), Bram Tack (Leiedal), Jan Waumans (WVI), Tinne Schorrewegen,
Johan Vanopstal (IOK), , Brecht Vandekerckhove, Eva Gadeyne en Suzanne Van Brussel
(Atelier Romain), Inge Pennincx, Sophie De Mulder (Vlaams Planbureau voor Omgeving),
Discussiegroep: Inge Pennincx, Jan Zaman, Sophie De Mulder (Vlaams Planbureau voor
Omgeving), Em Peeters (Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning), Koen
Vermoesen, Eline Horemans (Vlaams Agentschap voor Ondernemen en Innoveren),
Roeland Dudal, Federico Giaretta (Architecture Workroom Brussels), Liesbeth
Huybrechts, Jenny Stieglitz, (UHasselt), Bram Tack (Leiedal), Jan Waumans (WVI), Tinne
Schorrewegen, Johan Vanopstal (IOK), Brecht Vandekerckhove, Eva Gadeyne, Suzanne
Van Brussel (Atelier Romain)
Verantwoordelijke uitgever:
Departement Omgeving
Vlaams Planbureau voor OmgevingKoning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
vpo.omgeving@vlaanderen.be
www.omgevingvlaanderen.be
Bronverwijzing:.
Vandekerckhove, B., Van Brussel, S., Gadeyne, E. (eds) (2019). "Segmentatie IV:
Beweegredenen voor verweving van wonen en werken - Synthesenota" in opdracht van
het Vlaams Planbureau voor Omgeving.
D/2019/
PARTNERS

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2

Inhoud
Inhoud

3

Synthesenota

4

1.

Leeswijzer

4

2.

Inleiding – Hoe kan verweving van economische activiteiten gestimuleerd worden?

5

3.

Opbouw en methoden van het onderzoek

7

4.

Wat voorafging…

4.

10

LABO XX en LABO XX_Werk

11

Good city has industry (2016-2017)

12

Made in Brussels (Live Projects, 2017)

13

Kameleon (2013-2016)

14

Segmentatie studies I, II en III (2014-2018)

18

Achtergrond van de cases

20

Drie deelgebieden

21

Negen casebedrijven

25

5.

Mapping van de deelgebieden en cases

27

6.

Pro-verweving: verschillende beweegredenen

48

7.

Belangrijke kantelmomenten

49

Acties pro-verweving

53

Van contextspecifieke actie-reactie naar multi-hanteerbaar kader

56

Synthese: verschillende blikvelden pro-verweving

57

Overschouwende blik - monitoring

59

Aanbod van economische locaties

60

Vraag van en randvoorwaarden voor activiteiten

66

Verweefcoaching om verweving te garanderen

71

8.

Epiloog

76

9.

Referenties

80

Synthesenota
1. Leeswijzer
Deze publicatie geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten van de verschillende deelopdrachten van
het onderzoekstraject “Segmentatie IV: Beweegredenen voor verweving van wonen en werken”. Deze
synthesenota vertaalt de resultaten in een brede waaier van zeer concrete strategieën pro-verweving voor
bedrijven, burgers en beleid. Segmentatie IV moet beschouwd worden als het vervolg op de drie voorgaande
segmentatiestudies (I, II en III). Bovendien positioneert de studie zich ook in de het ruimere onderzoeksveld
m.b.t. segmentatie en/of verweving.
Verweving is een feit. Vandaag de dag zijn veel economische activiteiten (ondernemers of bedrijven) op een
verweven locatie gesitueerd. Ze zitten soms al jarenlang verweven. Hoewel de interacties tussen
economische functies en de woonfunctie niet altijd even makkelijk zijn, biedt verweving toch tal van
voordelen voor beide partijen. Bij die voordelen en potentiële win-win interacties wordt niet genoeg
stilgestaan. Daar willen we met deze segmentatiestudie verandering in brengen. De vierde Segmentatiestudie
focust zich op de specifieke beweegredenen voor verweving bij de economische spelers. Tevens wordt de
vertaalslag gemaakt naar de betekenis ervan voor de andere betrokken actoren: de buurtbewoners en het
beleid. Voor het stimuleren van verweving is ook een pro-verwevingsattitude vereist. In deze synthesenota
schetsen we hoe die attitude wordt aangekweekt of verder gestimuleerd.
In het eerste hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de gebruikte methoden en de opbouw van de
nota. Het segmentatie IV onderzoek wordt gepositioneerd binnen het bestaande onderzoeksveld van de
binnenlandse praktijk. In het tweede en derde hoofdstuk wordt ruimte gegeven aan de verschillende
onderzoeksteams; de deelopdrachten worden summier toegelicht om de lezer van de nodige
achtergrondinformatie te voorzien om de synthesenota te kunnen begrijpen. Het deelonderzoek naar de
bedrijfsspecifieke beweegredenen van verweving wordt in hoofdstuk 4 uiteengezet. De synthese van het
hele segmentatie onderzoekstraject laat zich in het laatste hoofdstuk te lezen. Ter uitleiding worden nog
een aantal belangrijke kanttekeningen en aanbevelingen geformuleerd bij dit onderzoek, die de deur
openzetten naar eventueel verder onderzoek en implementatie.
Tot slot is het aangewezen om deze synthesenota samen met de veel uitgebreidere deelrapporten van de
onderzoekspartners te lezen. In deze synthesenota kiezen we voor overzicht, de deelrapporten zelf gaan
meer in detail over de deelonderzoeken. Deze synthesenota maakt daarom veelvuldig gebruik van
kruisverwijzingen naar de deelrapporten.
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2. Inleiding – Hoe kan verweving van economische activiteiten
gestimuleerd worden?
Het Vlaams Planbureau voor Omgeving (Departement Omgeving) startte begin 2017 met het uitschrijven van
verscheidene onderzoeksopdrachten die zich concentreerden op de verschillende aspecten van verweving
van economische activiteiten met de woonfunctie. De aanleiding was de observatie dat verscheidene
maatschappelijke dynamieken ervoor gezorgd hebben dat de woon- en werkfunctie steeds verder uit elkaar
gegroeid zijn; ze zijn zich letterlijk ruimtelijk van elkaar gaan spreiden. Bedrijvigheid is zich steeds meer
gaan terugtrekken uit de woonomgevingen van de steden. Onderstaand citaat uit het Witboek Ruimte
Vlaanderen 2017 beschrijft die tendens.

“Een groot deel van de ondernemingen vandaag is verweven in het bebouwde
weefsel. Kleine ondernemingen zijn veelal op perceelniveau verweven in het
woonweefsel: in binnengebieden, geïntegreerd in een woonperceel, op een apart
perceel tussen woningen, soms als een minibedrijventerrein, tussen woningen.
Economische activiteiten worden echter meer en meer uit het (woon)weefsel
verdrongen.” (Witboek Ruimte Vlaanderen, 2017, p. 35)

Deze dynamieken worden gevoed vanuit prominente actoren in het verwevingsvraagstuk: bedrijven, burgers
of omwonenden en het beleid. We vertrekken van de rollen die deze prominente actoren vervullen en
belangen die ze behartigen.

Voor het bedrijf is het belangrijk dat ze kunnen ondernemen in de best mogelijke omstandigheden. Daartoe
gaan ze mee met de tijd, een tijd van alomtegenwoordige (auto)mobiliteit en de niet-lineaire relatie tussen
afstand en transportkost en een mondiale arbeidsdeling. Voor bedrijven betekent dit dat ze een specifieke
rol opnemen in gespecialiseerde netwerken, zich richten op specifieke werknemers, klanten op een
specifieke schaal rekruteren,… die allen passen binnen het eigen business-model. De binding met de lokale
buurt vervaagt voor steeds meer bedrijven.
De burger/buurtbewoner laat de woonplaats minder afhangen van werkplaats en meer van de eigen
nagestreefde woonkwaliteit. Er is steeds minder een (gevoel van) verbondenheid met de economische
activiteit of het bedrijf uit de eigen woonomgeving. Tegelijk werd een deel van de bevolking steeds mondiger
en multimedialer; de stap om zich te organiseren tegen de overlast, ertegen te protesteren en zelfs formeel
een klacht tegen een bedrijf in te dienen werd daarmee kleiner. Investeren in een goed nabuurschap werd
voor bedrijven daarom steeds belangrijker.
Tot slot, bekeken vanuit het beleid, zijn er twee zichzelf versterkende logica’s. Ten eerste wordt het scheiden
van functies in de tweede helft van de 20ste eeuw naar voor geschoven..Scheiding blijft nuttig als activiteiten
echt hinderlijke, gevaarlijk en ongezond voor mens en milieu zijn en er onvoldoende maatregelen bestaan
om de risico’s te beperken. Om economische activiteiten aan te trekken focust(e) het beleid zich op het
voorzien van (goedkope) bedrijventerreinen. Hoewel voor veel activiteiten verweven voorkomen geen enkel
probleem is, zijn er weinig voorbeelden van beleid voor verweven locaties. Bestemde economische terreinen
in woonomgevingen krijgen, wanneer de site verlaten wordt, vaak een woon- of gemengde bestemming.
Ten tweede speelt binnen de gemende bestemmingen (waaronder het woongebied) een vastgoedlogica.
Omdat de prijs voor het woonvastgoed nu eenmaal hoger is dan voor bedrijfsvastgoed (met uitzondering
van sommige winkelpanden), zal de logica van de vastgoedmarkt er vaak toe leiden dat verweven sites
omgevormd worden tot gloednieuwe woonprojecten.. Deze twee logica’s zorgen ervoor dat er doorgaans
in de praktijk weinig tegenkanting is om bedrijven zich te laten vestigen op bedrijventerreinen.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
5

Het overtuigen van zowel de bedrijven of ondernemers als de bewoners van de voordelen van die verweving
gaat niet vanzelf. Het vergt tijd, energie en vertrouwen om bedrijven en bewoners rond de tafel te krijgen
om samen na te denken en te investeren. Niettemin loont het zeker de moeite omdat dit voor beide partijen
een win-win kan betekenen. Daarom luidt de centrale vraag van deze studie als volgt: Hoe kunnen we de
bestaande verweving van economische activiteiten behouden en zelfs versterken in de stad? Om die vraag
te beantwoorden is meer inzicht nodig in de achterliggende bedrijfsspecifieke en maatschappelijke
dynamieken die ervoor zorgen dat verweving voordelig is voor bedrijven. Bovendien nemen de verschillende
actoren (bedrijven, bewoners en beleid) daarbij een verschillende rol op en hanteren ze eigen strategieën. In
dit onderzoek ligt de focus op de bedrijfsbenadering. De centrale onderzoeksvraag die voor de Segmentatie
IV opdrachtenreeks naar voor geschoven wordt door het Vlaams Planbureau Voor Omgeving luidt dan ook
als volgt: Wat kunnen andere actoren leren uit de verhalen van verweven bedrijven en hoe kunnen ze hierop
anticiperen en er actief op inspelen?
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3. Opbouw en methoden van het onderzoek

Figuur 1: Overzicht van het onderzoekstraject van de reeks Segmentatie IV onderzoeken
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Het onderzoek biedt een (deel van het) antwoord op de centrale vraag hoe verweving van economische
activiteiten behouden, versterkt, gestimuleerd en zelfs geproduceerd kan worden. Vermits deze centrale
vraag een hoe-vraag is en een ruime scope voorhoudt, is het bedrijfsstandpunt belangrijk. Uit voorgaande
onderzoeken in de segmentatiereeks (I en III) blijkt dat een klassieke benadering van bedrijven (via enquetes
en interviews) onvoldoende antwoorden oplevert. In dit onderzoek is daarom gekozen voor een meer
interactieve benadering, voor een traject van collectief leren tussen de partners: UHasselt, de
intercommunales Leiedal, IOK en WVI, Architecture Workroom Brussels (AWB), Atelier Romain, het
Planbureau voor Omgeving (Departement Omgeving), het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en
de bedrijven. Deze synthesenota vormt het slotstuk van Segmentatie IV waarin door Atelier Romain de
belangrijkste resultaten en stappen uit dat veelzijdig en gedetailleerd onderzoek van de verschillende
partners in samenspraak gebundeld worden.
Figuur 1 illustreert het onderzoekstraject van de reeks Segmentatie IV studies, waarbij bovengenoemde
partijen elk hun bijdrage leverden. Het schema geeft een dubbele leerbodem weer: enerzijds het collectief
leren met en over de bedrijven vanuit de cases (onderaan in het schema), anderzijds de lessen die getrokken
kunnen worden, door met de verschillende onderzoekspartijen onderling de resultaten te bespreken en
erover te reflecteren. Bovenaan in het processchema wordt het overleg tussen de partners en de genomen
sprongen in het onderzoek geplaatst. Het illustreert dat er verschillende kleine stuurgroepen plaatsvonden,
waar de onderzoekspartners de voortgang van hun deelonderzoek m.b.t. het geheel konden bediscussiëren.
In de brede stuurgroepen die de kleine stuurgroepen afwisselden, was er plaats voor ‘verbreding’. Die
verbreding werd geleverd door het woord te geven aan enkele externe experten 1 en door inspiratie-en
workshopsessies rond de rol van de verweefcoach in te richten.
Het vooropgestelde kwalitatief onderzoekstraject van collectief leren impliceert een doorgedreven
wisselwerking tussen de onderzoeker en het voorwerp van onderzoek (i.e. de bedrijven), en vereist dus een
selectie van bepaalde cases. Het onderzoek wil eerder in de diepte gaan, dan in de breedte. Hiermee bedoelen
we dat het vergaren van zeer gedetailleerde bedrijfsspecifieke kennis belangrijker is, dan het aantal bedrijven
dat wordt onderzocht. Omdat er vanuit gegaan wordt dat er misschien wel bepaalde regionale
omgevingsvariabelen en condities kunnen spelen bij bedrijven (het ‘bedrijfsklimaat’ is overal anders) worden
drie economisch verschillende deelgebieden gekozen. Binnen elke zone werden telkens drie bedrijven als
case geselecteerd. Op die manier kunnen binnen elk deelgebied bepaalde contextvariabelen geëlimineerd
worden bij het zoeken naar patronen en verklaringen. De bundeling per deelgebied is ook vanuit praktisch
en efficiëntieoogpunt een voordeel, aangezien zo’n collectief leertraject het meest oplevert wanneer men al
kan steunen en voortbouwen op een grondige kennis van de achtergrond en de context van de bedrijven
en hun regio. Bovendien is de focus op deelgebieden ook praktisch in functie van inventarisatie, het
organiseren van workshops en met het oog op effectieve deelname van lokale besturen.
De drie gekozen deelgebieden, namelijk Herentals, Kortrijk en Roeselare, zijn verschillend van aard en hebben
actieve intercommunales op het gebied van streekontwikkeling. De opgebouwde kennis over de
deelgebieden kan relatief snel worden ingezet in het onderzoeksproces. De keuze voor de deelgebieden is
als volgt te motiveren. Ten eerste verschillen ze sterk qua ruimtelijk-economische historiek en ook het
gevoerde beleid is sterk verschillend tussen West-Vlaanderen en de Kempen. Ten tweede is ieder deelgebied
verschillend van aard. In Roeselare is gekozen voor het centrum van de regionale stad, met de zuidelijke
uitbreiding. In het deelgebied Kortrijk is de secundaire kern van een regionale stad met een economische
historiek geselecteerd. In het deelgebied Herentals, of beter Herentals-Morkhoven, snijdt het geselecteerde
gebied vanuit het centrum van Herentals (in het noorden) door kleine industriegebieden en open ruimte tot
in de niet-stedelijke kern Morkhoven. Binnen elk onderzoeksgebied werd gezocht naar een klein, middelgroot
en groot bedrijf en een differentiatie van economische activiteiten. Een overzicht van de deelgebieden en
de specifieke cases per deelgebied wordt weergegeven in Tabel 1. In wat volgt overlopen we beknopt de
opbouw van de synthesenota.

1

extern aan de kleine stuurgroep, kunnen van andere overheidsdepartementen zijn, van kennisinstellingen, …
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Tabel 1: Overzicht van de 3 deelgebieden en de 9 cases
Deelgebieden
Onderzochte economische activiteiten
Kortrijk

Roeselare

Herentals

Elektriciteit Marc Destoop
Kava Wijnhandel
Malysse Sterima
Rodenbach
Roularta
VDV Advocaten
Houthandel Luyten
OMD Glaswerken2
Kaliber3

Leiedal

WVI Roeselare

IOK Geel

In het vierde hoofdstuk spitst deze nota zich toe op een overschouwende blik op verweving. Verschillende
studies voerden reeds in het verleden onderzoek naar strategieën om deze verweving te stimuleren. We
gaan iets dieper in op die studies, zodat we het Segmentatie IV onderzoek binnen die literatuur en praktijk
kunnen positioneren. We duiden tevens op welke nieuwe inzichten dit onderzoek mikt in relatie tot die
studies. Eerdere studies hebben zich vaak gericht op het zoeken naar ruimtelijke concepten, ruimtelijke
strategieën die door het bedrijf zelf geadopteerd kunnen worden (de eerdere segmentatiestudies, Good City
Has Industry, Made in Brussels, Kameleon, LABO XX_Werk).
Hoofdstuk 5 verschaft de nodige achtergrondkennis over de deelgebieden die wordt verzameld op twee
manieren. Enerzijds synthetiseren de intercommunales Leiedal, WVI en IOK de historiek en ruimtelijke
situering van het deelgebied vanuit hun eigen kennis over hun werkingsgebied waarbinnen de deelgebieden
gesitueerd zijn. De geschiedenis van de casegebieden wordt onderzocht als een context waartegen de
ruimtelijke evoluties gelezen moeten worden; Wat is en was het economisch profiel van de regio en de
kernen doorheen de tijd? Hoe is de omgeving van het bedrijf in de tijd ontwikkeld? (Waumans, 2018; Tack,
2018; Schorrewegen en Vanopstal, 2018).
Anderzijds handelt het zesde hoofdstuk van de nota over de gedetailleerde ruimtelijke situering (mapping)
van de verschillende deelgebieden door AWB, via het inventariseren van economische activiteiten en het
karakteriseren van type-locaties (Giaretta, 2018). Het huidige ruimtelijke voorkomen van de economische
activiteiten wordt onder de loep genomen. Waar komen welke economische activiteiten voor? Welke

patronen zien we in hun ruimtelijk voorkomen? Waar is er sprake van verweving van de economische
activiteiten?
In een zevende hoofdstuk worden de economische spelers zelf tot onderzoeksonderwerp genomen. De vraag
die in dit deel centraal staat is meer sociaal-ruimtelijk van aard: Wat zijn de beweegredenen voor verweving
van activiteiten? Dit deel van het onderzoek vergt veel interactie met de economische spelers zelf. Er wordt
immers gezocht naar gebeurtenissen waarop bedrijven reeds hebben ingespeeld in het verleden. Evengoed
worden met hen mogelijke acties en toekomstige strategieën bedacht om hun economische activiteiten ook
in de toekomst met de woonfunctie in de kernen te kunnen blijven verweven. In een reeks van interviews
en co-creatieve workshops brengt de UHasselt de belangrijkste gebeurtenissen of kantelmomenten in beeld,
samen met de eraan gekoppelde ondernomen of te ondernemen acties en dit voor de drie casebedrijven
binnen studiegebied.
Ter synthese van de verschillende deelonderzoeken wordt door Atelier Romain een matrix vooropgesteld
met de strategieën of acties, gebonden aan kantelmomenten, die door zowel bedrijven, beleid als burgers
kunnen worden genomen. De kantelmomenten en acties verschaffen inzicht in hoe bedrijven doorheen een
lange geschiedenis met de verweving wonen en werken zijn omgegaan. Daardoor zijn ze robuust genoeg
om ze als basis te gebruiken om op toekomstige economische, sociale of ecologische shifts en tendensen te
anticiperen. De doelstelling van de kantelmomenten en acties is dan niet zozeer om beleid, burgers en
bedrijven strikt op hun plek te houden, maar te definiëren hoe ze op de meest optimale manier de woonwerkrelaties in balans kunnen houden.

Het bedrijf OMD Glaswerken werd geselecteerd als case, maar de zaak ging medio 2018 failliet. Dit neemt niet weg dat
de case interessante inzichten verschaft bij het onderzoeken van beweegredenen voor verweving.
3
Kaliber was eerder bekend onder de naam ZKW Maatwerk, het bedrijf veranderde recent van naam.
2
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4. Wat voorafging…
Rond het thema van verdichting en verweving van bedrijven en wonen in de kern zijn reeds verschillende
studies of onderzoeksprojecten uitgevoerd. Hoewel de insteek niet overal dezelfde is en de ene keer de
verweving van economie en wonen al meer centraal gesteld wordt dan de andere, biedt een beknopte
analyse van dat onderzoek ons een goed beeld van wat er zoal onderzocht werd. We kunnen verder bouwen
op de gemeenschappelijke punten die daarin naar voor kwamen en we kunnen er achteraf naar
terugkoppelen. Komen er uit de reeks van onderzoeksresultaten die in deze nota gesynthetiseerd worden
gelijkaardige zaken naar voor? Kunnen we de inzichten uitbreiden? Wat heeft Segmentatie IV ons extra
bijgebracht?
We overlopen in deze sectie volgende projecten en studies rond verweving: Labo XX en Labo XX_Werk, ‘Good
City Has Industry’, Made in Brussels, Kameleon, en de verschillende Segmentatiestudies (I t.e.m. III) die aan
deze studie vooraf gingen. Veelal komen deze studies tot sleutels of principes die verweving van economische
activiteiten met het stedelijke (woon-)weefsel mogelijk maken en ondersteunen. Veel van die principes keren
dan ook terug in verschillende projecten. Het is interessant om stil te staan bij de opgebouwde consensus
daaromtrent. Tevens is het noodzakelijk om de focus en meerwaarde van dit onderzoek te kaderen binnen
een groter perspectief. Figuur 2 biedt een overzicht van bovengenoemde onderzoeksprojecten en hun
onderlinge samenhang.

Figuur 2: Overzicht en samenhang van projecten en onderzoek omtrent verweving van de economische functie met
andere
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LABO XX en LABO XX_Werk
In 2012 lanceerde de stad Antwerpen het project Labo XX, waaraan verschillende onderzoeksteams
meewerkten. Het project werd finaal met een gebundelde publicatie in 2014 afgerond. Het is een
verdichtings- en stadsvernieuwingsonderzoek waarbij men voornamelijk focust op de regio buiten de ring
van de stad en de Singel. Voor het waarom van dit onderzoeksproject citeren we uit de publicatie:
De 20ste-eeuwse gordel ligt binnen fietsafstand van het stadscentrum en is op de
meeste plekken goed ontsloten of ontsluitbaar voor het openbaar vervoer. Ook het
voorzieningenaanbod is hier groter en gevarieerder dan bijvoorbeeld in de
randgemeenten. Als we deze stedelijke troeven op kwaliteitsvolle manieren kunnen
optimaliseren, wordt toekomstige groei duurzaam opgevangen. De stad wil hier
daarom samen met bewoners, ontwikkelaars, ondernemers, financierders … slim
plannen, bouwen, verbouwen, renoveren, financieren en ontwikkelen. Kortom, de
stad wil samen met alle actoren aan stadsvernieuwing doen in de 20ste-eeuwse
gordel. De keuze die de stad met Labo XX maakt voor haar 20ste-eeuwse gordel,
brengt mogelijk ook voordelen en opportuniteiten met zich mee op stadsregionale
en zelfs Vlaamse schaal. Door de stadsgroei zodanig te faciliteren dat ze zich op een
kwaliteitsvolle en betaalbare manier manifesteert binnen de huidige patronen van
bebouwing, ontwikkeling en verstedelijking, worden andere plekken en gemeenten
gevrijwaard van verdere fragmentatie. (Verhaert, I., 2014, p.9)

De speerpunten van het onderzoek dat voor LABO XX werd uitgevoerd worden hieronder opgelijst (LABO
XX, 2014):
-

-

-

De stad zal in de toekomst nog verder uitbreiden en vele inwoners aantrekken, die zich in de stad
willen vestigen omwille van de voordelen die het stadsleven biedt. Voor verdere verdichting wordt
gekeken naar de 20ste eeuwse gordel, vandaar ook de titel LABO XX. De verdichtingsopgave wordt
geanalyseerd om nieuwe kwalitatieve vormen van stedelijkheid te verkrijgen in de 20ste-eeuwse
gordel.
Er dient niet enkel ingezet te worden op bijkomende woningen, maar ook voorzieningen en
werkplaatsen moeten kunnen meegroeien en op deze manier wordt een eigen identiteit gecreëerd.
Een mix van verschillende functies komt ten goede van de leefbaarheid. Inzetten op warmtenetten,
openbaar vervoer, fiets- of autodelen kan de stad meer duurzaam maken.
Reconversie van bestaande stedelijke weefsel is noodzakelijk om de bevolkingstoename op te
vangen. De stad wil in eerste instantie inzetten op hergebruik van bestaande gebouwen,
onbebouwde percelen en brownfields. Daarnaast wordt gestreefd naar gestapelde gebouwen en
meervoudig ruimtegebruik om plaatsen te verdichten. Er worden bijgevolg geen bijkomende
gebieden aangesneden, ter vrijwaring van de open ruimte en de kwaliteit van het gebied.

Als vervolg en aanvulling op Labo XX werd Labo XX_Werk gelanceerd. Dit project richt zich expliciet op de
vernieuwing en verdichting van werkgelegenheid in de 20ste-eeuwse gordel.
De twee uitdagingen die centraal staan in LABO XX_Werk zijn: (1) het verdichten en vernieuwen van
industrieterreinen en (2) de maximale en kwalitatieve verweving van werkplekken in het stedelijk weefsel.
Er werden drie complementaire ontwerpteams geselecteerd die parallel ontwerpend onderzoek uitvoerden:
Maat Ontwerpers – Idea – LDR, BUUR – WES en plusofficearchitects – ArcK.
Het eerste ontwerpteam vertrok vanuit de vaststelling dat in de rood-ingekleurde stad de woonfunctie de
andere functies verdringt. De bestaande kleinschalige maakbedrijfjes, werkplaatsen, loodsen, etc. verlaten
de stad omdat de huurprijzen de pan uit swingen of omdat het vanuit een vastgoedlogica vaak meer geld
opbrengt om bedrijvigheid in een woonproject om te zetten. Het ontwerpteam Maat Ontwerpers – Idea –
LDR maakte daarom een duidelijke koppeling tussen het economische en het ruimtelijke verhaal waarbij de
noden en de haalbaarheid onder de loep genomen werden. In hun ontwerpend onderzoek – gekoppeld aan
een haalbaarheidstoets zocht het team een antwoord op de vraag welke specifieke vormen van
werkgelegenheid succesvol zijn in de stadsrand (de 20ste-eeuwse gordel) en welke locaties en vormen van
werkplaatsen hierbij dan concreet in beeld komen (IDEA et al., 2016).
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Team BUUR/ WES/Connect & Transform benaderde de ruimere omgeving van het bedrijf als een dynamisch
samenspel van actoren en factoren. Het team onderscheidde vier ‘patronen’ of strategieën met bijbehorend
procesmodel voor alle stakeholders. Ten eerste ging men voor gebieden met één dominant monofunctioneel
programma na hoe men ook kleinere initiatieven kon aantrekken. Ten tweede moest men zich in andere
gebieden concentreren op het heruitvinden van het verouderd industrieel weefsel en de rol van incubatorinitiatieven daarbij. Bij het derde type patroon wilde men het potentieel van grote instellingen in
samenhangende zones gezamenlijk optimaliseren. Ten vierde werd voor ‘hybride’ sociaal achtergestelde
buurten naar ruimtelijke en ondersteunende kaders gezocht voor starters. Verschillende niveaus van ambitie
werden daartoe in de studie geëxpliciteerd: van vormen van samen-aankoop en delen, over formele
samenwerkingen en gezamenlijke investeringen, tot coöperatiestructuren en gedeelde zakelijke modellen
(BUUR et al., 2016).
Het derde ontwerpteam van plusofficearchitects – ArcK richtte zich op “co-working 2.0”. In het onderzoek
werd de kleinste economische korrel of speler als uitgangspunt genomen: het individuele en/of kleinschalige
ondernemerschap. Deze bedrijfjes of ondernemingen zijn vaak te groot voor het thuiswerken of het garageatelier, maar te klein om zich te vestigen op een bedrijventerrein. Het doel is om micro-netwerken, microdistributie, het ‘walk-to-work’ principe en de match van lokale arbeidsmogelijkheden met lokale
bewonersprofielen te ondersteunen. De KMO’s die onderzocht werden, betrokken achterhuizen of panden
in binnengebieden en waren sterk verweven met het woonweefsel. De centrale vraag luidde hier: kan men
vanuit de veelheid van kleine actoren met hun eigen sociale netwerken en ruimtevragen nieuwe modellen
ontwikkelen voor het werken binnen de stad (ArcK & Plusoffice, 2016)?
Uit dit omvattende ontwerpend onderzoek en de verschillende case-onderzoeken probeerden we enerzijds
de verschillende perspectieven op verweving en behoud van verweving te destilleren. Anderzijds komt de
rol van de verweefcoach hier voor het eerst voor. De perspectieven die de onderzoeksteams hanteerden om
naar verweving te kijken zijn overschouwend, aanbod- en vraaggericht. Overschouwend omdat ze de
verschillende bestaande economische locaties en de potentieel in te vullen en te verweven economische
locaties in relatie brengen met elkaar. Niet elke activiteit is/blijft even geschikt om verweven voor te komen,
maar onderling kan er misschien geschoven en doorgeschoven worden met de grondposities. Het aanbod
perspectief bekijkt de mogelijkheden van elke bestaande bedrijfssituatie of potentiële locatie apart. Het
vraaggerichte perspectief tot slot gaat eerder bottom-up kijken welke (conflicterende) vragen en uitdagingen
er leven bij de economische spelers en hun omgeving. De rol van de verweefcoach is dan om ervoor te
zorgen dat alle perspectieven gehanteerd worden en dat de verschillende actoren (bedrijven, beleid,
buurtbewoners) onderling kunnen afstemmen.

Good city has industry (2016-2017)
Van eind oktober 2016 tot begin 2017 liep in de BOZAR de tentoonstelling Good City Has Industry. Het project
geeft een overzicht van de bestaande stedelijke strategieën en lopende projecten die de toon aangeven voor
de productieve stad van de toekomst. De basis voor de overzichtstentoonstelling wordt gevormd door
projecten van allerlei actoren, gaande van architecten, beleidsmakers en experten tot ontwikkelaars en
ondernemers die op concrete plekken in Brussel en Vlaanderen de slag naar de productieve stad probeerden
maken. Het gebundelde werk laat zich vatten in tien sleutels voor een productieve stad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bouwen aan de productieve stad vergt een meer verfijnd beeld van de stedelijke economie
Koester de generositeit van bestaande industriële gebouwen en infrastructuren
Vele kleine initiatieven maken de stedelijke economie van de toekomst
Ontwikkel het wonen op maat van de industriële ruimtes — en niet andersom
Wonen combineren met industrie vereist vernieuwende architecturale composities
Maak stedelijke industrie zichtbaar in de publieke ruimte
Publieke ruimte verbindt denkers en makers in een solidaire stad
Het delen van infrastructuur en voorzieningen schept extra ruimte voor stedelijke economie
Coalities tussen bedrijven optimaliseren de schaarse ruimte
Een circulaire stedelijke economie houdt meer toegevoegde waarde in de stad
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Made in Brussels (Live Projects, 2017)
Made In Brussels is een Live Project gebaseerd op de methode van de Sheffield School of Architecture (SSoA)
in Engeland. Studenten van de SSoA concentreerden zich bij dit project op de industriële sites van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze exploreerden de mogelijkheden van een real life planningsproject, dat
concrete opportuniteiten zoekt of voorstellen probeert te doen om het ruimtepotentieel in een complex
ruimtelijk deel van de stad met een mix aan functies meer efficiënt in te zetten en optimaal te benutten. Ze
bekijken m.a.w. het verdichtingsvraagstuk en het ontwikkelingspotentieel voor deze sites. De economische
activiteiten, zoals industriële productie, worden typisch als een van de drivers gezien voor stadsvernieuwing.

Intensiveer

Deel de ruimte

Waardeer industrie op

Animeer gevels en grenzen –
toe-eigening van plaats

Maak de buurt trots

Gebruik een regelmatig grid
flexibiliteit

Maak gebruik van de restruimte

Verbeter de relatie met de
omgeving

Circulaire economie denken

Figuur 3: Sheffield Toolbox: overzicht van de ruimtelijke strategieën voor verdichting en optimalisatie van
bedrijfsruimte (Made in Brussels, p. 81-82)
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De studie focust voornamelijk op ruimtelijke strategieën om de sites maximaal te benutten, of dus om voor
de sites de productieruimte te verdubbelen. Enkele sites die van belang zijn binnen het TOP-project
Noordrand werden hiervoor als case genomen. De strategieën die in Sheffield toolbox naar voor komen zijn
(cf. Figuur 3):
-

Het intensiveren van de ruimte, door de bestaande ruimte op te vullen, er een laag op te leggen, of
door aan de bestaande infrastructuur bij te bouwen.
Het delen van de ruimte, niet alleen tussen bedrijven onderling, maar ook tussen bedrijven en de
buurt.
Het opwaarderen van de industrie door het in gebruik nemen en opwaarderen van bestaande
bedrijfspanden/-gebouwen, maar ook door tijdelijk gebruik toe te laten.
Het duidelijk afbakenen van de sites, zodanig dat het een duidelijke toe-eigening van de site toelaat
en er geen restruimtes ontstaan, maar juist mooie gevels/openingen naar de buurt toe.
Het trots maken van de buurt, door o.a. de kwaliteit van de bebouwde omgeving en de goede
relatie/inpassing in de omliggende buurt.
Het gebruiken van een regelmatige gridstructuur om flexibiliteit naar de toekomst te kunnen
garanderen
Het opvullen van de restruimte
Het verbeteren van de relatie met de omgeving
Het omschakelen naar een circulaire economie

Kameleon (2013-2016)
De intercommunale Leiedal onderzocht in opdracht van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen
de (beleidsgerichte) mogelijkheden om de ruimte voor (verweven) ondernemen in de kern te optimaliseren.
Er werd bestudeerd op welke manier de bedrijven en het beleid in verstedelijkte gebieden of kernen met die
verweving kunnen omgaan en de juiste afwegingen kunnen maken. Daarvoor werden vraag- en
aanbodaspecten van verweving onderzocht en op elkaar afgestemd. Dit resulteerde in het opmaken van
enerzijds een verwevingsprofiel en anderzijds een verweefbaarheidsprofiel. Met het verwevingsprofiel wordt
het totaal van noden of vragen van bedrijven bedoeld die gekoppeld zijn aan hun activiteiten (vraagzijde).
Niet te verwarren met het verweefbaarheidsprofiel, waarmee de specifieke kenmerken die gekoppeld zijn
aan bepaalde locaties bedoeld worden. Het verweefbaarheidsprofiel geeft dus aan in welke mate bepaalde
locaties in aanmerking komen voor verweving van economische activiteiten en wonen (het aanbod). Ook
werden op verschillende schaalniveaus een aantal ruimtelijke strategieën ontwikkeld die verweving in de
ruimte ondersteunen en faciliteren.
Het doel van het project was om samen met de gemeenten de dienstverlening t.a.v. de bedrijven te
optimaliseren en een proactief beleid te ontwikkelen en voorop te stellen. De visievorming over vrijkomende
economische sites in een stedelijke omgeving gebeurt immers vandaag nog veel ad hoc. Door een proactief
beleid te ontwikkelen weten de gemeenten welke types activiteiten mogelijk en/of wenselijk zijn op welke
specifieke locaties in de kern, en welke eventuele voorwaarden daaraan gekoppeld kunnen/moeten worden
(Tack, 2015).
Op basis van vijf kenmerken kan het verweefbaarheidsprofiel van een locatie en het verwevingsprofiel van
een activiteit geoperationaliseerd worden. Op deze manier kunnen een aantal praktische instrumenten
ontwikkeld worden zodat de gemeente in staat is een proactief beleid te voeren en effectievere en
efficiëntere dienstverlening aan te bieden. Door een afwegingsinstrument op te stellen, is de gemeente in
staat om op concrete ruimtelijke vragen snel en volledig een antwoord te bieden.
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Analyses en ontwerpend onderzoek kunnen aan de hand van 5 kenmerken van de profielen het
verweefbaarheidsprofiel beschrijven (zie Figuur 4):
1.
2.
3.
4.
5.

Ruimte: de schaal van de site en de activiteit (Planet)
Milieu: hinderaspecten van de activiteit en de belasting in de omgeving (Planet)
Mobiliteit: bereikbaarheid van de locatie en het verkeersgenererend karakter (Planet)
Sociale aspecten: behoeften in de omgeving en de mogelijkheden om dit op te vangen (People)
Economische aspecten: de te verwachten plannings-, investerings- en onderhoudskosten en
financiële en fiscale meerwaarde (Profit)

Figuur 4: De vijf kenmerken van het verweefbaarheidsprofiel en het verwevingsprofiel (Tack, 2015, figuur 2, p. 158)

Door het koppelen van het verweefbaarheidsprofiel van een locatie met het verwevingsprofiel van een
activiteit kunnen gemeenten proactief eventuele planningsacties ondernemen. Tevens kan er voor de hele
gemeente op basis van de gedefinieerde profielen een matrix ontwikkeld worden die een koppeling maakt
tussen typelocaties en typeactiviteiten.
Er worden in dit onderzoek twee types van instrumenten aangereikt (Tack, 2015, pp. 159-163):
-

instrumenten ter ondersteuning van de dienstverlening
Instrumenten ter ondersteuning van proactief beleid

Instrumenten ter ondersteuning van de dienstverlening4:
-

Opdat ruimtevragen beter kunnen beantwoord worden, werd een afwegingsinstrument ontwikkeld,
gebaseerd op de 5 kenmerken van het verweefbaarheids- en verwevingsprofiel: ruimte, milieu,
mobiliteit, sociaal en economie. Per kenmerk wordt een score bepaald per locatie. Het
afwegingsinstrument laat toe om ruimtevragen in al zijn aspecten te evalueren.

Instrumenten ter ondersteuning van proactief beleid:
-

proactieve visie voor de volledige gemeente: aan de hand van een matrix kunnen typelocaties en
typeactiviteiten met elkaar verbonden worden. Voor elke typelocatie kan een
verweefbaarheidsprofiel opgesteld worden en voor elk type van economische activiteit een
verwevingsprofiel. Na het aan elkaar koppelen van beide profielen kan een matrix worden opgesteld
met daarin welke typeactiviteiten mogelijk zijn op welke typelocaties en omgekeerd.

Het afwegingsinstrument is verkrijgbaar in de van een in te vullen rekenblad-tool (xls) waarbij kenmerken van is
integraal beschikbaar via volgende link: https://ondernemenindekern.leiedal.be/pages/downloads.html
4
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-

Proactieve visie voor een beperkt aantal sites:
1.

Weten: geografische inventarisatie van sites

2.

Kiezen: selectie van de meest relevante locaties om proactief een visie te ontwikkelen; Op
deze locaties kan men beroep doen op 5 kenmerken van herverweving, waarvoor punten
kunnen gegeven voor elke site:
- draagvlak bij gemeenten
- leegstand
- impact op omgeving
- bereikbaarheid
- verwevingsgraad
- urgentie

3.

Sturen: tenslotte kan voor de geselecteerde site een proactieve visie opgemaakt worden
aan de hand van analyse en ontwerpend onderzoek via de 5 kenmerken van herverweving.
Op die manier wordt een verweefbaarheidsprofiel van de locatie opgemaakt. Wanneer er
vragen van ontwikkelaars komen, kan de gemeente bijgevolg beroep doen op de
ontwikkelde proactieve visie. Om te kunnen garanderen dat de ontwikkelde visie ook
voldoende slagkracht heeft, zullen soms bijkomende maatregelen genomen moeten worden.

Figuur 5: ruimtelijke strategieën voor verweving (gebaseerd op Leiedal,2016)

Het project kwam ook tot 9 ruimtelijke strategieën die verweving ondersteunen (zie Figuur 5). Deze zijn ook
interessant om binnen het kader van deze segmentatiestudie kort te overlopen. Er zijn drie niveaus waarop
ingrepen of strategieën kunnen worden toegepast: de site, de omgeving van de site, of de kern waarbinnen
verweving gestimuleerd moet worden.
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De ruimtelijke mogelijkheden die voor een betere verweving zorgen op het niveau van de site zijn:
- Plooien: de site aanpassen aan het landschappelijk, topografische gegeven
- Stapelen: de ruimte efficiënter inzetten en optimaler benutten door letterlijk de ruimte te
stapelen.
- Verdelen: het gedeeld inzetten van de ruimte. Bv. het delen van parkeerinfrastructuur of (delen
van) gebouwen tussen het bedrijf en de buurt.
- Herbruiken: het zoveel mogelijk heropwaarderen van bestaande gebouwen en deze een nieuwe
invulling geven.
Kijken we vanuit de omgeving dan zijn volgende strategieën een optie ter verbetering van de verweving:
-

-

Samenwerken: samenwerken om ruimte, infrastructuur, kennis maximaal te benutten en te delen
Openen: bedrijven moeten hun niet alleen letterlijk hun gevel of site ‘openen’ naar de buurt, en een
venster bieden, maar dit heeft ook een symbolische uitstraling: de openheid van de site, wat daar
geproduceerd of gedaan wordt mag gezien worden, daar mag de buurt trots op zijn…
Bufferen: bedrijven en buurt kunnen waar hun activiteiten elkaar raken het gebruik laten
overlappen om een win-win te creëren. Dit kan bijvoorbeeld onder de vorm van een parking die
gedeeld kan worden of een deel van het terrein dat openstaat voor de buurt (bv. atelier, opslag,…).
Wanneer de parking leegstaat na de werkuren, kan de buurt er gebruik van maken. Onderbezette
ruimtes krijgen op die manier een extra capaciteit.

Op een nog hoger niveau bekeken, het niveau van de volledige kern, zijn volgende strategieën voor
verweving mogelijk:
-

-

Verschalen: het situeren van de juiste activiteiten en schaal ervan op de juiste plaats, dit kan
inhouden dat een deel van de eerder hinderende activiteiten of productie elders wordt
ondergebracht, om de verweving in de kern niet onmogelijk te maken. Het gaat om het vinden van
de geschikte tussenmaat, die de verweving van economie en wonen in de kern past.
Verknopen: de bereikbare locaties in de kern die goed verknoopt zijn met het infrastructuurnetwerk
(spoor/water/weg) zijn ideale plekken op economische verweving te stimuleren.
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Segmentatie studies I, II en III (2014-2018)
De segmentatiestudies zijn verschillende onderzoeken die elkaar opvolgen en waarbij telkens nieuwe
aspecten van de segmentatie van wonen en economische functies centraal worden gesteld. Daar waar men
in de eerste segmentatiestudies eerder de focus legde op het aantonen van de mogelijkheden van verweving,
gaan we er in deze studie van uit dat verweving al gebeurt en kan, maar dat het een proactieve houding
vereist van verschillende actoren om deze te behouden of zelfs te versterken.
In de eerste segmentatiestudie (2015) werd door Royal Haskoning DHV onderzocht hoe het ruimtelijk beleid
voor bedrijfslocaties kan worden aangepast aan de huidige noden en context van de 21 ste eeuw. Vooreerst
werd het begrip segmentatie gedefinieerd en uitgediept. Dit concept wordt als volgt samengevat (De Mulder,
Pennincx, Zaman, 2018): op regionale basis bestaat er voor een bedrijf een veelheid aan keuzemogelijkheden
van bedrijfslocaties. Een mogelijk manier om locatiekeuzemogelijkheden van bedrijven te benaderen is via
de segmentatie van bedrijfslocaties. Bedrijfslocaties worden dan ingedeeld in (markt)segmenten met
bepaalde kenmerken, zoals prijs, bereikbaarheid, arbeidskosten,…. Een bepaald segment van bedrijfslocaties
zal een bepaalde groep bedrijven aantrekken. Deze segmentatie van bedrijfslocaties gebeurt best op een
regionale schaal.
De tweede segmentatiestudie (2016) probeerde de bevindingen uit de eerste studie te materialiseren aan de
hand van case-onderzoek van verschillende bedrijventerreinen. Via onder meer ontwerpend onderzoek en
business-cases is er nagegaan hoe deze bedrijventerreinen in de toekomst kunnen transformeren, zonder
productieruimte te verliezen. Het onderzoek toont aan dat vanuit het bedrijfsperspectief er nauwelijks
gedacht wordt aan verweving met wonen. De vrees is dat door wonen te introduceren, het
vastgoedmechanisme in gang wordt gezet en dat de productieactiviteiten op termijn weggeduwd worden.
Wel wordt verweving met andere economische activiteiten als een mogelijkheid gezien: hierbij wordt dan
de omvang en de verschijningsvorm van bedrijfsruimten gedifferentieerd.
De derde studie in de reeks is getiteld: “Segmentatie III: Ruimteproductiviteit, verweving en ruimtelijk
rendement van economische locaties” en werd in 2017 uitgevoerd door het consortium Buck Consultants
International en KULeuven. Het onderzoek vertrekt van het idee dat verweven kan, en een meerwaarde
biedt, maar niet vanzelf gaat; economische actoren volgen immers een eigen logica om een bedrijfslocatie
te kiezen, te transformeren of te verlaten. Bovendien is er daarnaast ook de ambitie om het ruimtebeslag
niet te vergroten. Tegelijk moeten bedrijven wel de kans krijgen om hun activiteiten uit te bouwen en
productief te blijven zowel op verweven locaties als op bedrijventerreinen. In Segmentatie III staat het
verenigen van die twee ambities centraal. Maar hoe dan? Welke rol kan het beleid hierrond opnemen?
Om daarop een antwoord te formuleren is een grondige kennis over het voorkomen en de ruimtelijke
spreiding van de bedrijven nodig. Daaruit kunnen vestigingsmilieus of verwevingsprofielen worden
gedestilleerd. Via een terreininventarisatie in vijf casegebieden wordt nagegaan hoe die economische
activiteiten zich visueel-ruimtelijk manifesteren; de verweving wordt op die manier aanschouwelijk gemaakt.
Door de gegevens van de terreininventarisatie (cf. de vijf cases) op te delen in verschillende morfologische
gebieden en deze te vergelijken, kunnen een aantal ruimtelijke typologieën of milieus gedefinieerd worden
(bv. stadscentra, dienstverlening aan de stadsrand) en kan de link gelegd worden tussen de aard van de
bedrijvigheid en het ruimtelijk voorkomen (verwevingsprofiel). Daarnaast kon ook het
verweefbaarheidsprofiel van bedrijven onderzocht worden, dat uitgaat van de locaties, het aanbod aan
economische ruimte, en dat bekijkt hoe die ruimte nog beter kan worden benut. Tot slot schotelt deze
studie het beleid zes mogelijke rollen voor (zie die het koppelen van vraag en aanbod, van verwevingsprofiel
en verweefbaarheidsprofiel moet vergemakkelijken (Gruijthuijsen et al., 2018, p. 20):
-

De presterende overheid: aanjagen/investeren
De netwerkende overheid: agenderen, stimuleren
De rechtmatige overheid: wet-/regelgeven en controleren
De responsieve overheid in de actieve samenleving: faciliteren
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Figuur 6: Mogelijke sturende rollen voor de overheid (Gruijthuijsen et al., 2018, tabel 1, p. 20)
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4. Achtergrond van de cases
In dit hoofdstuk grijpen we kort terug naar de achtergrondstudies van de drie deelgebieden. Dit geeft ons
een beter inzicht in het functioneren van de drie verschillende deelgebieden, de intrinsieke kenmerken en
de huidige economische uitdagingen. Tevens wordt in dit historisch beschrijvend onderzoek dat gebeurde
door de intercommunales Leiedal, WVI en IOK, ook ingezoomd op de historische context van de negen
bedrijfssites binnen de deegebieden. Voor een meer gedetailleerd beeld op de deelgebieden en de cases
erbinnen verwijzen we graag door naar de specifieke studies van deze intercommunales (Tack, 2018;
Schorrewegen & Vanopstal, 2018; Waumans, 2018). We geven hieronder kort de opbouw van hun
gedetailleerde nota’s:
-

-

-

Eerst wordt het studiegebied aan een zeer uitgebreide regionale analyse onderworpen, waarin niet
alleen de ruimtelijke situering, maar ook het economisch profiel en enkele belangrijke kenmerken
van de arbeidsmarkt, en de historische en culturele elementen voor de regio aan bod komen. Aan
de hand van een reeks van historische kaarten wordt de ruimtelijke spreiding doorheen de tijd
uitgebreid geïllustreerd.
Ten tweede wordt de planningscontext voor de studiegebieden beschreven. De rol van de
gemeenten, de intercommunales en de provincies en de respectieve beleidsplannen of visies die op
de studiegebieden van toepassing zijn wat betreft economische activiteiten, wordt toegelicht.
Tot slot worden per studiegebied ook de drie verschillende bedrijven gedetailleerd beschreven. Niet
alleen de situering en ontstaanscontext, maar ook de effecten of de impact van de bedrijven op de
ruimte (ruimtebeslag), het milieu (evt. nodige vergunningen) en de mobiliteit worden onder de loep
genomen, alsook de sociale impact en de economische impact van ieder bedrijf.
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Drie deelgebieden
Elke intercommunale benadert zijn studiegebied aan de hand van de beschikbare (historische) databronnen.
We geven hier slechts een summier overzicht van hun uitgebreide, zeer gedetailleerde historische zoom op
de deelgebieden. Figuur 7 illustreert de deelgebieden en de ligging van de cases erbinnen.

Figuur 7: Overzicht van de deelgebieden en bedrijfscases binnen elk deelgebied (Giaretta, 2018)
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Aan de hand van Tabel 2 kunnen we de studiegebieden met elkaar vergelijken. Hoewel de kenmerken, die
worden opgelijst in de tabel, gelden voor de gemeenten en niet voor het studiegebied specifiek, geven ze
toch een idee van het inwoneraantal, de economische kengetallen en sectoren, etc. van de regio waarbinnen
het studiegebied zit ingebed. De drie gebieden hebben allemaal een stedelijk karakter, maar toch telkens
anders. Het studiegebied in Roeselare dekt het hele centrum van de stad, terwijl het in Kortrijk eerder een
uitloper is in de periferie (richting Wevelgem). In Herentals behelst het studiegebied niet enkel de kleine stad,
maar loopt het door tot in de zeer landelijke kern Morkhoven.
Bekijken we de kengetallen uit Tabel 2 dan zien we dat er enige variatie zit tussen de geselecteerde
deelgebieden. Terwijl Kortrijk en Roeselare qua (absoluut) inwoneraantal, actieve bevolking en het aantal
ondernemingen niet zo ver uiteen liggen, is Herentals het kleinere broertje met een veel lager absoluut
inwoneraantal en aantal actieve ondernemingen. Maar als we de cijfers relatief bekijken per aantal inwoners
zien we niet zo’n grote verschillen. Relatief gezien hebben Roeselare en Kortrijk het hoogst aantal
ondernemingen per 100 inwoners (resp. 9.56 en 9.81). Herentals scoort met 8.37 per 100 inwoners iets lager,
maar zit nog altijd rond het Vlaams gemiddelde van 8.39 ondernemingen per 100 inwoners. De jobratio 5 in
de drie gebieden is relatief hoog, Kortrijk (110.90%) scoort hier net iets beter dan Roeselare (106.90%) en
Herentals (105.20%). Naar ondernemersgraad6 scoort Kortrijk ook hier het hoogst (12.40%), gevolgd door
Roeselare (11.30%). Herentals scoort met 9% nog iets lager dan het Vlaamse gemiddelde (10.80%). Tot slot
kijken we nog naar het aantal openstaande vacatures in 2018. Daaruit blijkt dat het invullen van die
vacatures, of dus de krapte op de arbeidsmarkt, het hoogst is in Roeselare (796), en Kortrijk (603), terwijl die
krapte eerder matig is in Herentals (220).

De totale tewerkstelling (werknemers, zelfstandigen en helpers) in verhouding tot het aantal inwoners op
beroepsactieve leeftijd (15-64j).
6
Ondernemersgraad: aantal zelfstandigen en helpers (15-64j) t.o.v. aantal beroepsactieve inwoners van 15-64j.
5
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Tabel 2: Overzicht van de belangrijkste kenmerken van de drie studiegebieden ter vergelijking
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Binnen de drie studiegebieden zijn verschillende economische sectoren vertegenwoordigd. Zowel de
productieactiviteiten, de detail- en groothandel als de dienstensector zijn vertegenwoordigd in de steden.
Terwijl de diensten en de detailhandel dichter bij de kernen7 gesitueerd zijn, liggen de groothandels en
vooral de productiebedrijven over het algemeen verder van de kern. Aangezien we in deze segmentatie
studiereeks verweving verder willen bestuderen, vallen binnen elk studiegebied logischerwijs minstens
bepaalde delen samen met een kern.
De ruimte die er voorhanden is voor bedrijvigheid of economische activiteiten heeft ook een invloed op
verweving. Wanneer het aanbod ‘paars’ volledig is ingevuld, komen verweven locaties nog meer in beeld en
beïnvloedt dit de houding ten aanzien van verweving. Wanneer het aanbod van locaties op
bedrijventerreinen nog niet volledig is ingevuld, verloopt het vinden van een geschikte plaats voor
economische activiteiten vlotter. Het opvullen van dat aanbod vormt dan een kracht die verweving van
economische activiteiten tegenwerkt. Dit zien we bijvoorbeeld in Herentals. Logischerwijs is er dus een
belangrijke link tussen ruimte voor bedrijvigheid en de beleidsaanpak. Terwijl in Roeselare het aanbod al
grotendeels is ingevuld voor bedrijvigheid, en er niet altijd extra ruimte kan worden vrijgemaakt voor
bedrijvigheid in de toekomst, is het tegenovergestelde waar voor Herentals. Daar is nog zeer veel ruimte
voor bedrijvigheid en zijn er ook nog opties voor beperkte uitbreiding in de toekomst. Kortrijk bevindt zich
ergens in het midden tussen Roeselare en Herentals. Het aanbod laat zich aflezen in het gevoerde beleid.
Daar waar het aanbod al sterk ingevuld werd, wordt verweving belangrijker en probeert men het te
stimuleren en te verankeren in verschillende beleidsplannen, zoals in Roeselare en Kortrijk. Waar er nog een
zekere ruimte is voor bedrijvigheid wordt verweving niet meteen verankerd, en worden aanvragen ad-hoc
per case bekeken.

7

De kernen van de gemeenten waarbinnen de studiegebieden vallen, niet ten opzichte van de studiegebieden zelf.
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Tot slot heeft respectievelijk de textielsector, de vlasnijverheid en de lakennijverheid een belangrijke rol
gespeeld bij het industrialiseren en uitbreiden van respectievelijk Roeselare, Kortrijke en Herentals tot wat
ze zijn vandaag.

Negen casebedrijven
Per deelgebied werden drie bedrijven als case geselecteerd om meer detail en diepgang te geven aan de
studie. De selectie van bedrijven bestond uit zowel kleine ondernemingen, middelgrote en grote
ondernemingen en ook naar het type van activiteit vertonen ze heel wat variatie. Ook hier werd door de
intercommunales de specifieke historische achtergrond geschetst. In deze synthesenota gaan we niet dieper
in op elk van die cases apart, maar we brengen hier wel kort de belangrijkste gelijkenissen en verschillen
tussen de cases in herinnering. De achtergrond van de cases zelf werd uitvoerig beschreven in de betreffende
deelrapporten (Tack, 2018; Schorrewegen & Vanopstal, 2018; Waumans, 2018). In Tabel 3 worden de
belangrijkste kenmerken van de bedrijven overlopen.
Uit de tabel blijkt dat qua schaalgrootte en aantal werknemers de selectie van cases heel wat variatie
inhoudt. De cases gaan van een vrij kleine onderneming of een eenmanszaak als Elektriciteit Marc Destoop,
tot een grootschalig bedrijf als Sterima-Malysse, dat honderden werknemers telt. Alle bedrijven zijn verweven
met het woonweefsel: enkele bedrijven bevinden zich in het (historische) stadscentrum, andere zitten in de
kern van een dorp of in het woonweefsel net buiten het (historische) centrum. Niet alle bedrijven zijn
gesitueerd binnen de planologische bestemming voor bedrijvigheid, want velen zitten ook in woongebied.
Tenslotte wordt gekeken of er reeds interactie aanwezig is tussen het bedrijf en zijn buurt. Voor een aantal
grote bedrijven (Rodenbach, Roularta) is er een nauwe samenwerking tussen het bedrijf en zijn buurt (delen
van parking, sponsoren van evenementen…). Bij kleinere bedrijven is er vaak minder interactie met de
buurtbewoners of andere bedrijven.
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Tabel 3: Overzicht van de 9 bedrijfscases en hun specifieke kenmerken
Case
FunctieSchaal
Verwevingsgraad
groep
Sterima-Malysse

Ondersteunen
de diensten:
goederen
gerelateerd

XL

Marc Destoop

Bouw:
afwerking,
inrichting en
techniek

S

Kava

Groothandel:
voeding &
drank

S

Luyten

Groothandel:
bouw

L

OMD

Bouw:
afwerking,
inrichting en
techniek

L

Kaliber

Ondersteunen
de diensten:
goederen
gerelateerd

L

Rodenbach

Groothandel:
voeding &
drank

L

Roularta

Printing &
publishing

XL

VDV Advocaten

Diensten:
financieel &
juridisch

S

2 sites aan de rand van de
woonkern. Aan één
bedrijfsgebied grenzen een
aantal(kleine)
woonclusters. Voor de
tweede site bevindt zich
het bestaand woonweefsel
aan de overkant van de
straat.
Verweven op het perceel
zelf; bedrijfsleider woont er
ook. Voornamelijk
economische activiteiten in
het bouwblok van het
bedrijf, met enkele
woningen ertussen.
verweven met het
historisch bebouwde
woonweefsel. Het bedrijf is
in het centrum van het
bouwblok gelegen, terwijl
de woningen zich aan de
randen ervan bevinden.
verweven in dorp
Morkhoven. Op de site zelf
is er beperkt wonen
aanwezig. Rond de site zijn
vooral woningen gelegen,
waaronder nieuwe
woonontwikkelingen.
Verweven inde stadskern
Woningen in lage densiteit:
sociale woningen aan de
voorzijde van de site, en
daarnaast enkele
woningen, met een
economische activiteit op
het perceel.
verweven binnen het
woonweefsel, Enkele
woningen grenzen aan de
site. Aan de achterkant van
de site is er een nieuwe
woonontwikkeling.
verweven in de kern, er
zijn woningen aan twee
zijden van het
bedrijfsgebied.
verweven, iets verder van
historisch centrum, in
naoorlogse uitbreiding.
Enkele woningen aan de
voor- en achterkant van
het bedrijf.
Verweven in het
stadscentrum. In de
omgeving komt wonen en
werken vaak samen voor,
ook op hetzelfde perceel.

huidige
planologische
bestemming

Delen

bedrijvigheid

reeds delen van
parkeerplaatsen in het
kader van
voetbalwedstrijden

Wonen

geen medegebruik, maar
wenst samen te werken
met collega’s

bedrijvigheid en
wonen

actief in verenigingen,
parking kan gebruikt
worden, buren worden
uitgenodigd op opendeur
en krijgen fles wijn

Bedrijvigheid

geen medegebruik,
sponsort vaak schooltje

woongebied

parkeerplaatsen worden
ook door buurt gebruikt

woongebied
(uitbreidingsgebied)

-

woongebied

delen parkeerplaatsen

deels paars,
deels wonen

buffer met omgeving,
contact met buurt

woongebied

-
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5. Mapping van de deelgebieden en cases
Met de mapping voor de verschillende deelgebieden en cases bracht Architecture Workroom Brussels (AWB)
de huidige stand van zake van de economische activiteiten in kaart. De methodiek die hiervoor toegepast
werd is vergelijkbaar als diegene die aan de basis lag voor de opmaak van het Ruimterapport Vlaanderen 2018
(De Mulder, S., Pennincx, I.& Zaman, J., 2018; Giaretta, 2018; Giaretta et al., 2018). De rol en het (ruimtelijk)
voorkomen van de economische activiteiten werd op kaart gezet. Dit gedetailleerde beschrijvend
terreinonderzoek gebeurde voor de drie deelgebieden (Roeselare, Kortrijk en Herentals) en de 9 geselecteerde
bedrijven binnen die deelgebieden.
Door de situatie van vandaag zo gedetailleerd in kaart te brengen, kunnen we zien hoe verweven die
economische activiteiten al dan niet zijn. Er wordt specifiek gekeken naar de voorkomende economische
activiteiten (cf. Figuur 8), de ruimtelijke patronen en spreiding ervan (cf. Figuur 9), maar ook naar het
voorkomen van de woonfunctie en eventuele andere functies. Dit laatste beeld dient als referentie, om te
kunnen zien of er effectief van verweving met andere functies kan worden gesproken. De andere kaarten
zoomen immers enkel in op de economische activiteiten, niet op het omliggende al dan niet bebouwde
weefsel. Aan de hand van de drie kaartbeelden samen kunnen we een idee vormen van de verweving in de
drie gebieden, en kunnen de gebieden onderling vergeleken worden (Giaretta, 2018).

Figuur 8: Legende van de geclassificeerde economische activiteiten (Giaretta, 2018)
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Figuur 9: Categorieën van geïdentificeerde economische typologieën (Giaretta, 2018)

Figuur 10: Legende bij vergelijking van de economische functie met andere functies (Giaretta, 2018)

Een volledige en grondige analyse van de drie casegebieden, en van de verschillende types van economisch
gebied waarin de negen bedrijven zich bevinden, is terug te vinden in het deelrapport van AWB (Giaretta,
2018).
Een synthese van dat deelrapport zal van zodra het beschikbaar is, hieronder opgenomen worden. Voorlopig
worden enkel de figuren weergegeven.

KORTRIJK-WEVELGEM
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Figuur 11: Dominant economisch gebruik

Figuur 12: Vergelijking tussen de percelen met en zonder economisch gebruik
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Figuur 13: economische gebiedstypes

1. Elektriciteit Marc Destoop

Figuur 14: Economisch type Elektriciteit Marc Destoop
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Figuur 15: Analyse van economisch type Elektriciteit Marc Destoop

2- Kava wijnhandel
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Figuur 16 : Economisch type Kava wijnhandel

Figuur 17: Analyse van economisch type Kava wijnhandel

3- Malysse-Sterima
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Figuur 18: Economisch type Sterima Malysse – boven Bissegemstraat, onder Zonnekesstraat
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Figuur 19: Analyse economisch type Malysse-Sterima in de Bissegemstraat
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Figuur 20: Analyse economisch type Malysse-Sterima in de Zonnekestraat

ROESELARE
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Figuur 21: Dominant economisch gebruik

Figuur 22: Vergelijking tussen de percelen met en zonder economisch gebruik
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Figuur 23: Economische gebiedstypes

1- Rodenbach

Figuur 24: Economisch type Rodenbach
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Figuur 25: Analyse van economisch type Rodenbach

2- Roularta

Figuur 26: Economisch type Roularta
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Figuur 27: Analyse van economisch type Roularta

3- VDV advocaten

Figuur 28: Economisch type VDV Advocaten
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Figuur 29: Analyse economisch type VDV Advocaten
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HERENTALS - MORKHOVEN

Figuur 30: Dominant economisch gebruik
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Figuur 31: Vergelijking tussen de percelen met en zonder economische activiteit
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Figuur 32: Typologie

1- ODM-glaswerken
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Figuur 33: Economisch type ODM Glaswerken

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
44

Figuur 34: Analyse economisch type OMD Glaswerken

2- ZKM Maatwerk
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Figuur 35: Economisch type ZKW maatwerk

Figuur 36: Analyse economisch type ZKW

3- Houthandel Luyten
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Figuur 37: Economisch type Houthandel

Figuur 38: Analyse economisch type Houthandel Luyten
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6. Pro-verweving: verschillende beweegredenen
De Universiteit Hasselt is aan de slag gegaan op microniveau. Ze hebben de cases uitgediept en geprobeerd
door te dringen tot de bedrijfsspelers zelf om beter te begrijpen op welke momenten en waarom een bedrijf
voor een verweven locatie kiest. Het onderzoek ontrafelt de beweegredenen pro-verweving en neemt de
economische activiteiten zelf tot het voorwerp van onderzoek. Het doel van de studie is het vergaren van
inzichten in bedrijfsspecifieke dynamieken die tot verweving leiden. Als we die dynamieken kennen, kunnen
we immers ook verweving proberen te produceren, wat tevens een ambitie van deze vierde
segmentatiestudie is.
Omdat eerder onderzoek, o.a. binnen het kader van de eerdere segmentatiestudies, heeft aangetoond dat
een kwalitatief onderzoek o.b.v. interviews onvoldoende diepgang biedt om die bedrijfsspecifieke
beweegredenen naar boven te halen, heeft men geopteerd voor een participatief traject waarin het collectief
leren centraal staat: zowel degenen die voorwerp zijn van het onderzoek (bedrijven), als de partners die het
onderzoek voeren moeten hieruit kunnen leren.
Waarom wordt er zo ingezet op het traject? Wel, er zijn tal van momenten of belangrijke gebeurtenissen,
ook wel ‘kantelmomenten’ genoemd, die de koers van een bedrijf of een economische speler beïnvloeden.
Die veranderingen kunnen op verschillende schaalniveaus plaatsgrijpen. Op een hoger schaalniveau spelen
bijvoorbeeld politieke of socio-economische veranderingen en veranderingen binnen de sector waarbinnen
het bedrijf actief is. Op een lager schaalniveau spelen dan weer meer bedrijfsspecifieke veranderingen zoals
veranderingen in de bedrijfsstructuur of -organisatie. Soms kunnen die gebeurtenissen ook eerder persoonsof familiegebonden zijn, zoals een huwelijk of overlijden, waardoor er ingrijpende zaken of
toekomstperspectieven veranderen. Die veranderingen of gebeurtenissen zorgen ervoor dat het bedrijf of
de onderneming op een kantelmoment staat en bepaalde acties moet ondernemen om zijn activiteiten
succesvol te kunnen blijven verderzetten.
Het onderzoek startte met interviews en observaties bij de bedrijven ter plaatse in de periode van maart
tot juni 2018. De resulterende bottom-up inzichten werden verwerkt in gedetailleerde en illustratieve
historische tijdslijnen die de kantelmomenten en de erop volgende acties weergeven. De tijdlijnen
demonstreerden dat het verweven zijn van de bedrijven niet vanzelf ging, dat men af en toe creatief moest
zijn en steeds een band moest smeden met de omliggende buurtbewoners. De lengte van de tijdlijnen toonde
bovendien aan dat men keer op keer toch weer een verweefbare oplossing vond, dat de keten van
kantelmoment – actie – reactie steeds verdergezet kon worden en men toch op de verweven locatie kon
blijven. De tijdlijnen werden opgesteld na de interviews, maar werden samen met de bedrijven overlopen in
co-creatieve workshops per deelgebied. In de workshops gingen de bedrijven uit het deelgebied samen met
de UHasselt, de intercommunales, de lokale en Vlaamse overheid, Atelier Romain en de buurt aan de slag8
met hun tijdlijnen om hun belangrijkste kantelmomenten en acties pro-verweving te overlopen en te
verfijnen. Ook werden op de workshops collectief publieke acties uitgewerkt die verweving tussen wonen
en werken nog kwalitatiever zouden kunnen aansturen en evalueren (Huybrechts & Stieglitz, 2018).
Door samen de bedrijfstrajecten te overlopen en de uitdagingen of kantelmomenten en acties te ordenen
werd duidelijk dat de bedrijven telkens een antwoord vonden op de verwevingsuitdaging. Evenwel niet
zonder enige moeite. De vraag stelde zich dan hoe men daar toch bewuster mee zou kunnen omgaan?
Verweving gebeurt immers al zo lang… Vandaar dat de ‘verweefcoach’ die ook al in eerder Labo XX Werk
en in het segmentatieonderzoek werd geïntroduceerd, ook binnen dit deelonderzoek weer aan bod kwam.
Om de figuur van de verweefcoach meer potentieel te geven is een zeer brede definitie nodig; het is een rol
die niet uitsluitend voor de ambtenarij is weggelegd, maar die kan ingevuld worden vanuit verschillende
disciplines. De vaardigheden van die verweefcoach werden meermaals bediscussieerd tijdens de
verschillende workshops met de bedrijven9, maar anderzijds ook tijdens de inspiratieworkshops bij de brede
stuurgroepvergaderingen. Uiteindelijk werd duidelijk dat de rollen en de vaardigheden van een
verweefcoach zich niet gemakkelijk in een exhaustief takenlijstje laten vatten, maar dat de nadruk moet
8
9

Naast de bedrijven waren de onderzoeksleden van de kleine stuurgroep aanwezig op deze workshops
Met uitzondering van de workshop met bedrijven in Herentals
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komen te liggen op de activiteit van verweefcoaching. Toch schetsen we hieronder de belangrijkste taken
van zo’n verweefcoach. Het doel van de verweefcoach is het behouden of realiseren van verweving. Hij/zij
moet tevens de schakel zijn die het netwerk van woon-werkrelaties opbouwt en neemt een mediërende en
soms onderhandelende positie aan tussen de verschillende partijen. Enige achtergrondkennis van de lokale
situatie en ruimtelijk-economisch inzicht is wenselijk, net als het hebben van contacten met makelaars voor
het aanjagen van verweving. Dat laatste is des te handiger, omdat instrumenten die verweving behouden
of produceren nagenoeg onbestaande zijn.
Uit dit onderzoek blijkt des te meer dat verweefcoaching belangrijk is voort het behouden en zelfs
produceren van verweving. Hoe? Door de kantelmomenten die een invloed hebben op de verweven situatie
(en acties genereren) te beheren, erop te anticiperen en ze zelfs te produceren. Vandaar dat Huybrechts &
Stieglitz (2018) in deze studie zo diep ingegaan zijn op de range van kantelmomenten enerzijds en de
verschillende acties anderzijds. We proberen in deze synthese de kantelmomenten op een rijtje te zetten.

Belangrijke kantelmomenten
Om te kunnen anticiperen op die kantelmomenten en verweving te kunnen produceren willen we die
kantelmomenten en genomen acties in een groter geheel kunnen plaatsen en moeten we uiteindelijk
loskomen van de specificiteit van de cases. We proberen ons daarom een weg te banen doorheen de vele
kantelmomenten (of gebeurtenissen) en het arsenaal aan acties dat daarop kan volgen. Vanuit de zeer
gedetailleerde verzameling van gegevens per bedrijf is het mogelijk om de kantelmomenten in verschillende
types op te delen. De gebeurtenissen die kantelmomenten kunnen vormen voor de economische spelers
kunnen we samenbrengen onder volgende thema’s of kenmerken van het verwevingsprofiel en het
verweefbaarheidsprofiel (cf. Tack, 2015):
-

Mobiliteit
Sociaal
Ruimte
Milieu
Economie

Binnen bovengenoemde thema’s wordt telkens een onderscheid gemaakt tussen kantelmomenten die het
bedrijf bewust en actief meemaakt (zoals specialisatie, een tekort aan ruimte), of die eerder vanuit de
context waarin het bedrijf aanwezig is, zijn ontstaan (zoals de vastgoedontwikkelingen in de buurt, of een
economische crisis). De eerste soort van kantelmomenten werkt bijgevolg van binnen het bedrijf uit en
kunnen als interne kantelmomenten worden bestempeld. De tweede soort van kantelmomenten werkt
eerder vanuit de omgeving op het bedrijf en kunnen we als externe kantelmomenten beschouwen.
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Voor elk bedrijf worden de kantelmomenten en (potentiële) acties uitgewerkt in tijdlijnen. In Tabel 4 worden
de kantelmomenten opgesomd die Huybrechts & Stieglitz (2018) hebben geïdentificeerd bij de casebedrijven.
Sommige kantelmomenten horen echter bij verschillende thema’s, of zorgen ervoor dat andere
kantelmomenten worden gegenereerd. Zo ontstaat een keten van gebeurtenissen, die weer andere
gebeurtenissen uitlokken en worden er acties genomen die op hun beurt weer andere kantelmomenten en
(re)acties induceren. Ter illustratie en om het overzicht te bewaren zetten we het geïdentificeerde
kantelmoment bij het thema waarbij het dichtst aanleunt volgens deze studie, hoewel andere invullingen
zeker mogelijk zijn. Zo is groei voornamelijk gekoppeld aan het bedrijf en zijn marktpositie, maar natuurlijk
impliceert dit kantelmoment veelal ook een groei van personeel, van infrastructuur en ruimtegebruik, een
toenemende mobiliteit, etc. Op die manier zou je groei als kantelmoment bij zowat alle thema’s kunnen
indelen. Ook technologische veranderingen kunnen zowel te maken hebben met de steeds efficiënter
wordende productie in het bedrijf (economie), als met milieu en omgeving (verlaagde milieu-impact), met
mobiliteit (mobiliteitstransitie), of met sociale veranderingen (communicatie en nieuwe media), etc.

Tabel 4: Voorbeelden van kantelmomenten, opgesplitst naar thema en gekoppeld aan het bedrijf of zijn context
(gebaseerd op Huybrechts & Stieglitz, 2018)
Type
Interne kantelmomenten
Externe kantelmomenten
Mobiliteit

-

Mobiliteitstransitie
Parkeeruitdaging
Technologische ontwikkeling

-

Mobiliteitstransitie
Parkeeruitdaging
Technologische ontwikkeling

Ruimte

-

-

Verandering in de vastgoedsector
Technologische ontwikkeling

Milieu en omgeving

Ruimtelijke verandering
Verandering in de vastgoedsector
(vastgoedlogica)
Technologische ontwikkeling

Economie

-

Groei
Sectorale verandering
Verandering in organisatie (overname,
personeel)
Ontwikkeling lokaal ondernemerschap
(netwerken)
Technologische ontwikkeling
Verandering van product
Familiale ontwikkeling
Ontwikkeling lokaal ondernemerschap
(netwerken)
Viering
Technologische ontwikkeling

-

Verandering in politiek/economisch
weefsel
Technologische ontwikkeling
Verandering in regelgeving
Verandering in politiek/economisch
weefsel

-

Sociaal

-

-

-

Verandering in regelgeving
Technologische ontwikkeling

Viering
Technologische ontwikkeling
Verandering in regelgeving
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Als we inzoomen op de bedrijfsspecifieke tijdlijnen die per casebedrijf zijn opgemaakt, kunnen we de
samenhang tussen een kantelmoment en de daaropvolgende acties illustreren. We nemen de brouwerij
Rodenbach in Roeselare als concreet voorbeeld (zie Figuur 39, Huybrechts & Stieglitz, 2018).
De brouwerij is omgeven door woonhuizen. Dat waren oorspronkelijk allemaal arbeiderswoningen, maar ze werden
allemaal overgenomen door particulieren. Dat betekende voor de brouwerij een uitdaging naar de omwonenden
toe. Bijgevolg heeft de brouwerij 2 acties ondernomen:
-

-

Rodenbach wilde de overlast voor de buurt verminderen door te investeren in de ruimtelijke context. De
koeltorens die geluid produceren werden bijvoorbeeld in het midden van het domein geplaatst, zodat de
afstand tot de woonhuizen zo groot mogelijk werd. Ten tweede vormden de hoge stockage kelders een
geluidsbuffer tussen de woningen en de brouwerij. Ook werd de overstap van drie naar twee werkshiften
gemaakt om de overlast voor te buurt te verlagen.
De brouwerij heeft ook op een andere manier in de context geïnvesteerd, met name door verschillende
diensten voor de buurt te installeren: Huis van de Voeding, contacten via het verenigingsleven en
sponsering van lokale activiteiten. In de brouwerij is ook een bezoekerscentrum aanwezig om toerisme te
stimuleren.
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Figuur 39: Voorbeeld van een kantelmoment dat acties genereert bij Rodenbach in Roeselare (Huybrechts & Stieglitz,
2018)
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Acties pro-verweving
Ook de acties die door bedrijven genomen werden als antwoord op die gebeurtenissen of kantelmomenten
in hun specifieke bedrijfssituatie vertoonden vele parallellen over de cases heen. We kunnen ze samennemen
in volgende bredere types van acties (Huybrechts & Stieglitz, 2018).
-

-

-

Anticipeer: activiteiten om de relatie in een specifieke woon-werk case te verbeteren vóór er zich
problemen voordoen. Dit kan via het vroegtijdig identificeren van belangrijke kantelmomenten die
de relatie tussen een bedrijf en zijn omgeving onder druk kunnen zetten.
Herorganiseer: activiteiten die de interne (materiële/immateriële-menselijke) relaties binnen een
bestaande woon-werk case herorganiseren om de woon-werkrelatie te verbeteren.
Investeer: activiteiten die de bestaande infrastructuur (bebouwing, interieur, en weginfrastructuur)
verbeteren, vernieuwen of uitbreiden om de woon-werkrelatie te verbeteren. Investeren kan ook in
het menselijk netwerk, in de sociale relaties tussen bedrijven onderling en tussen de bedrijven, de
buurt en het beleid.
Deel: activiteiten die erop gericht zijn de bestaande of vergaarde informatie, infrastructuur,
personeel of mensen, producten en diensten onderling te delen of tijdelijk uit te ruilen.
Ontwikkel samen: activiteiten die gericht zijn op het opzetten van nieuwe projecten waarbij het
bedrijf, de buurt en het beleid samen betrokken zijn.
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Figuur 40: Voorbeelden van “INVESTEER” – acties uit het case-onderzoek (Huybrechts & Stieglitz, 2018)
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Figuur 41: Voorbeelden van “HERORGANISEER” – acties uit het case-onderzoek (Huybrechts & Stieglitz, 2018)
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Van contextspecifieke actie-reactie naar multi-hanteerbaar kader
De vele aspecten van verweving zijn in het Segmenatie IV onderzoek met zoveel detail behandeld, dat het
synthetiseren van het studiemateriaal geen sinecure is. Atelier Romain is daarom met het studiemateriaal
aan de slag gegaan om een kader te vinden dat ons toelaat lessen te trekken uit de casestudies. Dit
synthesekader moet het mogelijk maken om los te komen van de bedrijfsspecifieke situaties – of van (de
keten van) anekdotische kantelmomenten en erop volgende acties (actie-reactie-actie-…). Het moet ons in
staat stellen toepasbare lessen te destilleren, die ook elders in een andere context zinvol zijn.
Er zijn zeer veel actie-reactie ketencombinaties mogelijk om een actie aan een kantelmoment te verbinden.
Wanneer een bedrijf bijvoorbeeld een tekort aan parkeerplaatsen heeft, kan het ofwel investeren in nieuwe
parkeerplaatsen, het werk reorganiseren zodat er minder parkeerplaatsen nodig zijn, de parkeerplaatsen
delen met andere bedrijven of met buurtbewoners en op die manier samenwerken met verschillende partijen
om een oplossing te bieden voor het gestelde probleem. Dit concreet voorbeeld toont reeds aan hoe veel
verschillende acties aan kantelmomenten kunnen worden verbonden. We willen daarbij ook een onderscheid
maken naar de verschillende actoren; de bedrijven, buurtbewoners en het beleid hebben immers niet
allemaal dezelfde rol, vaardigheden of middelen. Kort gesteld moet het synthesekader ons een overzicht
bieden van mogelijke strategieën pro-verweving en dit voor de verschillende actoren.

Figuur 42: Mogelijke combinaties wanneer gebeurtenissen (links) aan acties (rechts) worden gekoppeld en aangeduid
volgens actor (uiterst rechts)

In het volgende hoofdstuk suggereren we hoe we met die veelheid aan informatie kunnen omgaan om
strategieën te destilleren die de verweving van de economische functie met de woonfunctie mogelijk maakt
en stimuleert.
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7. Synthese: verschillende blikvelden pro-verweving
In tegenstelling tot veel van de eerder uitgevoerde studies naar verweving van functies (cf. hoofdstuk 4),
werd in deze studie niet vertrokken vanuit de ontwerpmatige invalshoek of vanuit de ruimtelijke aspecten
van verweving, maar meer vanuit de bedrijven zelf. De bedrijfssituaties en hun relatie tot het omliggende
(woon)weefsel stonden centraal. Er werd niet louter gekeken naar de rol en keuzes van bedrijven alleen, of
ontwerpconcepten om verweving uit te dragen, maar ook naar de achtergrond en de wisselwerking met de
buurtbewoners en het beleid. Daar waar men zich in de enkele onderzoeksdelen van segmentatie IV
concentreerde op het uitdiepen van de relaties tussen wonen en werken met het oog op het stimuleren van
verweving, schoven we hier in de synthese eveneens de attitude naar voor die nodig is om verweving in de
praktijk brengen. Dergelijke pro-verwevingshouding of -attitude kan door alle partijen worden aangenomen
en verder ontwikkeld en zorgt ervoor dat er wordt gehandeld pro-verweving. Via de activiteit van
verweefcoaching kan die houding worden aangewakkerd en gestimuleerd.
Deze evolutie of accentverschuiving werd naar het einde van het onderzoekstraject binnen de kleine en
brede stuurgroepen steeds duidelijker; de nadruk hoefde niet zozeer enkel op de persoon van de
verweefcoach, zijn achtergrond, en financiering te worden gelegd, maar kwam eveneens te liggen op de
activiteit van verweefcoaching die ervoor zorgt dat een pro-verwevingsattitude wordt aangenomen. Dit
voornamelijk omdat verweefcoaches vaak geïnterpreteerd worden als beleidsactoren, terwijl we die juist
veel breder concipieerden. Door de verweefcoach te verbinden aan de activiteit van verweefcoaching
proberen we die begripsverbreding te verduidelijken. In een workshop met verschillende actoren actief in
het bedrijfsleven en in de beleidssector, werd de koppeling van de ‘verweefcoach’ met ‘verweefcoaching’
gemaakt bediscussieerd. We definieerden verweefcoaching als het ontwikkelen van de attitude van het
inzetten op verweving bij de verschillende actoren (beleid, burger, bedrijf). Verweefcoaching krijgt vorm op
verschillende manieren en krijgt een eigen invulling al naargelang de actor en het gehanteerde perspectief
op verweving: (1) vanuit een overschouwend perspectief, vanuit een zeker aanbod van potentiële locaties,
vanuit een concrete vraag van de actor omtrent uitdagingen van verweving op een concrete plaats. Op het
einde van deze nota, bij de kanttekeningen, komen we hier nog even op terug.
In deze paragraaf proberen we alle aspecten en onderzoeksonderdelen terug te brengen tot synthese. Die
synthese moet ons een overzicht verschaffen van de brede waaier aan blikvelden en strategieën of
aanbevelingen die verweving bewerkstelligen voor de verschillende actoren. We stellen daarom een matrix
voor die zich toespitst op drie prominente actoren in het verwevingsverhaal: het bedrijf, de
buurtbewoners en het beleid (op verschillende schaalniveaus van lokaal tot federaal, Europees of zelfs
mondiaal). Een belangrijke partij die binnen de case-onderzoeken in segmentatie IV niet of nauwelijks aan
bod komt zijn de vastgoedactoren of de projectontwikkelaars. Ook zij oefenen een belangrijke invloed uit
op verweving, die nog stof levert voor verder onderzoek.
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Figuur 43: Synthesematrix die de verwevingsstrategieën of acties koppelt aan actoren (kolommen) en blikvelden (rijen)
(Atelier Romain)

In de matrix van blikvelden brengen we de verschillende acties en actoren samen. We synthetiseren het
materiaal om los te komen van de bedrijfsspecifieke trajecten en contexten en om er algemene lessen uit te
trekken.
De drie actoren die in het verwevingsvraagstuk naar voor komen zijn: het bedrijf, de buurt en het beleid.
Het is een zeer sterke vereenvoudiging om alle bedrijven, alle buurten en alle beleidsniveaus elk onder één
noemer in de kolomhoofden van de matrix te zetten. Het hoger doel is echter tot synthese te komen en dan
moeten nuances even opzij gezet kunnen worden. Belangrijk om te onthouden is ook dat het onderzoek
van Huybrechts & Stieglitz (2018) er specifiek op was gericht om bedrijfssituaties in kaart te brengen. De
bedrijven zijn het onderzoeksvoorwerp. De buurt of de beleidssituaties m.b.t. verweving zijn niet op diezelfde
manier in beeld gebracht. Niettemin zijn we van mening dat de gedetailleerde bedrijfstijdlijnen ons de nodige
rijkdom verschaffen om ook uitspraken te doen over de andere actoren. Die actoren kwamen immers op
bepaalde kantelmomenten of acties weldegelijk in beeld via die tijdlijnen. Alle actoren hebben hun eigen
mogelijkheden en middelen om pro-verweving te handelen en eventueel onderhandelen, vandaar dat we ze
alle drie apart opnemen in de matrix van blikvelden.
De matrix telt ook drie rijen van blikvelden die men kan hanteren om naar verweving te kijken: de
overschouwende blik, de blik vanuit het te verweven aanbod, de blik vanuit de vraag of de noden vanuit de
actor-specifieke situatie die door de verweving ontstaat. Tot slot wordt er een houding van verweefcoaching
voorgesteld. Het is een houding/attitude die vanuit elke actor anticipeert op vraag en aanbod en die
bijdraagt aan het ontwikkelen van een pro-verwevingshouding en -handelingspatroon. Op het
overschouwende niveau na, dat voornamelijk het beleid is weggelegd, kan elk van de actoren acties
ondernemen vanuit elk van de blikvelden. Vandaar komen we bij een matrix met 10 knopen. De verschillende
strategieën of acties zijn gebaseerd op het gedetailleerde case-onderzoek dat werd uitgevoerd door
UHasselt, en geeft een idee over het spectrum. De opsomming van strategieën in de volgende secties is
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daarom richtinggevend en niet exhaustief; ze kan dus nog aangevuld worden al naar gelang de context en
het type van activiteiten en eraan gekoppelde noden.

Overschouwende blik - monitoring
De overschouwende blik slaat terug op het belang van het verzamelen
van informatie over de (potentiële) economische locaties en van het
bewaren van het overzicht. Het kwalitatieve beschrijvende onderzoek
omtrent de geschiedenis en de mapping van het studiegebied, het bedrijf
en zijn omgeving levert hiervoor o.a. de input. Daarnaast heeft UHasselt
informatie verzameld over de trajecten van de bedrijven zelf. Welke
gebeurtenissen hebben gezorgd voor bepaalde stappen of acties in de
bedrijfsgeschiedenis? Aan de hand van kantelmomenten en acties is
getracht om de volledige bedrijfsgeschiedenis uit te werken. Welnu, al
die informatie, op mesoniveau (gebieden) en microniveau (de
bedrijfscases), geeft input aan de overschouwende blik op de (potentieel
te) verweven economische activiteiten en locaties. Met het
overschouwend perspectief kan men integraal inspelen op elke case; elk
stukje aanbod moet in relatie tot de andere mogelijkheden bekeken
worden.
Een overschouwende blik op bedrijvigheid, een overzicht op het economisch verweven aanbod en het in
kaart brengen van de mogelijkheden, niet alleen op lokaal niveau maar ook op bovenlokaal niveau, is
essentieel om verweving te kunnen laten slagen en het totaalplaatje te laten kloppen. Daarvoor is een
bovenlokale (intergemeentelijke en regionale) afstemming noodzakelijk. Het is aan de hogere beleidsniveaus
om die bovenlokale afstemming te faciliteren en te bewaken (cf. Royal Haskoning DHV, 2015; Gruijthuijsen
et al., 2018). Daarnaast biedt de inventarisatie van economische activiteiten en gebieden (zoals in deel 5 van
dit rapport) handvaten aan overheden om inzicht te krijgen in verweven economie en om verweving te
overschouwen. Het kan ook als communicatiemiddel dienen: het toont duidelijk aan dat economie
hoofdzakelijk verweven voorkomt.
Volgende niet-exhaustieve vragenlijst illustreert welke informatie van belang is om te kunnen verweven:
-

-

Waar vinden we economische activiteiten terug?
In welke sector zijn ze actief?
Welke interactie hebben ze met het residentieel weefsel?
Welke trends zien we in de laatste jaren terug:
- Aantrek van bedrijven actief in bepaalde sectoren in de gemeente, en bij uitbreiding in de
omliggende regio?
- Vertrek van bedrijven actief in bepaalde sectoren? Welke panden staan leeg?
- Opstart van nieuwe bedrijven?
- Welke moeilijkheden duiken op?
- Welke opportuniteiten zijn er aanwezig (een bedrijf stopt zijn activiteiten bv.)
- Waar wensen we verdere verweving?
…

Aan de hand van de analyse in het gebied kan het beleid proactief aan visievorming doen rond vereving.
Waar vindt ze bedrijvigheid wenselijk, waar totaal niet? Over welke economische activiteiten of sectoren
gaat het dan? Waar willen we welk type van bedrijven? Op deze manier kan een beleid anticiperen en de
vragen van bijvoorbeeld de bedrijven concreet beantwoorden.
Monitoring en anticiperen kan een van de belangrijke taken zijn binnen het verweefcoaching. Het juiste
vooronderzoek is vaak noodzakelijk om te zorgen dat wonen en economie met elkaar kunnen verweven
blijven. Monitoren en anticiperen vormt daarom een belangrijke basis voor verweefcoaching.
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Aanbod van economische locaties
Met economische locaties doelen we op alle potentiële locaties waar
economische activiteiten kunnen worden uitgevoerd of waar bedrijven
reeds gevestigd zijn. Niet alleen de huidige verweven locaties komen hier
in zicht, maar ook de potentiële locaties ter verweving. Ook de nietverweven locaties vormen een aandeel van de economische locaties.
We schetsen hier een aantal voorbeelden van acties voor de verschillende
actoren die in het onderzoek van Huybrechts & Stieglitz (2018) aan bod
komen:
Bedrijf
-

Veel van de huidige, verweven ondernemingen hebben zich historisch
ontwikkeld binnen hun woonomgeving. De ondernemers wonen vaak zelf op
de site of ze zijn er maatschappelijk geëngageerd. Daarom willen dergelijke
ondernemingen bij voorkeur op de huidige locatie blijven. Bepaalde
kantelmomenten kunnen deze verweven situatie uitdagen. Bv. wanneer de
onderneming door een sterke personeelsstijging wil
herstructureren/uitbreiden. Indien de onderneming een oplossing kan vinden
die te verzoenen is met zijn omgeving, blijft ze verweven. Indien geen
toereikend antwoord op de verweven locatie mogelijk is, verhuist de
onderneming en komt de site leeg te staan.

-

Wanneer dergelijke verweven sites leeg komen te staan kunnen
geïnteresseerde ondernemingen de leegstaande site overnemen en er hun
activiteit vestigen, net zoals een bedrijf dat reeds verweven zit zijn
economische activiteiten kan transformeren of veranderen om op de
verweven site te kunnen blijven. Daarvoor moet het bedrijf wel een
investering doen en eventueel verder ontwikkelen of herontwikkelen, of zijn
economische activiteiten/bedrijfsvoering reorganiseren.

-

Ook wanneer er zich opportuniteiten aanbieden (aanpalende panden komen
leeg te staan, of aanpalende percelen worden ontwikkeld) dient het bedrijf
zijn mogelijkheden te bekijken en kan het van het momentum gebruik maken
om ook verder door te denken bij die ontwikkeling. Enerzijds kan het bedrijf
misschien zelf dat aanpalende areaal of gebouw overnemen en in gebruik
nemen. Of het bedrijf kan zijn wensen uiten naar de ontwikkelende partij toe,
samen met de buurt, zodat de ontwikkeling niet haaks staat op de verweving
van wonen en economie.

-

Bedrijven kunnen in afwachting van concrete herontwikkelingsplannen of van
de ingebruikname van de site de grond tijdelijk ter beschikking stellen van de
omgeving en de buurtbewoners.

-

Ook niet-verweven economische locaties zoals bedrijventerreinen komen in
beeld wanneer we de economische locaties beschouwen. Sommige
activiteiten die ongeschikt zijn of te veel hinder veroorzaken om zich in het
woonweefsel in te bedden kunnen misschien beter begeleid worden naar een
goed ontsloten bedrijventerrein aan de rand van de stad of de gemeente. Op
die manier kan de verweven locatie door een meer geschikte onderneming
worden ingevuld.

-

Het totale aanbod aan economische locaties speelt een grote rol m.b.t. het
standpunt of de sterkte van de verwevingshouding die wordt aangenomen
door de verschillende spelers, ook door bedrijven. Wanneer er nog veel ruimte
is op bedrijventerreinen, zal een onderneming van enige grootte sneller
geneigd zijn zich daar te vestigen.
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-

Bedrijven kunnen een maatschappelijke rol spelen bij het hergebruik van
leegstaande sites. Een tijdelijke invulling in overleg met de buurt kan een
voorbeeld zijn van die maatschappelijke invulling. Ook de keuze om mee te
stappen in het al behoud van de economische activiteit en
vastgoedmechanismen zijn overwegingen, die maatschappelijk gevolgen
hebben.

Buurtbewoners
-

De buurt kan er zich van bewust worden dat de identiteit van het gebied ook
bepaald wordt door de bedrijvigheid. Het kan die identiteit omarmen en er
fier over zijn.

-

De buurt kan zich organiseren om een aanspreekpunt te kunnen hebben bij
het beleid en bij bedrijven in de buurt. Zo kan overleg tussen buurt, bedrijven
en beleid gemakkelijker georganiseerd worden, krijgen de verzuchtingen van
de buurt gehoor en kan er ook een antwoord op geformuleerd worden.

-

Dit buurtoverleg tussen de verschillende partijen die actief zijn in de buurt
kan er ook voor zorgen dat toekomstige ontwikkelingen (zoals
woonontwikkelingen of bedrijfsuitbreidingen) gebalanceerd invulling krijgen
Beleid
met medeweten van alle actoren. Dit leidt achteraf tot minder wederzijdse
spanningen
en aversie.
Het beleid moet
bewuste keuzes maken over het al dan niet behoud van
economische locaties. Dit moet gebeuren op lokaal, maar ook op regionaal
Buurtbewoners
op die manier
tevens gemakkelijker
niveau.
Inzichtenkunnen
uit de typologie
van economische
locaties betrokken
kunnen hierbij
worden bij participatieve trajecten en ze kunnen meer gewicht in de schaal
helpen.
werpen om bijvoorbeeld de site tijdelijk in gebruik te kunnen nemen. Wat
dan beleid,
weer een
effecthet
kanlokale
hebben
op hun visiekan
op verweving.
Ze
Het
en positief
voornamelijk
beleidsniveau,
een belangrijke
kunnen vormen
bijvoorbeeld
tijdelijk
bepaalde
in gebruik
nemen
schakel
bij het
ingevuld
krijgenbedrijfsgebouwen
van een leegstaande
bedrijfssite.
Het
voor
en recreatieve
buurtwerking
of -evenementen.
lokalesocialebeleidsniveau
kan de rol
opnemen van
neutrale tussenschakel tussen
bedrijven en buurtbewoners om eventueel een participatietraject op te
zetten en te trekken voor het invullen van de site.

-

-

-

-

Een vlotte dienstverlening en of advisering t.a.v. bedrijven is tevens een
belangrijke taak voor het beleid.

-

Daarnaast is het beleid van alle actoren ook het best in staat om de
verschillende mogelijkheden voor de site te onderzoeken en eventueel te
sleutelen aan de regels ter invulling van de site.

-

Het beleid is tevens de meest voor de hand liggende actor wat betreft een
proactieve visievorming rond verweving op een hoger schaalniveau, en het
opmaken van ontwikkelingsperspectieven voor (delen van) het grondgebied en
het verankeren ervan in beleidsplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen en
verordeningen.

De bovenlokale beleidsniveaus dienen het aanbod aan te verweven locaties af
te stemmen op een hoger schaalniveau, zodat ook het intergemeentelijke of
In Tabel 5 geven we een overzicht regionale
van de strategieën
door
de verschillende
actoren
gevolgdinkunnen
plaatje klopt die
en de
economische
locaties elkaar
versterken
plaats
worden. Voor het invullen van de tabel
baseerden we ons op het onderzoek van Huybrechts en Stieglitz,
van beconcurreren.
Het stimuleren
vanvan
verweving
de hogere
beleidsniveaus
en dankzij
een
(2018). De strategieën omvatten- zowel
voorbeelden
acties kan
die op
door
bedrijven
reeds genomen
werden,
combinatie
van
verschillende
beleidsvelden
ook
via
faciliterende,
stimulerende
als potentiële acties waarover het op de workshops met de bedrijven ging. De lijst is gebaseerd op het caseeventueel
maatregelen.
onderzoek, het is geen exhaustieve of
lijst
van allesanctionerende
mogelijke acties
voor alle actoren. Het weerspiegelt wel de
belangrijkste acties die binnen Segmentatie IV aan bod kwamen.
-
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Tabel 5: Overzicht van mogelijke strategieën die de actoren toelaat in te spelen op het aanbod

Actor
Bedrijf

Strategieën: inspelen op het aanbod
-

Buurtbewoners

Beleid

-

Anticipeer op ontwikkelingen van bijkomend aanbod in de buurt
Herorganiseer en investeer in de site (in de ruimte, de mobiliteit, de
bedrijfsstructuur, personeel, etc.)
Deel: laat tijdelijk gebruik toe
Investeer: bekijk ontsluitingsmogelijkheden en investeer eventueel in
noodzakelijke aanpassingen van de wegenis of het openbaar domein
Deel: maak tijdelijk gebruik van de site voor herontwikkeling
Deel de infrastructuur
Ontwikkel samen: Participeer bij de invulling en bestemming van de
site
Investeer in buurtnetwerk, organiseer de buurt
Anticipeer op of onderzoek de mogelijkheden van de site
Deel informatie en faciliteer het invullen van leegstaande sites (het
aanbod)
Ontwikkel samen: overleg tussen buurt en bedrijven om (toekomstige)
ontwikkelingen gebalanceerd in te vullen
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Figuur 44: Tijdlijn met de kantelmomenten en erop volgende acties of potentiële acties (kader met stippenlijn) voor
Elektriciteit Marc Destoop (Huybrechts & Stieglitz, 2018)
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Figuur 45: Tijdlijn Elektriciteit Marc Destoop deel 2 (cf. Huybrechts & Stieglitz, 2018)
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Figuur 46: Tijdlijn Elektriciteit Marc Destoop deel 3 (Huybrechts & Stieglitz, 2018)
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Vraag van en randvoorwaarden voor activiteiten
Wanneer economische activiteiten zich ruimtelijk verweven met een
woonomgeving ontstaan verscheidene vragen vanuit de economische
activiteiten zelf of vanuit de andere actoren. Of er stellen zich op een
bepaald moment soms problemen waarop de verschillende actoren een
antwoord willen krijgen. Deze vragen of uitdagingen kunnen we
thematisch ordenen naar ruimtevragen, infrastructuur-/mobiliteit of
logistiek gerelateerde vragen, en economische vragen.
We schetsen hier een aantal voorbeelden van acties voor de
verschillende actoren die uit het onderzoek van Huybrechts & Stieglitz
(2018) naar voor kwamen.

Bedrijf
-

Economische uitdagingen
Om economisch mee te kunnen blijven draaien is het vaak nodig dat
bedrijven waar nodig hun productieproces, infrastructuur, en ruimte
kunnen innoveren en er dus in kunnen investeren. Ook het veranderen van
de bedrijfsstructuur kan soms noodzakelijk zijn, of het aanwerven van
bijkomend/gespecialiseerd personeel. Deze uitdagingen en of
opportuniteiten spelen een rol bij het al dan niet kiezen/behouden van een
verweven locatie.
In sommige gevallen kan de sector waarbinnen een bedrijf actief is zodanig
veranderen dat het innoveren niet volstaat op zich, maar dat het bedrijf
zich verder moet specialiseren in bepaalde activiteiten. Dit kan dan weer
repercussies hebben naar herorganisaties van proces, ruimte,
bedrijfsstructuur etc.
Soms kan het voor een bedrijf opportuun zijn om een overname te doen en
het marktaandeel te vergroten, of in te spelen op de veranderingen of
globale dynamieken waaraan de sector onderworpen wordt. Hiermee wordt
meteen ook het belang duidelijk van het aanvoelen van veranderingen in de
sector en het inspelen en zelfs anticiperen op de uitdagingen die ermee
gepaard gaan.
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-

Logistieke/ infrastructurele uitdagingen
Het bedrijf kan zelf een antwoord proberen vinden op zijn logistieke en of
infrastructurele uitdagingen door zijn transport en/of
transportinfrastructuur te herorganiseren. Herorganiseren moet hier ruim
geïnterpreteerd worden: herorganiseren in de tijd (beleveringstijden
afstemmen) en in de ruimte (de logistieke en infrastructurele capaciteit
beter benutten).
De logistieke/mobiliteitskant van het bedrijf wordt steeds meer
onderworpen aan duurzaamheidseisen. Het bedrijf kan daartoe investeren
in een duurzamere en minder vervuilende infrastructuur en wagenpark
zodat de negatieve impact op de buurt vermindert.
Veel bedrijven hebben ook een groeiende parkeervraag. Deze vraag kan
door het bedrijf op het eigen terrein beantwoord worden door de ruimte
beter te benutten, of door een alternatief te zoeken voor de gebruikte
vervoersmodi; niet alleen voor het personeel, maar ook voor de logistieke
activiteiten. Men kan bijvoorbeeld de werknemers stimuleren om te
carpoolen, met het openbaar vervoer te komen, of men kan zelf collectief
vervoer organiseren.
Het bedrijf kan hiervoor bij voorkeur ook overleggen met de buurt om
overeen te komen welke tijdsvensters voor belevering in aanmerking
komen (wanneer er weinig verkeer is in de woonomgeving). Het bedrijf kan
buiten de werkuren zijn parking ook inzetten als buurtparking voor de
bewoners. Zo hebben beide partijen wederzijdse voordelen.

-

Ruimtelijke uitdagingen
Enkele van de hogergenoemde infrastructurele uitdagingen en de erop
geformuleerde oplossingen zijn ook inzetbaar bij de ruimtelijke
uitdagingen. Infrastructuur neemt immers ook ruimte in beslag.
Het bedrijf kan hier voornamelijk inzetten op een verhoging van de
capaciteit of het beter benutten van de ruimte. Daartoe kan het delen van
de ruimte (zowel bedrijfsgebouwen als buitenruimte) al een belangrijke
oplossing vormen, die pro-verweving werkt, ook naar de buurt toe.
Ook tussen verschillende bedrijven in dezelfde buurt kan onderbenutte
ruimte gedeeld worden om een hogere bezetting te bekomen. Bovendien
kunnen deze eerder ruimtelijke wisselwerkingen ook leiden tot meer
organisatorische samenwerkingen en kennisuitwisseling (netwerk van
bedrijven).
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Buurt
-

Voor de buurtbewoners kan het op sommige momenten lastig zijn om een
parkeerplaats te vinden nabij hun woning, zeker tijdens de werkuren,
wanneer ook de werknemers van ondernemingen in de buurt er proberen
parkeren.

-

Ook zijn de straten in de verweven buurten niet altijd even voorzien op de
logistiek van de onderneming, wat tot plaatselijke congestie en
verkeersonveiligheid kan leiden voor de buurt.
In zo’n geval wordt de buurt idealiter betrokken bij het opstellen van een
evenwichtig parkeer- en of circulatieplan dat oog heeft voor zowel de
bedrijvigheid als de buurtbewoners.

-

Voor de buurtbewoners is het vooral belangrijk dat het bedrijf tijdig en
duidelijk communiceert, indien er bepaalde (tijdelijke) overlast zal
plaatsvinden. Een goed geïnformeerde burger kan immers anticiperen op
die overlast en maakt zich over het algemeen minder druk over de situatie.

-

Sommige economische activiteiten hebben een (hinderende)
visuele/zintuiglijke impact op de buurt (geur- of geluidshinder). In dat geval
kunnen buurtbewoners proberen contact te leggen met het bedrijf om te
zien welke eventueel ruimtelijke ingrepen gedaan kunnen worden om de
relatie tussen de bedrijvigheid en de buurtbewoners te verbeteren.

-

Een ander voorbeeld dat de relatie verder versterkt is de (tijdelijke)
gedeelde ingebruikname van leegstaande bedrijfsruimte door de buurt.
Daarvoor kan de buurt zich het best wel organiseren, zodanig dat de
samenwerking gecoördineerd kan verlopen, en de buurt en het bedrijf een
duidelijk aanspreekpunt hebben.
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Beleid
-

Onderzoek, meer bepaald dat van Kameleon, AWB en WVI, toonde aan dat
de verweving wonen en werken een eigen soort omgeving is. Voor dit
specifiek gebiedstype moet er dus beleid komen dat rekening houdt met
zowel de woon- als de bedrijfsaspecten. Communicatie over het beleid en
de randvoorwaarden ten opzichte van wonen en bedrijvigheid is dus
noodzakelijk.

-

De verhuis van een bedrijf betekent een grote investering van het bedrijf.
Vooral vanaf een bepaalde bedrijfsomvang zal die verhuis dus enkel
gebeuren indien er bijvoorbeeld een mogelijke productiviteitsverhoging
komt.

-

Eens een bedrijf investeringen ter plekke heeft gemaakt, zal het bedrijf op
die locatie blijven. Het beleid moet dus duidelijk communiceren wat de
mogelijkheden en de grenzen liggen voor het bedrijf. Indien het bedrijf zich
op een bedrijventerrein bevindt, is het cruciaal om als beleid bewust keuzes
te maken tot waar woningen kunnen komen.

-

Uit het onderzoek bleek dat het beleid voornamelijk verwacht wordt om
een faciliterende rol op te nemen bij het vinden van geschikte oplossingen
voor bovenstaande uitdagingen.

-

Het beleid kan bijvoorbeeld tussenkomen of bemiddelen om de ruimteen/of infrastructurele (uitbreidings)vragen van bedrijven in
overeenstemming te brengen met de wensen en noden van de
buurtbewoners.

-

Het lokale beleidsniveau kan ervoor zorgen dat er een participatief traject
op gang komt, of een platform tot stand komt waar bedrijven en
buurtbewoners met elkaar in overleg kunnen gaan, kunnen informeren over
elkaars (uitbreidings)plannen en wensen, en waar eventuele
tegemoetkomingen kunnen worden aangekaart (bv. in de vorm van een
buffer, tijdsafspraken, het delen van infrastructuur, etc.).

-

Het faciliteren van een wederzijdse communicatie en het delen van
informatie is van groot belang voor het wederzijds vertrouwen tussen
bedrijven en buurtbewoners. Het is een rol die hoofdzakelijk is weggelegd
voor het lokale beleidsniveau.

De eerder vermelde vraagstrategieën beschrijven enkele belangrijke voorbeelden van kantelmomenten en
acties die te maken hebben met de vragen van bedrijven en de andere actoren die uit het onderzoek van
Huybrechts & Stieglitz (2018) naar voor kwamen. We sommen hier niet alle voorbeelden op, daarvoor
verwijzen we graag naar de studie zelf. Tabel 6 geeft ter synthese een overzicht van de meest voorkomende
strategieën. Die strategieën kwamen ofwel aan bod in het case-onderzoek door Huybrechts & Stieglitz (2018)
of werden aan de lijst toegevoegd door voortschrijdende inzichten van de onderzoekspartners na de
workshopsessies en de brede stuurgroepvergaderingen.
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Tabel 6: Overzicht van mogelijke strategieën per actor om de diverse vragen slim en inclusieve te beantwoorden

Actor
Bedrijf

Kantelmomenten
Mobiliteit/
logistiek

Strategieën: diverse vragen slim en inclusief beantwoorden
-

Ruimte

-

Economisch

-

Buurtbewoners

Ruimte/
mobiliteit

-

-

Beleid

Afstemming buurtbedrijf

-

-

Herorganiseer, verduurzaam en stem logistiek/mobiliteit af
op buurt (wat betreft tijd, hoeveelheid, modi)
Overleg met buurt hoe de logistieke impact verkleind kan
worden
Herorganiseer en investeer samen met andere bedrijven
eventueel buurt om logistieke noden samen te beantwoorden
(beleveringsdiensten)
Herorganiseer en investeer om ruimtevraag op te vangen
door uit te breiden, en/of te verbouwen op een efficiënte
manier (ruimtebeslag)
Herorganiseer de ruimte, optimaliseer onderbenutte ruimte
Deel ruimte tussen bedrijven
Ontwikkel samen in samenspraak met de buurt om de hinder
t.a.v. de buurt te verlagen en de woon-werkrelatie te
verbeteren (vb. buffer).
Anticipeer of herorganiseer binnen de sector om op lange
termijn te blijven bestaan
Herorganiseer bedrijfsstructuur om flexibel in te spelen op de
markt, de sector, …
Investeer in infrastructuur (productie - en bedrijfs-) om
economische noden op te vangen
Investeer in duurzamere productie en minder impact op het
milieu en de omgeving.
Ontwikkel samen – zet in op lokale producten, knowhow en
arbeidskrachten
Deel de infrastructuur/onderbenutte gebouwen
Herorganiseer de circulatie zodat iedere weggebruiker een
aangepast en veilig traject kan afleggen (vb. verkeersluwe
routes naar school, etc.)
Ontwikkel samen met bedrijven om hinder te bufferen
Ontwikkel samen toekomstige ruimtelijke plannen en overleg
om ruimtevragen langs weerszijden gebalanceerd op te
lossen
Anticipeer op uitbreidingsmogelijkheden van bedrijven en
woonbuurt. Zorg voor antwoorden en opties nog voor de
bedrijven met vragen komen
Ontwikkel samen: ondersteun overleg tussen bedrijven en
buurtbewoners
Anticipeer en deel informatie: om onderbenutting van sites
op te vangen.
Deel (en bewegwijzer) de infrastructuur om conflicterende
stromen (logistiek versus zwakke weggebruikers) te
vermijden
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Verweefcoaching om verweving te garanderen
Bij veel van de hoger vernoemde acties of strategieën komt het er tevens
op aan om de ruimere situatie en de veranderingen die op til zijn op
verschillende niveaus (in de omgeving, in de buurt, juridisch, socioeconomisch, etc.) te detecteren, erop te anticiperen en erop in te spelen
waar mogelijk. Daarbij is het opbouwen van een goed nabuurschap met
de andere ruimtegebruikers/functies van belang. Zo kan de verweving
van de economische activiteit in stand gehouden worden en robuuster
gemaakt worden. De verschillende actoren hebben daarin hun eigen rol
te spelen, vandaar dat ‘verweefcoaching’ ook als een activiteit werd
opgenomen in de matrix. Voorlopig is niet uitgemaakt of de
verschillende rollen bij telkens dezelfde instanties komen: de rol die elke
actor speelt, kan wisselen naargelang de situatie. Beleid, buurt en bedrijf
zijn steeds aanwezig, maar de onderlinge verhouding kan wisselen. De
verweefcoach heeft de rol om aan te vullen.
Zoals eerder aangegeven kiezen we ervoor om in deze synthese minder te focussen op de verweefcoach,
maar werd besloten de aandacht te verschuiven naar de activiteit van verweefcoaching. Verweefcoaching
duidt op de activiteit die bij de verschillende actoren de verwevingsattitude opwekt en stimuleert om een
uitgebalanceerde verweving te garanderen.
Verweefcoaching impliceert het ontwikkelen van verschillende vaardigheden, zoals het strategisch nadenken
en het zich kunnen verplaatsen in andermans perspectief en voeling hebben met de gehanteerde logica’s
(bedrijfslogica, vastgoedlogica, wensen van de buurt), het goed kunnen onderhandelen en het tot stand
doen komen/onderhouden van een netwerk van actoren. Dat netwerk kan ingeschakeld worden om de
nodige kennis of inzichten te vergaren indien de actor er zelf nog onvoldoende over beschikt (juridisch of
op het vlak van ruimtelijke ordening of de vastgoedmarkt, etc.).

Bedrijf
-

Een bedrijf, en bij uitbreiding een sectorvereniging of een andere
economische actor, kan de band met de buurtbewoners aanhalen en zijn
sociale netwerk in de kern uitbouwen door informatiemomenten te
organiseren en frequent te communiceren. Ook is het van belang
occasionele contacten met de buurt te organiseren.

-

Daarnaast kan het bedrijf ook inzetten op bepaalde producten die bestemd
zijn voor de lokale afzetmarkt. Daarvoor kan het eventueel steunen op de
lokale knowhow en kan het zijn werknemers waar mogelijk lokaal
rekruteren. Op die manier wordt de verweven locatie verankerd en van
economisch belang voor de gemeente. De relatie tussen bedrijvigheid en
wonen wordt erdoor bevestigd en versterkt.

-

Wanneer de bedrijfsactiviteiten dat toelaten is het combineren van wonen
en werken op de site ook een interessante strategie om verweving te
stimuleren. In dat geval wordt de zaakvoerder meteen ook buurtbewoner,
of worden werknemers in het algemeen buurtbewoners, en wordt de
barrière of kloof tussen de leefwereld van de economische speler en die van
de buurt kleiner.

-

Ook het delen van onderbenutte buiten-of binnenruimte met de buurt,
komt de woon-werkrelatie ten goede.
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(Bedrijf – vervolg)
-

Idealiter probeert een bedrijf ook zelf te anticiperen op zijn toekomstige
noden, zowel economisch, ruimtelijk als infrastructureel. Zo kan het bedrijf
voldoen aan de evoluerende eisen gesteld door bijvoorbeeld de
veranderende milieuwetgeving of de sectorveranderingen.

-

Het bedrijf moet ook nadenken over ruimtelijk ingrepen, die een
toekomstige (andere, meer ruimte-intensieve) ingebruikname van de site
niet uitsluiten. Verweefcoaching betekent voor bedrijven immers het
strategisch en op lange termijn nadenken over duurzaam ruimtegebruik.
Vb. het definitief opsplitsen van bedrijfsgebouwen in kleinere units kan
beperkende gevolgen hebben voor latere activiteiten en wordt dus bij
voorkeur niet gedaan.

-

Een ander aspect van verweefcoaching voor bedrijven is het openhouden
van opties. De opties van de economische activiteit dienen zo breed
mogelijk gehouden te worden, om zich te behoeden voor een lock-in
situatie door eerder gemaakte definitieve ruimtelijke keuzes.

-

Ook binnen de bedrijven en de bedrijfssector kan er een pro-actieve
houding bestaan ten opzichte van wonen. De sector is op de hoogte van de
technische mogelijkheden die wonen en bedrijvigheid naast elkaar mogelijk
maakt. Een voorbeeld hiervan is de activiteiten ruimtelijk zo organiseren,
dat er het minste hinder is langs de kant van de woningen.

Buurt
-

De buurtbewoners kunnen op hun eerder gestelde uitdagingen een
antwoord proberen krijgen door zich te verenigen, en een werkgroep of
buurtcomité op te richten die zijn voelsprieten behoudt in de buurt, maar
die proactief met de bedrijven wil meedenken.

-

Als de buurt zichzelf organiseert is het ook voor bedrijven en het lokale
beleidsniveau gemakkelijker om een aanspreekpunt te vinden en kan men
gemakkelijker de weg naar participatieve trajecten vinden. Verschillende
doelstellingen, zoals het (tijdelijk) delen van bepaalde infrastructuren
(parkings, lege opslagruimtes) door de buurt, kunnen hierdoor
gemakkelijker verwezenlijkt worden.
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Beleid
-

Het beleid heeft een belangrijk aandeel in verweefcoaching voornamelijk
wat betreft de coördinerende en sensibiliserende rol, en bij het uitzetten
van een strategische samenwerking: het begeleiden van bedrijven en
buurtbewoners, en het afstemmen van hun wensen, etc.. Kortom het beleid
moet verweving promoten.

-

Het (lokale) beleidsniveau kan het grotere plaatje bekijken en de
bedrijfslogica of de motieven van de buurt kunnen overstijgen. Het beleid
kan ook zelf actief bepaalde vragen helpen beantwoorden voor bedrijven
en/of eventuele alternatieven onderzoeken. Zo kan het bijvoorbeeld samen
met bedrijven een regelgevend kader opmaken om het duurzaam en
strategisch ruimtegebruik op economische sites te stimuleren en/of te
bewaken.

-

Er kunnen bijvoorbeeld mogelijke alternatieven onderzocht worden om
bedrijfssites of -gebouwen tijdelijk op te splitsen en van een zeker
flexibiliteit te voorzien, zonder daarom definitieve ruimtelijke ingrepen te
doen. Waardoor een eventuele toekomstige overname door andere
economische spelers op lange termijn niet in het gedrang komt.

-

Het lokale beleidsniveau kan zijn eigen beleidsplannen evalueren en nagaan
in hoeverre ze verweving mogelijk maken (bijvoorbeeld in de maatvoering
van gebouwen en sites, in voorschriften), en in welke mate er bewust is
omgegaan met de mechanismen van de vastgoedladder.

-

Het lokale beleidsniveau kan ook in zijn beleidsplannen inspelen op de
positieve effecten van verweving van economie en wonen. Het kan die
verweving vooropstellen in de verschillende beleidsplannen (zoals
mobiliteitsplan, ruimtelijk beleidsplan, specifieke plannen voor
ontwikkelingen in de kern), in ruimtelijke uitvoeringsplannen en in
verordeningen.

-

De hogere beleidsniveaus kunnen ook aansturen op verweving door
faciliterende, stimulerende (subsidies, fiscale voordelen), of sanctionerende
maatregelen. Kansen voor verankering van verweving liggen er bovendien
bij een instrumentarium dat vanuit verschillende andere aantakkende
beleidsvelden vorm krijgt.

-

Het beleid kan ook inzetten op kennisontwikkeling over verweving (welke
locaties zijn er, ontwerpend onderzoek,…)
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Figuur 47: Verschillende rollen of gedaanten die de overheid kan aannemen en de instrumenten die per rol voorhanden
zijn (Leidedal, 2016).

Figuur 47 biedt aanvulling bij de verschillende rollen die het beleid kan aannemen en welk instrument bij
elke rol past. Bovenstaande tekst ging al uitgebreid in op de verschillende strategieën en werkpunten van
de drie actoren (bedrijf, buurtbewoners en beleid) om aan verweefcoaching te doen. In Tabel 7 worden de
mogelijke strategieën die bij de verweefcoachingsblik horen kernachtig opgesomd per actor. De lijst werd
samengesteld uit strategieën en inzichten die doorheen het Segmentatie IV onderzoekstraject werden
vergaard.
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Tabel 7: Overzicht van mogelijke strategieën om aan verweefcoaching te doen

Actor
Bedrijf

Strategieën voor verweefcoaching
-

Buurtbewoners

-

Beleid

-

Anticipeer op regelgeving
Anticipeer op toekomstige noden en denk strategisch en (ruimte, logistiek,
economisch)
Herorganiseer en investeer waar mogelijk om wonen en werken op de site
te verenigen en voeling te houden met de buurt
Investeer in netwerk met andere bedrijven en deel informatie: knowhow,
onderbenutte ruimte, infrastructuur, etc.
Investeer in de buurt (groene zone, buffer)
Deel ruimte met de buurt, wissel informatie en hou contact met de buurt
en het beleid, toon engagement
Ontwikkel samen: produceer lokaal, zet in op lokale knowhow en
organiseer activiteiten samen met de buurt (vb. Pop-ups, events,
buurtwinkel, etc.)
Anticipeer en deel: pols zelf naar mogelijkheden om te delen met bedrijven
(de onderbenutte infrastructuur of ruimte van de bedrijven)
Deel en ontwikkel samen: deel informatie en ga in op overlegmomenten
met de stad en de bedrijven
Ontwikkel samen: denk actief mee aan een strategische ontwikkeling van
een verweven buurt op lange termijn
Anticipeer op globale en lokale trends
Anticipeer op wederzijdse uitdagingen, bewaak het evenwicht/ objectiveer
de feiten (hinder voor buurt t.o.v. noden van bedrijven)
Anticipeer op behoud van verweving: veranker verweving in beleid
Deel informatie: hou contact met bedrijven en buurt
Ontwikkel samen: organiseer overlegmomenten en participatieve trajecten
Ontwikkel samen beleidsinstrumenten voor duurzaam en flexibel
economisch ruimtegebruik die woon-werkrelatie versterkt
Investeer en deel: investeer in de buurt en enthousiasmeer pro-verweving ambassadeursrol
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8. Epiloog
Het is van belang de verweving van economische activiteiten en wonen in kernen of stedelijke omgevingen
te behouden en te stimuleren. Verweving heeft tal van voordelen voor de kernen: kernen blijven levendig,
er is lokale tewerkstelling, … Wanneer ondernemingen wegtrekken laten ze in de kern een leegstaande site
achter, die maar moeilijk ingevuld raakt of die ultiem door een woonproject wordt ingevuld. In het extreme
geval worden de kernen monofunctionele slaapdorpen, waar weinig gebeurt en niets ondernomen wordt
Nu, zover zijn we nog niet, lokale en bovenlokale beleidsniveaus zien steeds meer het nut van verweving en
het opkrikken van het lokale voorzieningenniveau. Het zoeken naar strategieën om verweving te stimuleren
en te versterken is dan ook het onderwerp van deze bijdrage.

Figuur 48: Een matrix vol mogelijke strategieën pro-verweving (Atelier Romain)

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
76

Door botsende logica’s en (ruimtelijke) uitdagingen gaat het verweven van de economische functie met de
woonfunctie niet vanzelf. Toch zorgt die verweving niet alleen voor uitdagingen of lasten, maar ook voor
tal van voordelen en positieve effecten in de (stedelijke) woonomgeving. Daarom slaat de beleidsmatige
slinger de laatste jaren terug van het sterke scheiden van de functies naar het stimuleren van verweving.
Alleen moet niet enkel het beleid daarvan overtuigd zijn, maar ook de bedrijven of ondernemers en de
buurtbewoners zelf. Iedereen heeft immers zijn rol of aandeel in de verweefcoaching op te nemen. Omdat
dit bewustzijn en draagvlak voor verweving over het algemeen nog vaak ontbreekt, komt men er niet alleen
met het bedenken van interessante ruimtelijke ontwerpinsteken of met het aanstellen van een
‘verweefcoach’. Die strategieën zullen immers pas worden toegepast, wanneer de bedrijven in eerste
instantie, en de buurt er de meerwaarde van inzien. Vandaar dat in de reeks van onderzoeken kaderend
binnen de Segmentatie IV de bedrijven zelf het voorwerp van de studie waren; hun acties en keuzes werden
onder de loep genomen en het concept verweefcoaching stond centraal.
Via gedetailleerd beschrijvend onderzoek van drie studiegebieden, met telkens drie real-life bedrijfscases per
studiegebied, werden de verschillende overwegingen in beschouwing genomen die pro- of contra-verweving
werken. Telkens werd ook bekeken welke belangrijke gebeurtenissen, bestempeld als kantelmomenten, voor
bedrijven aan de basis lagen van die overwegingen en tot welke concrete acties ze kwamen. Uiteindelijk liet
het inzoomen tot de kleinste korrel van bedrijfssituaties ons toe om te komen tot een uitgebreid pallet aan
strategieën voor de verschillende actoren. Zoals eerder vermeld, vertrok het onderzoek vanuit de
ondernemingen en bedrijven, en niet specifiek vanuit de inzichten van andere actoren. Toch kwamen die
andere actoren ook ruim in beeld bij het gedetailleerd in kaart brengen van de kantelmoment-actie-reactie
tijdlijnen van bedrijven. Vandaar dat we ook die actoren (buurt, beleid, andere bedrijven) meenemen in de
matrix. Dat pallet van strategieën hebben we vervolgens geordend naar de verschillende blikvelden die
gehanteerd kunnen worden voor de verweving, met extra aandacht voor verweefcoaching die de
verwevingsattitude ontwikkelt. Zo kwamen we uit bij een matrix die voor elke actor en gehanteerde
blik/houding een aantal strategieën voorstelt die verweving stimuleren.
Hoe kwamen we bij verweefcoaching terecht? Vanuit eerder onderzoek ontstond het inzicht dat een soort
makelaar pro-verweving ontbreekt, die het overzicht behoudt en die naast het welzijn van de omgeving of
buurt de verwevingsambitie steevast voor ogen houdt. Vandaar dat ook in deze studie vertrokken werd van
wat zo’n verweefcoach precies kan betekenen, vanuit de bedrijven bekeken. Hoe kan hij de verschillende
achterliggende logica’s verzoenen? Gaandeweg doorheen het onderzoekstraject van deze studie werd
ingezien dat het definiëren of concretiseren van zo’n verweefcoach samen met de verschillende partijen
moeilijk is. De verweefcoach zou zeer veel verschillende rollen moeten opnemen, posities bekleden en paden
bewandelen. Het bleek ook niet meteen nodig, want de discussie over wat hij doet is minstens even
waardevol. Vandaar dat naar het einde van het onderzoekstraject verweefcoaching steeds meer centraal
ging staan. Waarbij we verweefcoaching beschouwen als de activiteit die ervoor moet zorgen dat alle
actoren een attitude pro-verweving aannemen en verder ontwikkelen.
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In deze segmentatiestudie gingen we uit van verweving als feit. Veel bedrijven zitten al decennialang ingebed
in het bebouwde (woon)weefsel; ze hebben al talloze acties genomen – bijvoorbeeld geïnvesteerd in het
omliggende weefsel of de buurt – om de relatie wonen-werken in balans te houden. Maar bedrijven zijn zich
vaak niet bewust van die inspanningen en acties die tot verweving (blijven) leiden. Daarom wordt verweving
veelal onderbelicht. Maar hoe werk je aan een proactief verwevingsbeleid als de economische spelers waar
het om draait niet mee zijn met het groter verhaal?
Doorheen het onderzoekstraject stelden we vast dat verweefcoaching een activiteit is die een proverwevingshouding probeert aan te kweken/te stimuleren die uit verschillende lagen bestaat. Dergelijke
houding wordt idealiter door de verschillende actoren aangenomen als ze proactief verweving willen
(re)produceren. Ten eerste, zoals we net meegaven, is het noodzakelijk dat de bedrijven en de buurtbewoners
zich ervan bewust zijn dat ze wederzijdse inspanningen leveren en invloed ondervinden van mekaars
aanwezigheid in hetzelfde bebouwde weefsel. Vandaar dat het sensibiliseren en het in kaart brengen van
de economische activiteiten een interessante en noodzakelijke start is voor een pro-verwevingsklimaat. Het
beschikken over voldoende achtergrondkennis is een must; in dit onderzoek brachten we die kennis naar
boven via een combinatie van methodes: historische analyse, terreininventarisatie (mapping) en diepteinterviews en workshops naar de bedrijfsspecifieke trajecten (via tijdlijnen). Ten tweede is het noodzakelijk
om nog een stapje verder te gaan en te analyseren wat de grootste uitdagingen en kantelmomenten
waren/zijn/zullen worden voor de economische speler. Die kantelmomenten geven immers aan dat er
een/meer actie(s) zullen moeten genomen worden, die al dan niet in het voordeel van de verweven locatie
spelen. Ten derde moet de actoren bewust omspringen met die kantelmomenten (internaliseren) en bereid
zijn de bestaande verweving te behouden. Ze moeten dus inspelen op die kantelmomenten en ze aangrijpen
om die acties te nemen die de bestaande verweving in stand houden. Op de vierde en hoogste trap van de
veweefcoachingsladder geldt dat actoren verder willen gaan dan enkel de bestaande verweving in stand te
houden. Men moet ook nieuwe verweving willen produceren en desnoods kantelmomenten induceren om de
nodige verweving te genereren. Het spreekt voor zich dat actoren die nauwelijks stilstaan bij het feit dat ze
al zoveel inspanningen pro-verweving hebben geleverd, ook niet meteen bezig zijn met het genereren van
nieuwe verwevingsopportuniteiten of met het induceren van kantelmomenten. Dergelijke actoren zullen
weinig van de strategieën uit voorgaande hoofdstukken bewust hanteren (i.e. anticiperen, herorganiseren,
investeren, delen, samen ontwikkelen). Er zit dus wel enige laddervorm in het pro-verwevingsengagement
van actoren. We kunnen de link leggen met de participatieladder van Arnstein (1969).
Aangezien verschillende actie-werkwoorden te maken hebben met enige vorm van participatie, vinden we
een kanttekening over de invulling van die ‘participatie’ hier op zijn plaats. Participatie is een veel, maar
vaak ongenuanceerd gebruikte term die vele ladingen dekt; het weerspiegelt in feite een zeer gradueel
spectrum van betrokkenheid van de burgers (of actoren in dit geval) die kan gaan van geïnformeerd worden
tot het zelf meebeslissen, en ondersteund worden om zelf beslissingen te nemen. Denk maar aan de ladder
van Arnstein (1969), bedoeld om de begripsvervaging uit te klaren en participatie in al zijn vormen en
gradiënten te ontrafelen. Bij de onderste treden van de ladder kan je niet spreken van participatie, maar
eerder van non participatie. Het gaat daarbij om vormen van non-participatie, waarin gezaghebbers het
woord voeren en burgers niet voorkomen. De derde, vierde en vijfde treden, respectievelijk het informeren,
consulteren en het tevredenstellen, weerspiegelen een bepaalde graad van participatie die nog relatief
passief is; burgers worden gehoord, maar er is geen garantie dat met hun stem aan de slag gegaan wordt.
Vanaf de zesde trede en hoger is er sprake van het doorwegen op beslissingen en dus van enige macht,
maar deze vereisen een bepaalde mate van engagement en organisatie. Maar de ladder wijst ook op de
noodzaak van het informeren en consulteren alvorens betrokken partijen zich ook echt engageren.
Er moet een bepaalde basis gelegd worden vooraleer mensen zich willen/kunnen engageren en een proverwevingsattitude aannemen. Niet elke schaal van verweven activiteiten heeft echter nood aan dezelfde
invulling (of trede) van participatie. Bij kleine ondernemingen, waar de ondernemer veelal ook bewoner is
en de impact of hinder naar de omgeving relatief beperkt, is er minder nood aan formele, georganiseerde
actieve samenwerking tussen burgers, beleid en bedrijven. Terwijl dit bij zeer grote ondernemingen vaker
wel een noodzaak wordt, omdat de activiteiten een veel grotere impact hebben op die omgeving. Vandaar
dat altijd naar maatwerkoplossingen of strategieën gestreefd moet worden– en waar participatie in de
mond genomen wordt – dat die op maat van de actoren en activiteiten worden ingezet.
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Een tegengewicht of extra weerstandsfactor bij het realiseren of behouden van verweving van de
economische met de woonfunctie is de vastgoedlogica en de daarbij horende vastgoedactoren zoals
ontwikkelaars. Bij sommige kantelmomenten zoals het stopzetten van een activiteit vanwege persoonlijke
redenen of welke dan ook, steekt die logica de kop op. Bedrijven kunnen dan hun activiteit of exploitatie
proberen loskoppelen van de verweven locatie en op de voormalige bedrijfslocatie een (veel lucratiever)
woonproject realiseren. Ook voor bewoners geldt die logica; bedrijven in de onmiddellijke omgeving zorgen
vaker voor hinder en overlast dan woningen, wat zich vaak ook weerspiegelt in de vastgoedprijzen. De
woningprijzen worden (negatief) beïnvloedt door de nabijheid van (‘hinderlijke’) economische activiteiten.
Voor het beleid speelt het aanbod aan ruimte voor bedrijvigheid een grote rol. Als er nog veel
greenfieldontwikkelingen mogelijk zijn in een bepaalde gemeente, zal de gemeente er eerder op aansturen
om die bestaande ruimte op ingerichte bedrijventerreinen in te nemen. Waar die ruimte of dat aanbod er
niet meer is worden verweven locaties van meer strategisch belang. Want eens een locatie de woonfunctie
heeft aangenomen is het tij moeilijker te keren.
Tot slot baseerde het onderzoek zich op casestudies en zeer bedrijfsspecifieke en contextspecifieke woonwerk verwevingstrajecten of tijdlijnen. Er werd ingezoomd op kantelmomenten en de verscheidene acties
die daarop telkens volgden per bedrijf. Huybrechts & Stieglitz (2018) probeerden een set van terugkerende
kantelmomenten en acties te identificeren die in nagenoeg alle cases voorkwamen. Natuurlijk dient wel
opgemerkt dat bij het opknippen van die tijdlijnen en dus van de acties en de kantelmomenten een deel
van het zeer gedetailleerde verhaal verloren gaat en vaak artificieel is; soms vormen acties zelf
kantelmomenten waarop dan weer (re)actie komt (keten). Vandaar dat het apart oplijsten van die
kantelmomenten en acties geen exacte oefening is, maar wel veel inzicht biedt in de patronen van actiereactie die voorkomen. In deze synthese gebruikten we die opsplitsing om los te komen van de
bedrijfsspecifieke situaties – of van (de keten van) anekdotische kantelmomenten en erop volgende acties
(actie-reactie-actie-…) en om ons toepasbare lessen te laten destilleren, die ook elders in een andere context
zinvol zijn; de acties ‘ANTICIPEER’, ‘HERORGANISEER’, ‘INVESTEER’, ‘DEEL’, en ‘ONTWIKKEL SAMEN’, zijn voor
alle partijen imperatief in het verwevingsvraagstuk (cf. Figuur 48).
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zich in de loop van de tijd ontwikkelden en hoe belangrijke kantelmomenten hun relaties
met de omringende leefomgeving veranderden. De studie bespreekt hoe bedrijven, beleid en
mensen die in de stad wonen en werken gebruik kunnen maken van het inzicht in deze kantel
momenten om actief vorm te geven aan - wat wij noemen - een "verweefcoachingproces": het
vormgeven van een meer samenwerkende relatie tussen werken en wonen.
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MANAGEMENTSAMENVATTING
Deze studie gaat uit van de hypothese dat ruimtelijk ontwerp en beleid kan bijdragen aan een transitie naar een meer duurzame toekomst voor onze steden als het werk- en woonomgevingen ondersteunt
om ‘samen te werken’ in het maken van deze toekomst. De literatuurstudie bespreekt hoe werkomgevingen steeds meer losgekoppeld worden van hun omringende leefomgeving en hoe belangrijk het is
om deze werelden weer samen te brengen door – wat we noemen – een proces van ‘verweefcoaching’.
Om de bestaande relaties tussen wonen en werken te begrijpen, hebben we via een design antropologische benadering onderzocht hoe 9 Belgische bedrijven zich in de loop van de tijd ontwikkelden en hoe
belangrijke kantelmomenten hun relaties met de omringende leefomgeving veranderden. We bespreken
hoe bedrijven, beleid en mensen die in de stad wonen en werken gebruik kunnen maken van het inzicht
in deze kantelpunten om actief vorm te geven aan een verweefcoachingproces. Dit impliceert een meer
bewust samen ontwikkelen/ontwerpen van acties die werken en wonen weer dichter bij elkaar brengen,
en dit op een microschaal (niveau van de architecturale ruimte, technologie en menselijke actoren in het
bedrijf en zijn onmiddellijke omgeving); die vervolgens verder worden ontwikkeld op de mesoschaal (de
regio en de stad) en de macroschaal (globale context).
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INZET VAN DE STUDIE
Het Vlaams Planbureau voor Omgeving (Departement Omgeving) startte begin 2017 met het
uitschrijven van verscheidene onderzoeksopdrachten die zich concentreerden op de verschillende aspecten van verweving van economische activiteiten met de woonfunctie. De aanleiding was de observatie dat
verscheidene maatschappelijke dynamieken ervoor gezorgd hebben dat de woon- en werkfunctie steeds
verder uit elkaar gegroeid zijn; ze zijn zich letterlijk ruimtelijk van elkaar gaan spreiden. Bedrijvigheid is
zich steeds meer gaan terugtrekken uit de woonomgevingen van de steden. Onderstaand citaat uit het
Witboek Ruimte Vlaanderen 2017 beschrijft die tendens.
‘Een groot deel van de ondernemingen vandaag is verweven in het bebouwde weefsel.
Kleine ondernemingen zijn veelal op perceelniveau verweven in het woonweefsel: in binnengebieden, geïntegreerd in een woonperceel, op een apart perceel tussen woningen,
soms als een mini-bedrijventerrein, tussen woningen. Economische activiteiten worden
echter meer en meer uit het (woon)weefsel verdrongen.’ (Witboek Ruimte Vlaanderen,
2017, p. 35)
Deze dynamieken worden gevoed vanuit prominente actoren in het verwevingsvraagstuk: bedrijven, burgers of omwonenden en het beleid. We vertrekken van de rollen die deze prominente actoren
vervullen en belangen die ze behartigen.
Voor het bedrijf is het belangrijk dat ze kunnen ondernemen in de best mogelijke omstandigheden.
Daartoe gaan ze mee met de tijd, een tijd van alomtegenwoordige (auto)mobiliteit en de niet-lineaire
relatie tussen afstand en transportkost en een mondiale arbeidsdeling. Voor bedrijven betekent dit dat
ze een specifieke rol opnemen in gespecialiseerde netwerken, zich richten op specifieke werknemers,
klanten op een specifieke schaal rekruteren,… die allen passen binnen het eigen business-model. De
binding met de lokale buurt vervaagt voor steeds meer bedrijven.
De burger/buurtbewoner laat de woonplaats minder afhangen van werkplaats en meer van de
eigen nagestreefde woonkwaliteit. Er is steeds minder een (gevoel van) verbondenheid met de economische activiteit of het bedrijf uit de eigen woonomgeving. Tegelijk werd een deel van de bevolking steeds
mondiger en multimedialer; de stap om zich te organiseren tegen de overlast, ertegen te protesteren
en zelfs formeel een klacht tegen een bedrijf in te dienen werd daarmee kleiner. Investeren in een goed
nabuurschap werd voor bedrijven daarom steeds belangrijker.
Tot slot, bekeken vanuit het beleid, zijn er twee zichzelf versterkende logica’s. Ten eerste wordt
het scheiden van functies in de tweede helft van de 20ste eeuw naar voor geschoven. Scheiding blijft
nuttig als activiteiten echt hinderlijk, gevaarlijk en ongezond voor mens en milieu zijn en er onvoldoende
maatregelen bestaan om de risico’s te beperken. Om economische activiteiten aan te trekken focust(e)
het beleid zich op het voorzien van (goedkope) bedrijventerreinen. Hoewel voor veel activiteiten verweven voorkomen geen enkel probleem is, zijn er weinig voorbeelden van beleid voor verweven locaties.
Bestemde economische terreinen in woonomgevingen krijgen, wanneer de site verlaten wordt, vaak een
woon- of gemengde bestemming. Ten tweede speelt binnen de gemengde bestemmingen (waaronder
het woongebied) een vastgoedlogica. Omdat de prijs voor het woonvastgoed nu eenmaal hoger is dan
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voor bedrijfsvastgoed (met uitzondering van sommige winkelpanden), zal de logica van de vastgoedmarkt
er vaak toe leiden dat verweven sites omgevormd worden tot gloednieuwe woonprojecten. Deze twee
logica’s zorgen ervoor dat er doorgaans in de praktijk weinig tegenkanting is om bedrijven zich te laten
vestigen op bedrijventerreinen.
Gezien we uit studies weten dat een goede verweving tussen wonen en werken grote voordelen
heeft in het werken naar de Sustainable Development Goals (SDGs), is het van belang om er andere dynamieken tegenover te plaatsen die de verweving tussen wonen en werken opnieuw kunnen versterken
of innoveren in het licht van deze recente maatschappelijke dynamieken. Zo is een korte afstand tussen
wonen en werken duurzamer, omdat werknemers te voet of met de fiets kunnen gaan en is het ook inclusiever naar lager geschoolden, die niet snel lange afstanden afleggen voor het werk. Maar, waar wonen
en werken zeer gedefinieerde domeinen zijn, is de tussenzone, de verweving dat veel minder. Het maakt
deel uit van het publieke en heeft daardoor geen duidelijke eigenaars en verantwoordelijken. Het zijn dus
vooral beleidsmakers die zich over deze tussenzone ontfermen, maar die hebben veel moeite om bedrijven en bewoners te overtuigen om hier mee over na te denken en er in te investeren. Toch leert de ervaring dat ze er bij kunnen winnen, omdat een gedeelde zone, voor beide partijen voordelen kan opleveren.
De centrale vraag van de studie was daarom: ‘hoe kunnen we de bestaande verweving van economische activiteit behouden in de stad?’. Deze studie leerde ons dat deze vraag te eenvoudig is. De vraag
gaat er immers vanuit dat de huidige verwevingsstrategie voldoende kwalitatief is en antwoord biedt op
de hedendaagse en toekomstige maatschappelijke dynamieken. We willen die vraag verder nuanceren
door te erkennen dat we allereerst veel meer inzicht nodig hebben in de maatschappelijke dynamieken
die de verweving wonen en werken ten goede komen of belemmeren, te detecteren en vervolgens acties ontwerpen die deze verweving versterken, in vraag stellen of vernieuwen. We moeten bovendien
specifiëren vanuit welk perspectief we dit willen doen: wie moet die acties ondernemen: burgers, beleidsmakers, bedrijven? Dat leidde ons tot de volgende vraag: ‘Hoe kunnen we als ruimtelijk ontwerpers,
planners de bestaande bijdragen van bedrijven, burgers, lokale en regionale beleidsmakers aan de verweving tussen wonen en werken (met het oog op een duurzame omgeving) versterken, in vraag stellen en
vernieuwen, en dit rekening houdend met de hedendaagse maatschappelijke dynamieken?’
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METHODIEK
Om die vraag te beantwoorden, werden een aantal methodieken ingezet die er bewust op gericht
waren om de bestaande en toekomstige dynamieken die spelen bij verweving van wonen en werken in
beeld te brengen, te bespreken en te innoveren. Meer bepaald werd de verweving van 9 bedrijven met de
omringende leefomgeving bestudeerd. Dit had als doel het ontdekken en verder ontwikkelen van acties
door bedrijven, beleid en burgers die de verweving wonen en werken ten goede komen.
Dit traject startte met interviews en observaties bij de bedrijven ter plaatse in de periode van maart
tot juni 2018. De resulterende bottom-up inzichten werden verwerkt in historische tijdslijnen die een
visuele representatie zijn van de verschillende kantelmomenten (bv. een groei van het bedrijf) in de aard
van de verweving tussen de bedrijven en de omringende leefomgevingen en de verschillende acties die
de bedrijven genomen hadden om met die kantelmomenten om te gaan.
Vanaf september vonden dan co-creatieve workshops plaats tussen de bedrijven, de intercommunales, de lokale en Vlaamse overheid en de buurt. In die workshops (1) werden de tijdslijnen met
kantelmomenten en acties voorgesteld en (2) werden collectief publieke acties uitgewerkt die op een nog
meer kwalitatieve wijze dan voorheen de verweving tussen wonen en werken kunnen aansturen. Deze
acties werden vervolgens geëvalueerd.
Als resultaat werd een overzicht en een analyse gepresenteerd van kantelmomenten en acties die
door zowel bedrijven, overheden als burgers kunnen genomen worden. Doordat de kantelmomenten en
acties inzicht verschaffen in hoe bedrijven doorheen een lange geschiedenis met de verweving wonen
en werken zijn omgegaan en doordat ze bij de verschillende bedrijven grotendeels gelijk liepen, zijn ze
voldoende robuust en representatief om op toekomstige economische, sociale of ecologische shifts en
tendensen te anticiperen. De doelstelling van de kantelmomenten en acties is dan niet zozeer om beleid,
burgers en bedrijven (ook de vastgoed en fiscale sector) zelf de tools in handen te geven om bedrijven
strikt op hun plek te houden, maar eerder om wonen en werken in de stad/gemeente/regio in balans te
houden. Zo bouwt deze studie verder op studies zoals Brussel Noordrand (zie ruimtedeelplatform Buda
+, https://www.ruimtevlaanderen.be/topnoordrand) en Labo XX, Antwerpen (https://www.antwerpenmorgen.be/projecten/labo-xx/over).
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RESULTATEN

ROESELARE
INTERVIEWS 19/04/2018 (locatie: in het bedrijf)
WORKSHOP 13/09/2018 (locatie: stadhuis Roeselare)
bedrijven: V D V, R O U L A R TA , R O D E N B A C H
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V D V A D V O C AT E N
TIJDSLIJN
INTERVIEW MET

LODE DERUDDER
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K A N T E L M O M E N T - FAMILIALE ONTWIKKELING

KANTE

ACTIE
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K A N T E L M O M E N T - FAMILIALE ONTWIKKELING

In 1954 start advocaat Albrik Van Eeckhout een eenmanskantoor in het centrum van Roeselare. In
1987 studeert zijn zoon Antoine af als advocaat en vervoegt hem.
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K A N T E L M O M E N T - FAMILIALE ONTWIKKELING

KANTE

A C T I E - HERORGANISEER R U I M T E - W O N E N - W E R K E N
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K A N T E L M O M E N T - FAMILIALE ONTWIKKELING

In 1991 trouwt Antoine Van Eeckhout met advocate Kaat Vanthuyne. Haar familie heeft een pand in
de historische stadskern van Roeselare, Henri Horriestraat 44. Dit pand is bouwkundig erfgoed. Dit
kantelmoment pakken ze aan door een concrete actie:
A C T I E - HERORGANISEER R U I M T E - W O N E N - W E R K E N

De Van Eeckhouts betrekken het pand samen met Kaat Vanthuyne omdat ze nood hebben aan meer
ruimte. Antoine en Kaat wonen in een appartement boven het kantoor.
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K A N T E L M O M E N T - GROEI (PERSONEEL)

KANTE

ACTIE
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K A N T E L M O M E N T - GROEI (PERSONEEL)

In 1991 komt Lode Derudder erbij en in 2006 wordt het kantoor versterkt met Koen Vandenberghe.
Koen Vandenberghe was een studiegenoot van Lode Derudder en Antoine Van Eeckhout die in
Ingelmunster een volwaardig kantoor had uitgebouwd. Hij oppert het idee om samen te werken in
Roeselare. Antoine Van Eeckhout, Lode Derudder en Koen Vandenberghe starten samen een nieuw
vennootschap dat bestaat uit 3 eenmanszaken, met name VDV Advocaten.
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K A N T E L M O M E N T - RUIMTELIJKE VERANDERING (UITBREIDING)

KANTE

A C T I E - ANTICIPEER O P R U I M T E L I J K E U I T B R E I D I N G S M O G E L I J K H E D E N

ACTIE
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K A N T E L M O M E N T - RUIMTELIJKE VERANDERING (UITBREIDING)

Door de personeelsgroei is er nood aan uitbreiding. In 2006 kijkt VDV uit naar een ruimte ergens rond
Roeselare, waar meer plaats is. Dit leidt tot een concrete actie:
A C T I E - ANTICIPEER O P R U I M T E L I J K E U I T B R E I D I N G S M O G E L I J K H E D E N

Het bedrijf wil niet verhuizen naar een nieuwe ruimte rondom Roeselare, omdat dit als nadeel heeft
dat niemand het kantoor daar kent. In het centrum hebben ze naamsbekendheid en zijn ze verankerd
in de buurt. Ze besluiten daarom in de buurt gevestigd te blijven. Ze anticiperen op ruimtelijke uitbreidingsmogelijkheden in de buurt. De vrouw die het vervallen huis op nr 46 bezit, overlijdt zonder
rechtstreekse erfgenamen. De mensen die het huis in hun bezit krijgen, verkopen het aan VDV Advocaten.
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K A N T E L M O M E N T - RUIMTELIJKE VERANDERING (VERBOUWING)

KANTE

A C T I E - HERORGANISEER R U I M T E - W O N E N - W E R K E N

ACTIE

ACTIE
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K A N T E L M O M E N T - RUIMTELIJKE VERANDERING (VERBOUWING)

In 2006 wordt om aan de toenmalige noden tegemoet te komen op nr 46 een nieuw modern gedeelte
aangebouwd. Ze nemen de bewuste actie om hier ook wonen en werken te combineren.
A C T I E - HERORGANISEER R U I M T E - W O N E N - W E R K E N

Het appartement bevindt zich nog steeds op nr 44, de rest van het gebouw en nr 46 worden samengevoegd en vormen kantoorruimtes.
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K A N T E L M O M E N T - VERANDERING IN REGELGEVING

KANTE

A C T I E - HERORGANISEER B E D R I J F S S T R U C T U U R

ACTIE

A C T I E - DEEL M E N S E N - P E R S O N E E L
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A C T I E - DEEL M E N S E N - P E R S O N E E L
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K A N T E L M O M E N T - VERANDERING IN REGELGEVING

Advocaten worden btw-plichtig vanaf 2014. Dit zorgt ervoor dat hun loonkost hoger zal liggen. Dit
leidt tot twee acties op niveau van de bedrijfsstructuur en de organisatie van personeel.
A C T I E - HERORGANISEER B E D R I J F S S T R U C T U U R

Op 1/1/2014 worden de 3 eenmanszaken een gemeenschapsassociatie. Ze kunnen zo elk meer specialiseren in hun vakgebied en toch verschillende cliënten aantrekken. Omdat advocaten vanaf 2014
btw-plichtig worden, is een gemeenschapsassociatie een voordeligere keuze.
A C T I E - DEEL M E N S E N - P E R S O N E E L

De verschillende eenmanszaken gaan samenwerken en nemen een office manager aan die de administratieve taken op zich kan nemen. Zij kiezen voor een officiële werknemer binnen VDV, maar
dat zou ook iemand extern kunnen zijn die bij nog meer verschillende bedrijven ingezet kan worden.
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K A N T E L M O M E N T - GROEI (PERSONEEL)

KANTE

A C T I E - INVESTEER I N D U U R Z A M E E N I N N O VAT I E V E I N F R A S T R U C T U U R - R U I M T E L I J K E I N F R A STRUCTUUR
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K A N T E L M O M E N T - GROEI (PERSONEEL)

De advocaten die bij VDV zijn komen werken, brengen elk hun eigen specialisatie en expertise mee.
Zo werkte iemand bij een notaris, en nam die expertise mee naar VDV. Iemand anders deed stage in
een fiscaal bureau en nam die expertise mee. Daardoor kan VDV nu voor de fiscus werken. Deze grote
personeelsgroei, leidt tot een actie op niveau van infrastructuur.
A C T I E - INVESTEER I N D U U R Z A M E E N I N N O VAT I E V E I N F R A S T R U C T U U R RUIMTELIJKE INFRASTRUCTUUR

Nadat eerder de eerste verdieping van nr 44 deel werd van het advocatenkantoor, wordt op dit moment ook de tweede verdieping ingericht. Er is steeds meer ruimte nodig omdat het kantoor blijft
groeien. Op dit moment werken er 10 advocaten en 5 administratief medewerkers waaronder een
office manager. Omdat de gebouwen op nr 44 en 46 nu toch in het bezit zijn van VDV en ze al grote
investeringen gedaan hebben, blijven ze daarbinnen verder verbouwen en inrichten, ook al zijn de
ruimtes niet altijd ideaal. Een kantoor aan de rand van de stad zou misschien handiger zijn, maar ze
zijn nu een bekende naam op deze locatie dus blijven ze. In het drukke centrum, komt het gebouw
soms wel onder druk te staan, bijvoorbeeld door verbouwingen aan andere gebouwen (serviceflats)
die voor schade zorgden aan het kantoor.
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K A N T E L M O M E N T - PARKEERUITDAGING

KANTE

ACTIE

ACTIE
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K A N T E L M O M E N T - PARKEERUITDAGING

De uitbreiding van het kantoor brengt met zich mee dat het kantoor volgens de regels 3 parkeerplaatsen binnen een straal van 400m moet hebben. Parkeerplaatsen in de straat zijn beperkt, maar
de ruimte achter nr 46, die eigenlijk in een autovrije straat ligt, geldt wel als parkeerplaats (zie foto
(5) op pg 42) en het kantoor heeft nog plaatsen binnen 400m. Betaalparking De Munt ligt wel
vlakbij en kan door cliënten gebruikt worden, maar verder zijn parkeergelegenheid en bereikbaarheid niet ideaal voor het kantoor.
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K A N T E L M O M E N T - SECTORALE VERANDERING

KANTE

A C T I E - ONTWIKKEL SAMEN L O K A L E P R O D U C T E N E N D I E N S T E N

A C T I E - ONTWIKKEL SAMEN L O K A L E P R O D U C T E N E N D I E N S T E N
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A C T I E - ONTWIKKEL SAMEN L O K A L E P R O D U C T E N E N D I E N S T E N

A C T I E - INVESTEER I N M E N S E L I J K N E T W E R K - N E T W E R K I N G M E T A N D E R E B E D R I J V E N
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K A N T E L M O M E N T - SECTORALE VERANDERING

In de jaren 1950 waren er 7 advocaten in Roeselare, nu zijn er heel erg veel (zie kaart pg 13). De
overbuurman van VDV Advocaten is bijvoorbeeld ook een advocaat, hij werkt in een bureau in de
Zuidstraat, VB / Advocaten. De andere vennoot in dat kantoor deed ooit stage bij VDV. Ook bij Akurad
Advocaten werkt een buurman van VDV. De stijging is overal zichtbaar, cijfers tonen eenzelfde toename aan in bijvoorbeeld Brugge en Ieper. Deze verandering op niveau van de sector, leidt tot twee
acties: meer samenwerking tussen bedrijven in de stad en het meer actief investeren in het netwerk.
A C T I E - ONTWIKKEL SAMEN L O K A L E P R O D U C T E N E N D I E N S T E N (2x)

In 2013 ontmoeten VDV en het boekhoudkantoor dat in dezelfde straat ligt elkaar (gebeurt toevallig
op straat). Ze werken samen doordat ze bijvoorbeeld elk bij het andere kantoor lezingen geven vanuit
hun expertise. Ook hebben ze al eens een lezing georganiseerd voor hun cliënten, samen met een
IT’er en een verzekeringskantoor. De lezing vond plaats in voormalig café De Kaai (zie kaart pg 13).
Dit café is eigendom van een vriend van Antoine.
A C T I E - INVESTEER I N M E N S E L I J K N E T W E R K - N E T W E R K I N G M E T A N D E R E
BEDRIJVEN

De ontmoeting met het boekhoudkantoor gebeurt toevallig op straat, daar geraken ze aan de praat.
Hetzelfde gebeurt met een verzekeraar en notaris (nu verhuisd naar de rand van de stad), waarmee
nu soms een businesslunch gehouden wordt. Ze investeren momenteel nog te weinig in de buurt.
VDV maakt gebruik van de supermarkt en enkele lunchzaken, maar rechtstreeks contact tussen het
kantoor en buurtbewoners is er niet echt, al staat VDV daar wel voor open. Er is ook minder verweving
tussen wonen en werken vandaag, gezien er vandaag niet meer in het kantoor wordt gewoond en
vroeger wel. Het enige contact met buren gebeurt door toevallige ontmoetingen, bijvoorbeeld in de
parkeergarage waar ook bewoners van de serviceflats hun auto parkeren.
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K A N T E L M O M E N T - ONTWIKKELING LOKAAL ONDERNEMERSCHAP

KANTE
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K A N T E L M O M E N T - ONTWIKKELING LOKAAL ONDERNEMERSCHAP

Vroeger waren er veel eenmanszaken in Roeselare (bv. kapper, schoenmaker), nu zijn er vooral winkels (ketens) en leegstand. Die eenmanszaken zijn erg typisch voor de stad. De zin voor ondernemerschap is een vervolg van de Nieuwmarkt uit de 20ste eeuw, waar leurders hun waar aan de man
brachten (zie kaart pg 13).
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K A N T E L M O M E N T - VERANDERING IN VASTGOEDSECTOR
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K A N T E L M O M E N T - VERANDERING IN VASTGOEDSECTOR

Roeselare wordt het kloppend hart van West-Vlaanderen genoemd, de bevolkingscijfers blijven stijgen. Dat heeft ook een invloed op de bewoning. In de Henri Horriestraat liggen aan een kant herenhuizen, aan de andere kant (kant van VDV) kleine rijhuizen. Die worden stilaan allemaal opgeknapt.
In het algemeen worden vervallen gebouwen opgewaardeerd en komen er veel appartementen bij in
de buurt.
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¹ Kantoor VDV
² Dit worden appartementen
³ Service flats
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4

4 Service flats
5 Parking motor achter VDV
6 Autovrije straat tussen VDV en Electrabel
7 Leegstaand Electrabel gebouw
8 Boekhoudkantoor
9 Ingang parkeergarage
10 De Munt
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V D V A D V O C AT E N
MOGELIJKE

VDV is een bedrijf in volle ontwikkeling en is op zoek om
op innovatieve manier, samen met beleid en burgers, sommige uitdagingen aan te pakken. Zij spelen in op twee

TOEKOMSTIGE

specifieke uitdagingen, met name de parkeersituatie en

ACTIES

hun groei als bedrijf.

A C T I E - DEEL I N F R A S T R U C T U U R - PA R K E E R M O G E L I J K H E D E N
S I T U AT I E :

De regelgeving stelt dat een bedrijf, zoals VDV, met een bepaalde omvang een x-aantal par-

keerplaatsen ter beschikking moet hebben in de buurt. Op dit moment huren de medewerkers van het
kantoor parkeerplaatsen in parking De Munt, waar ook buurtbewoners hun auto parkeren. Tijdens marktdagen is de parking echter zo vol dat zelfs abonnementhouders geen plaats vinden. De pragmatische oplossing is om op zoek te gaan naar mogelijkheden om elders te huren. Het alternatief is om fundamenteel
anders om te gaan met mobiliteit en parking.
S U B J E C T:

Het bedrijf dient dus voor personeel en klanten op zoek te gaan naar een nieuwe oplossing.

Vanuit het Departement Omgeving wordt aangehaald dat communicatie met buren ook een belangrijke
factor is: VDV en buurtbewoners hebben namelijk hetzelfde probleem.
INSTRUMENTEN:

De instrumenten die worden voorgesteld, zijn enerzijds een beleidsinstrument en

anderzijds een data-uitwisselingsplatform.
- Als beleidsinstrument is het voorstel te werken aan een gedifferentieerd parkeerbeleid waarbij
woningen, kantoren en winkels parkeerruimte delen, maar tijdens andere uren. Nu stelt de parkeerregelgeving dat voor elke ruimte een parkeerplaats voorzien moet zijn. Maar als in één pand bijvoorbeeld
een winkel en een praktijkruimte die enkel ’s avonds gebruikt wordt, liggen, dan is misschien maar één
parkeerplaats nodig, omdat beide gebruikers van het pand niet op hetzelfde moment aanwezig zullen
zijn.
- Om die differentiatie te kunnen faciliteren is er nood aan een monitorings- en data-uitwisselingsinstrument. Er moet dan gemeten worden wat de bezetting is van de verschillende parkeersites.
Gebruikers moeten kunnen traceren waar een plek is in de stad. Tegelijk moet dit instrument ook uitgebreid de mogelijkheden voor openbaar vervoer en deelfietsen inzichtelijk maken, om het gebruik van de
auto af te raden.
O B J E C T:

Als er nagedacht wordt over parking delen, bijvoorbeeld onder een gebouw met woningen en

bedrijfsruimtes of winkels, moet ook rekening gehouden worden met de toegankelijkheid van die parking.
De parking zal aantrekkelijker zijn voor gebruikers die niet in het gebouw wonen of werken als de toegang
tot de parking op straat uitkomt in plaats van in de gang van het gebouw. Door de toegang op straat te
plaatsen komt er bovendien meer leven op straat. Er ligt dus een ontwerpopdracht in (toegangen voor)
parkings als urban interfaces die met elkaar verbonden zijn, zowel materieel als digitaal, die bezetting,
tijdstippen, type gebruik etc. visualiseren.
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A C T I E - INVESTEER I N T E C H N O L O G I S C H E I N F R A S T R U C T U U R - D I G I TA A L

Er ligt een grote focus op de constante uitbreidingen binnen VDV. Het bedrijf blijft groeien en daardoor is
er infrastructureel plaats te kort. Ze denken eraan om nieuwe vestigingen op te richten op andere locaties, eventueel internationaal. Maar zijn er geen opties om in de buurt uit te breiden en meer te verweven
met de woonkern van Roeselare? VDV oppert de idee om meer met conference calls te werken. Doordat
vergaderingen vanop afstand kunnen plaatsvinden, hoeven partners en klanten niet meer naar het kantoor
te komen, en zijn parkeerplaatsen niet meer nodig.
A C T I E - DEEL I N F R A S T R U C T U U R - R U I M T E - W E R K R U I M T E S

In plaats van telkens vergaderingen op het overbezette kantoor van VDV te laten doorgaan, kan VDV ook
mensen uitsturen naar andere plekken: niet alleen naar klanten, maar ook voor gesprekken met bijvoorbeeld sollicitanten. De deelnemers in de studie meenden bijvoorbeeld dat het handig zou zijn als er in
Leuven een gedeelde ruimte was voor ondernemers uit Roeselare (of daarbuiten). Iedereen die vanuit
Roeselare een afspraak heeft in Leuven, kan die ruimte dan gebruiken. In het algemeen zou men aan
een nationaal ruimtelijk deelsysteem en platform kunnen werken. Dit door middel van een oproep naar
bedrijven met restruimte waar bedrijven meetings op locatie kunnen laten doorgaan. Ook in Roeselare
zelf zouden extra ruimtes gezocht kunnen worden. VDV zou om het gebrek aan kantoorruimte in te vullen
bijvoorbeeld een vergaderzaal kunnen opofferen. Hun vergaderingen zouden dan kunnen verplaatsen naar
bijvoorbeeld een co-working, of een leegstaande ruimte in de stad. Het oude Electrabel-gebouw komt vrij,
weet VDV, maar volgens de stad is dat al bijna volledig ingevuld. In De Munt is er wel ruimte voor bureaus
voor starters en co-working-spaces. Ook het ondernemershuis biedt goedkoop ruimte aan voor startende
bedrijven en vergaderzalen voor gevestigde bedrijven met plaatstekort. Boven veel winkels in Roeselare
zijn er leegstaande ruimtes. VDV kan door lokale uitbreiding in het centrum van Roeselare blijven als
bedrijf. Wanneer zij een ruimte delen met hun buren of collega-bedrijven in het land, kan dat hun relatie
ten goede komen door de win-win: VDV heeft de ruimte die het nodig heeft, de eigenaars van het pand
halen er een inkomen uit, of vermijden leegstandtaks.
S U B J E C T:

Medewerkers van bedrijven met plaatstekort en eigenaars van winkels of panden in de om-

geving
I N S T R U M E N T:

Digitale monitoring en ontsluiting van gedeelde werkruimtes

- Kennis over deelmogelijkheden. Naast huren of kopen bestaan ook andere vormen van horizontaal splitsen, zoals vormen van erfpacht. Deze kennis moet beschikbaar gemaakt worden, bijvoorbeeld
door experten of via een platform.
- Een digitaal platform waarop mensen ruimte kunnen aanbieden of zoeken
- Eventueel fondsen, zodat verschillende bedrijven of winkels samen kunnen investeren
O B J E C T:

De ruimtes in de stad die kunnen opengesteld worden voor deel-werkruimtes, kunnen ver-

schillende vormen aannemen. Combinatie winkel-/werkruimte: In Nederland en Duitsland wordt al langer
geëxperimenteerd met het principe om het wonen-boven-winkels om te draaien. Winkels sluiten om 18u,
daarna is het winkelgebied dood als winkels allemaal op het gelijkvloers liggen. Wonen geeft constante
activiteit, dus daarom zouden de woningen onderaan geplaatst kunnen worden. In het centrum van Roeselare wordt wonen boven winkels sterk gepromoot: Roeselare wil zich echt promoten als winkelstad. In
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de toekomst wordt er gekeken naar de mogelijkheden van bedrijven-boven-winkels, maar dat moet eerst
verder onderzocht worden. Het bedrijf huurt/deelt dan een ruimte boven/in winkels. Het kan gaan over
het permanent bezetten van die ruimte, maar in veel gevallen is occasioneel gebruik gewenst. Bedrijven
zouden de ruimte bijvoorbeeld enkel betrekken tijdens vergaderingen. Misschien kunnen verschillende
bedrijven dan 1 ruimte delen.
REGELS:

De stad kan voordelige maatregelen voorzien voor mensen die (stukken van) hun panden delen

met andere bedrijven, bijvoorbeeld als het gaat over leegstandtaks.
GEMEENSCHAP:

- Experts met kennis over het delen van panden
- Vzw handelszaken
- Stad als spilfiguur tussen bedrijven en de handelaars of handelsvereniging
- Brandweer, om te betrekken bij de brandveiligheidskwesties. Vaak kunnen dit soort ideeën, waarbij met gyproc wanden delen van winkels afgezet worden om uit te besteden aan bedrijven, niet in realiteit
omgezet worden door de brandveiligheid.
ROL:

Het bedrijf is vragende partij, eventueel investeerder, terwijl de winkels panden ter beschikking stel-

len. De stad verbindt bedrijven en winkels, via een platform. De overheid (lokaal + Vlaams) denkt na over
regelgeving omtrent dit soort vormen van ruimte delen.
O B J E C T:

Dit format van kantoor/parking delen zou meer bekend moeten worden en anderen kunnen

inspireren om op dezelfde manier met infrastructuur om te gaan. Op dit moment denkt de stad namelijk
dat weinig eigenaars van winkels, vooral lokale families of franchisenemers van grote ketens, staan te
springen om hun lege ruimtes ter beschikking te stellen. Er moet gedacht worden aan toegankelijkheid:
niet elke winkel heeft een aparte toegang tot een pand boven de winkel. De stad kan wel initiatief nemen
om toegang te voorzien. Er is vaak geen aparte toegang, en de winkels gebruiken (delen van) die ruimtes
voor stockage.
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R O U L A R TA
TIJDSLIJN
INTERVIEW MET

DANNY DESMET
MARIO PARET
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K A N T E L M O M E N T - GROEI (BEDRIJF EN PERSONEEL)

KANTE
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K A N T E L M O M E N T - GROEI (BEDRIJF EN PERSONEEL)
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K A N T E L M O M E N T - TECHNOLOGISCHE VERANDERING

KANTE
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K A N T E L M O M E N T - TECHNOLOGISCHE VERANDERING

1954: Roularta wordt opgericht in het centrum van Roeselare door Willy De Nolf en zijn vrouw. Al gauw
groeit en automatiseert het bedrijf, waardoor plaatstekort ontstaat.
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K A N T E L M O M E N T - MOBILITEITSTRANSITIE

KANTE
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K A N T E L M O M E N T - MOBILITEITSTRANSITIE

In het centrum wordt Roularta steeds moeilijker bereikbaar voor vrachtverkeer, door de toename van
verkeer en bebouwing.
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K A N T E L M O M E N T - RUIMTELIJKE VERANDERING (VERHUIS)

KANTE

ACTIE
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K A N T E L M O M E N T - RUIMTELIJKE VERANDERING (VERHUIS)

In 1963 verhuist Roularta naar de oude ring rond Roeselare, omdat daar nog weinig bewoning is.
Uitstoot en geluid zijn daar geen probleem.
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K A N T E L M O M E N T - GROEI (BEDRIJF)

KANTE

A C T I E - INVESTEER I N D U U R Z A M E E N I N N O VAT I E V E I N F R A S T R U C T U U R - R U I M T E L I J K E I N F R A -

ACTIE

S T R U C T U U R - U I T B R E I D E N O P H U I D I G E L O C AT I E

ACTIE
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K A N T E L M O M E N T - GROEI (BEDRIJF)

In 1963 begint de uitbouw van het bedrijf langs de Meiboomlaan.
A C T I E - INVESTEER I N D U U R Z A M E E N I N N O VAT I E V E I N F R A S T R U C T U U R RUIMTELIJKE INFRASTRUCTUUR - UITBREIDEN OP HUIDIGE
L O C AT I E

Vanaf 1972 groeit het gebouw stelselmatig. De drukkerij wordt uitgebreid met nieuwe drukpersen.
In 1977 wordt een nieuwe hal van 5000m toegevoegd om de Harris M1000 rotary pers en krantenpersen te huisvesten. Deze persen stoten een geurende lucht uit, maar er komen weinig klachten over
geurhinder omdat er nog maar weinig bewoning is in de omgeving. Op dit moment houdt een extern
bureau zich bezig met milieuvergunningen. In 1985 is er een verdere uitbreiding van het gebouw
nodig met weer een nieuwe drukpers.
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K A N T E L M O M E N T - VERANDERING IN REGELGEVING

KANTE

A C T I E - ANTICIPEER O P R E G E L G E V I N G

ACTIE

A C T I E - INVESTEER I N D U U R Z A M E E N I N N O VAT I E V E I N F R A S T R U C T U U R - T E C H N O L O G I S C H E

ACTIE

I N F R A S T R U C T U U R 		
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A C T I E - INVESTEER I N D U U R Z A M E E N I N N O VAT I E V E I N F R A S T R U C T U U R - T E C H N O L O G I S C H E
I N F R A S T R U C T U U R 		
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K A N T E L M O M E N T - VERANDERING IN REGELGEVING

In 1993 wordt een naverbrander verplicht.
A C T I E - ANTICIPEER O P R E G E L G E V I N G

Nog voor het vereist wordt door regelgeving installeert Roularta een naverbrander. De plaatsing van
de naverbrander is een keuze van het bedrijf, om de regelgeving voor te zijn. Het nadeel hiervan is
dat de machine nog niet op punt staat en dat dit veel technische problemen met zich meebrengt. Er
komt een tweede, grotere ring rond Roeselare en er komt steeds meer bewoning in de omgeving van
het bedrijf. De gescheiden locatie wordt stillaan een locatie met bewoning in de omgeving, waardoor
uitstoot meer en meer in termen van overlast voor de omgeving gedefinieerd wordt. Er komt reactie
van een milieuinspecteur, waarop ook omwonenden de hinder melden.
A C T I E - INVESTEER I N D U U R Z A M E E N I N N O VAT I E V E I N F R A S T R U C T U U R T E C H N O L O G I S C H E I N F R A S T R U C T U U R 		

In 1993 wordt de naverbrander wel verplicht en wordt een betere versie geïnstalleerd.
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K A N T E L M O M E N T - RUIMTELIJKE VERANDERING (UITBREIDING)

KANTE

A C T I E - INVESTEER I N D U U R Z A M E E N I N N O VAT I E V E I N F R A S T R U C T U U R - T E C H N O L O G I S C H E

ACTIE

I N F R A S T R U C T U U R 		

A C T I E - ONTWIKKEL SAMEN P L A N N E N - S A M E N L E V I N G S P L A N

63

A C T I E - ONTWIKKEL SAMEN P L A N N E N - S A M E N L E V I N G S P L A N
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K A N T E L M O M E N T - RUIMTELIJKE VERANDERING (UITBREIDING)

In 2006 dient Roularta een bouwaanvraag in voor uitbreiding (door aankoop Franse Groupe Express
- inmiddels terug verkocht). Op dit moment is er wel al wat overlast voor de buurt. Bij warm weer
worden ramen open gezet en komen er dampen uit het bedrijf vrij. Er is op dat moment weinig communicatie met de omwonenden. Vanuit de provincie komt hier feedback op. De provincie raadt aan
meer contact te hebben met de buurtbewoners en te communiceren over de milieuvergunning.
A C T I E - INVESTEER I N D U U R Z A M E E N I N N O VAT I E V E I N F R A S T R U C T U U R T E C H N O L O G I S C H E I N F R A S T R U C T U U R 		

Wanneer Danny Desmet en Mario Paret van Roularta een bouwaanvraag gaan verdedigen voor de
milieuvergunningscommissie, beseffen ze dat ze de impact van het bedrijf op de omgeving moeten
herbekijken. In plaats van de milieuvergunning in handen van een extern bureau te houden, formuleren ze een nieuwe visie. Ze willen rekening houden met brandveiligheid en verzekeringen en als
familiebedrijf willen ze aandacht hebben voor de buurt. William Metsu, de directeur van de afdeling
Print, kiest er daarom voor om 10% van het budget voor de uitbreiding te besteden aan duurzaamheid, lichtstraten, energie, geluid, contact met buurt. Hij krijgt carte blanche bij het ontwerpen van het
nieuwe gebouw. Er wordt niet aan kortetermijndenken gedaan door bijvoorbeeld voor een drukschuur
te opteren.
A C T I E - ONTWIKKEL SAMEN P L A N N E N - S A M E N L E V I N G S P L A N

Koen Dewulf, voorzitter van de milieuvergunningscommissie, stuurt aan op een wijkcomité. Hij adviseert verder aan de deputatie, rekening houdende met klachten tijdens het comité. Buren maken zich
meer bepaald zorgen over de vermelding van een ‘lokaal voor gevaarlijke producten’ in de bouwaanvraag. Roularta wil open kaart spelen met de buren over de bouwaanvraag en het budget dat gaat
naar beperking van geluidshinder en uitstoot.
Op 15 juni 2016 vindt dan het eerste wijkoverleg over de bouwaanvraag plaats, waarop Roularta,
40 bewoners en de schepen aanwezig zijn. Na het overleg krijgen de buren de telefoonnummers
van mensen binnen het bedrijf mee, zodat ze meteen klachten of vragen kunnen doorgeven als die
er zijn. Ze mogen ook in het bedrijf komen kijken als ze zich zorgen maken. De buren maken zich
bijvoorbeeld zorgen over het lokaal voor gevaarlijke producten dat in het nieuwe gebouw – en dus
dichter bij hun woningen – aanwezig zal zijn. Daarom nodigt Roularta hen uit om het huidige lokaal
voor gevaarlijke producten te komen bekijken, om hen duidelijk te maken dat het helemaal niet om
bedreigende producten gaat. Daarna volgen er geen bezwaarschriften meer van buren.
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K A N T E L M O M E N T - VERANDERING IN VASTGOEDSECTOR

KANTE

A C T I E - ONTWIKKEL H E T G R E N S G E B I E D W E R K E N - W O N E N

ACTIE

ACTIE
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K A N T E L M O M E N T - VERANDERING IN VASTGOEDSECTOR

Het terrein tussen Roularta en haar dichtste buur komt te koop te staan.
A C T I E - ONTWIKKEL H E T G R E N S G E B I E D W E R K E N - W O N E N

In 2007 breidt het bedrijf uit. Er komt een nieuwe drukkerij, waarin alle nutsvoorzieningen (inkt,
stroom, water etc.) onder de grond lopen. De brakke grond rondom het bedrijf (aangekocht terrein
waar vroeger een Citroën-garage en de hoeve van een oudere dame stonden) wordt beplant. De
groenaanleg verhindert het zicht op het bedrijf en op de parking. Het bedrijf wordt gelauwerd voor zijn
aanpak. Natuurpunt is lovend over de biodiversiteit die rondom het bedrijf ontstaat (vlinders, vogels,
insecten etc.). De structurele factor die de keuze van groenaanleg bepaald heeft, is geluidsbeperking.
Om overlast vast te stellen, wordt de uitstoot van een bedrijf gemeten aan de gevel van het dichtstbijzijnde huis. Door het terrein rondom het bedrijf op te kopen, kunnen nooit huizen dichterbij gebouwd
worden. De beplanting zorgt voor een extra buffer (visueel en auditief) tussen het bedrijf en de dichtstbijzijnde bestaande huizen. De accidentele factor die de keuze van groenaanleg bepaalde was het
feit: ‘We hebben die grond nu toch, we kunnen er beter iets moois mee doen’. De persoonlijke keuze
die het bedrijf maakt is om de groenzone als buffer in te zetten, maar niet persé als recreatiegebied
met bijvoorbeeld speelzone. Dit brengt verantwoordelijkheden en misschien overlast met zich mee.
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K A N T E L M O M E N T - MOBILITEITSTRANSITIE

KANTE

A C T I E - HERORGANISEER M O B I L I T E I T - C I R C U L AT I E P L A N

ACTIE

A C T I E - HERORGANISEER M O B I L I T E I T - L A D E N E N L O S S E N
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A C T I E - HERORGANISEER M O B I L I T E I T - L A D E N E N L O S S E N

A C T I E - ONTWIKKEL H E T G R E N S G E B I E D W E R K E N - W O N E N
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K A N T E L M O M E N T - MOBILITEITSTRANSITIE

Met de verbouwingen (en toenemende bebouwing in de buurt) wordt ook gekeken naar mobiliteit. Het
bedrijf zag dat vrachtwagenchauffeurs (vooral uit het buitenland) vlak voor het bedrijf in de woonwijk
bleven stilstaan en besloot een oplossing te zoeken. Er worden verschillende opties afgewogen.
A C T I E - HERORGANISEER M O B I L I T E I T - C I R C U L AT I E P L A N

Eerste idee: vrachtwagens rijden vanaf de Meiboomlaan het groengebied op om zo voor het bedrijf
te kunnen parkeren. Maar dan moeten ze door een woonwijk waar veel fietsers passeren, wat geen
veilige optie lijkt. Er wordt vervolgens geopteerd om vrachtwagens via de Meensesteenweg het terrein op te laten rijden. Er worden borden geplaatst ter verduidelijking. De voorkeur voor een ingang
via de Meensesteenweg wordt ook beïnvloed door het beleid: er moet voldaan worden aan een geluidsnorm en metingen vinden plaats bij de dichtstbijzijnde mogelijke buur. Die ligt verder af, als de
ingang langs de Meensesteenweg gebruikt wordt.
A C T I E - HERORGANISEER M O B I L I T E I T - L A D E N E N L O S S E N

In 2011 worden loskades gebouwd zodat vrachtwagens genoeg ruimte hebben voor laden en lossen
zonder overlast. Maar er moet nog altijd rekening gehouden worden met de geluidsnorm, waarvoor
metingen gedaan worden bij de dichtste buur.
A C T I E - ONTWIKKEL H E T G R E N S G E B I E D W E R K E N - W O N E N

Er wordt een groene geluidsberm rond de loskades gebouwd.
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K A N T E L M O M E N T - PARKEERUITDAGING

KANTE

A C T I E - DEEL I N F R A S T R U C T U U R - PA R K E E R M O G E L I J K H E D E N

ACTIE
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K A N T E L M O M E N T - PARKEERUITDAGING

Er wordt een grote parking aangelegd op de braakliggende grond, zodat werknemers niet meer in
de wijk moeten parkeren. De parkeerstrook langs de Meiboomlaan wordt herbekeken door de stad,
Roularta raadt aan om voor parallel parkeren te gaan zodat auto’s niet achteruit de baan op moeten
rijden (gevaarlijk voor fietsers en zorgt voor opstoppingen). Het gebied dat vroeger de Citroëngarage
was, krijgt nu een petanquebaan voor de werknemers. Hier ligt ook een parkeerstrook voor werknemers waar bewoners ook gebruik van maken.
A C T I E - DEEL I N F R A S T R U C T U U R - PA R K E E R M O G E L I J K H E D E N

Het bedrijf maakt er geen probleem van dat buurtbewoners hun parking gebruiken, om de buurt ook
een stukje tegemoet te komen.
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K A N T E L M O M E N T - VERANDERING IN REGELGEVING

KANTE

A C T I E - DEEL I N F O R M AT I E M E T B U U R T, B E L E I D E N A N D E R E B E D R I J V E N

ACTIE
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K A N T E L M O M E N T - VERANDERING IN REGELGEVING

Vanaf 2014 zijn onderdelen over duurzaamheid en energie in het jaarverslag vereist door regelgeving.
A C T I E - DEEL I N F O R M AT I E M E T B U U R T, B E L E I D E N A N D E R E B E D R I J V E N

Roularta plaatst regelmatig rapporten online met jaarverslagen over bijvoorbeeld milieubeleid. Die
kunnen ingekeken worden door alle stakeholders (buren, Patrick de voorzitter van het wijkoverleg
etc.). Als maatstaf voor die rapporten, gebruiken ze het GRI (Global Reporting Index). Ze plaatsen die
rapporten online sinds ze beursgenoteerd zijn (eind jaren ’90).
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K A N T E L M O M E N T - VIERING

KANTE

A C T I E - ONTWIKKEL SAMEN PLANNEN
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K A N T E L M O M E N T - VIERING

In 2017 vieren ze het 10de jubileum van het buurtoverleg. Aanwezigen zijn nu een kern van 7 à 8
bewoners, Roularta, de schepen en iemand van de stad. Openheid blijft nog altijd prioritair: als er
vragen gesteld worden over een ventilator op het dak, mogen de bewoners op het dak komen kijken.
A C T I E - ONTWIKKEL SAMEN PLANNEN

De bewoners zien het participatieplatform steeds meer als een contactmoment met de stad; Er
worden bijvoorbeeld kwesties als mobiliteit in de buurt besproken, waarbij Roularta betrokken partij
is net als de buurtbewoners. Er is een goede verstandhouding ontstaan tussen Roularta en de buurt.

78

K A N T E L M O M E N T - SECTORALE VERANDERING/VERANDERING IN ORGANISATIE (OVERNAME)
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K A N T E L M O M E N T - SECTORALE VERANDERING/VERANDERING IN ORGANISATIE (OVERNAME)

Roularta heeft Sanoma (inclusief activiteiten en personeel) overgenomen. Media is een moeilijke sector, maar Roularta hoopt verder te gaan op hetzelfde pad door steeds weer te anticiperen op problemen of klachten door goede investeringen. Ze willen de drukkerij in stand houden door te investeren
in nieuwe machines, omdat er nog steeds plaats genoeg is in het gebouw. Ze hebben de indruk dat
de vraag naar kwaliteitsvol drukwerk blijft, dus ze maken zich niet te veel zorgen. Onlangs kochten
ze Sanoma op, waardoor Roularta nu 250-400 werknemers heeft. Die opkoop heeft vooral impact op
Roularta Brussel.
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1

Groenbuffer

2

Groene zone tussen Roularta en woningen

3

Ramen die vroeger voor geurhinder zorgden wanneer ze open

stonden
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4
4

Parking

5

Groene buffer die parking van het zicht

onttrekt
6

Petanquebaan

7

Villa van eigenaars Roularta
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7
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8

Omleidingsbord

9

Geluidsberm

10

Naverbrander

11

Loskades

9
8
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Roularta heeft in het verleden vaak stil moeten staan bij

R O U L A R TA

hun impact op de buurt en heeft al veel maatregelen

MOGELIJKE

getroffen om de verweving zo positief mogelijk te maken.

TOEKOMSTIGE

Daarom hebben ze voor het ontwerpen van alternatieve

ACTIES

acties meer gekeken naar hoe ze bestaande acties kunnen articuleren, evalueren en eventueel zelfs verbeteren,
en daar een concreet actieplan rond opgemaakt. Acties

die Roularta belangrijk vond, waren:
A C T I E - ONTWIKKEL L O K A L E P R O D U C T E N E N D I E N S T E N
A C T I E - INVESTEER I N D U U R Z A M E E N I N N O VAT I E V E I N F R A S T R U C T U U R R U I M T E L I J K E I N F R A S T R U C T U U R - B E S TA A N D E I N F R A S T R U C T U U R H E R WA A R D E R E N

(Houd rekening met het uitzicht/de architecturale kwaliteiten van het bedrijf voor de buurt: ga niet voor
een ‘fabriek’ maar voor een ‘siergevel’)
A C T I E - ONTWIKKEL H E T G R E N S G E B I E D W E R K E N - W O N E N

(Maak de groene buffer die er nu

al is, deel van grotere groene long)
A C T I E - DEEL I N F R A S T R U C T U U R - PA R K E E R G E L E G E N H E D E N

(bv. Tijdens evenementen)

A C T I E - INVESTEER I N D U U R Z A M E E N I N N O VAT I E V E I N F R A S T R U C T U U R TECHNOLOGISCHE INFRASTRUCTUUR

(bv. Ga voor intern warmtenet)

A C T I E - INVESTEER I N D U U R Z A M E E N I N N O VAT I E V E I N F R A S T R U C T U U R TECHNOLOGISCHE INFRASTRUCTUUR

A C T I E - ONTWIKKEL SAMEN
I N S T R U M E N T:

(bv. Digitaliseer en krimp industriële activiteit)

(Met bedrijf, beleid en buurt)

Persoonlijke bedrijfsbezoeken

Via deze actie nodigt het bedrijf uit tot individuele bezoeken van mensen met vragen of interesse. Het gaat
dus niet over de klassieke openbedrijvendagen. Het gaat bijvoorbeeld over een oude ingenieur uit de buurt
die dacht dat de naverbrander te vervuilend was. Hij ging ervan uit dat Roularta de machines voor controles niet op maximum capaciteit liet draaien, om zo te slagen voor die controles. Daarop heeft Roularta
hem uitgenodigd om de naverbrander en de machines te komen controleren. De man is echt bovenop de
machines en het dak van het bedrijf gekropen om alles goed te kunnen bekijken. Dit soort bezoeken laat
het bedrijf jaarlijks doorgaan, en telkens vóór een vergunningsaanvraag. Deze actie voorkomt zo misverstanden tussen bedrijf en buren en kan het bedrijf een gezicht geven in de stad.
S U B J E C T:

Het bedrijf neemt initiatief om individuele bedrijfsbezoeken te organiseren en vraagt de voor-

zitter van het wijkcomité de bijeenkomsten te organiseren.
INSTRUMENTEN:

Het platform van het bedrijf, een wijkplatform of een urban screen kunnen deze actie

bekend maken.
REGELS:

Om deze actie te doen slagen, zijn twee regels van belang.
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- Openheid, niets te verbergen hebben
- Een informele sfeer: het participatieve moment moet heel informeel zijn, zodat mensen zich niet
inhouden om vragen te stellen, opmerkingen te geven. Ideeën om goede sfeer te creëren zijn mensen uit
te nodigen op hun eigen vraag en echt luisteren naar de buurt. Gewoon een openbedrijvendag of bedrijfsuitstapje organiseren is niet voldoende, er moet echt een informele blik achter de schermen gegeven
worden. Heel open zijn is belangrijk hier.
GEMEENSCHAP:

De gemeenschap die met deze actie aangesproken wordt is het buurtcomité en on-

rechtstreeks de gemeenschap.
ROL:

- De rol van de activiteit is een soort bedrijfsbezoek, maar wel voor specifieke personen en bepaalde installaties, die een actueel discussiepunt vormen.
- Buurtbewoners die met vragen komen, kunnen het bedrijf bezoeken, en kunnen zelfs promotor
voor het bedrijf worden.
O B J E C T:

Het object van de actie is drieledig. De ruimte wordt opengesteld op drie manieren:

- Van privaat naar publiek ontwerp van ruimte: De ruimte wordt vormgegeven als een private
ruimte met publieke eigenschappen.
- Ontwerp ruimte voor uitwisseling: De ruimte wordt zo een hybride tussen werken en kennisdeling
met de buitenwereld (wat interactiever is dan informatie delen).
- Ontwerp ruimte voor positieve netwerkvorming, in plaats van conflictvermijding.
A C T I E - ONTWIKKEL H E T G R E N S G E B I E D W E R K E N - W O N E N

(Maak de groene buffer die er nu

al is deel van grotere groene long)
Deze actie versterkt de verweving tussen wonen en werken door de groene buffer in te bedden in regionale/stedelijke en buurtstructuur
S U B J E C T:

Bedrijf en stad

INSTRUMENTEN:

- Communicatie
- Kennis over biodiversiteit
ROL:

- Bedrijf stelt grond ter beschikking + realiseert het project
- Stad zorgt voor inbedding in het grotere geheel
O B J E C T:

Bedrijf helpt grotere doelstellingen realiseren

86

BROUWERIJ
RODENBACH
TIJDSLIJN
INTERVIEW MET

RUDI GHEQUIRE
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K A N T E L M O M E N T - FAMILIALE ONTWIKKELING/VERANDERING IN ORGANISATIE (OVERNAME)

KANTE

ACTIE

89

K A N T E L M O M E N T - FAMILIALE ONTWIKKELING/VERANDERING IN ORGANISATIE (OVERNAME)

Brouwerij Rodenbach is al sinds 1726 een brouwerij. In 1820 kopen de broers en zus Rodenbach
(Alexander, Amelia, Pedro en Ferdinand) de brouwerij van David Norbert. Hun vader had een stokerij,
zijn kinderen gingen op zoek naar een plaats voor uitbreiding. In 1836 wordt de brouwerij gekocht door
Regina Wouters, echtgenote van Pedro Rodenbach (die brouwerij heette toen Rodenbach en Cie).
Zij wordt later opgevolgd door Eduard die in 1964 de brouwerij uitbouwt tot diens huidige vorm.
Die heette toen Brasserie et Malterie Saint Georges. Vervolgens maakt Eugène Rodenbach zich in
Engeland innoverende brouwtechnieken meester, een proces dat het onderwerp vormt van een boek
van Michiel Debruyne. Interessant weetje is dat Constantin Rodenbach co-auteur was van de Brabançonne.
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K A N T E L M O M E N T - VERANDERING POLITIEK/ECONOMISCH WEEFSEL

KANTE

A C T I E - INVESTEER I N D U U R Z A M E E N I N N O VAT I E V E I N F R A S T R U C T U U R - T E C H N O L O G I S C H E
INFRASTRUCTUUR
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K A N T E L M O M E N T - VERANDERING POLITIEK/ECONOMISCH WEEFSEL

Wereldoorlog 1 breekt uit.
A C T I E - INVESTEER I N D U U R Z A M E E N I N N O VAT I E V E I N F R A S T R U C T U U R TECHNOLOGISCHE INFRASTRUCTUUR

De brouwerij betaalt een oorlogschat aan de Duitsers zodat ze hun koper kunnen behouden, in tegenstelling tot de meeste andere brouwerijen. Hierdoor wordt hun installatie niet aangetast en hebben de
bieren hun oorspronkelijke karakter behouden, met name hun brouwmethode van gemengde gisting
is kunnen blijven bestaan. Later wordt die methode nog verfijnd door de familie Lambert.
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K A N T E L M O M E N T - VERANDERING IN ORGANISATIE (OVERNAME)/RUIMTELIJKE VERANDERING

KANTE

(UITBREIDING)

ACTIE
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K A N T E L M O M E N T - VERANDERING IN ORGANISATIE (OVERNAME)/RUIMTELIJKE

VERANDERING (UITBREIDING)

In 1925 komt de brouwerij onder leiding van de familie Lambert. Vader en zoon, twee brouwingenieurs, bouwen de brouwerij verder uit op het domein dat al van Rodenbach is. De brouwerij
wordt een nv be-stuurd door verschillende directeurs.
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K A N T E L M O M E N T - VERANDERING IN REGELGEVING

KANTE

A C T I E - HERORGANISEER B E D R I J F S S T R U C T U U R - P E R S O N E E L

ACTIE

( D O O R ( D E E L VA N ) B E D R I J F T E S L U I T E N )
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K A N T E L M O M E N T - VERANDERING IN REGELGEVING

Eind jaren 1960 verandert de btw-regelgeving, met name de btw op lonen. Gevolg is dat de loonkost
stijgt.
A C T I E - HERORGANISEER B E D R I J F S S T R U C T U U R - P E R S O N E E L

In 1976 begint een moeilijke periode. De mouterij sluit, omdat er te veel personeel nodig is en dat
wordt te duur.
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K A N T E L M O M E N T - SECTORALE VERANDERING

KANTE

A C T I E - HERORGANISEER B E D R I J F S S T R U C T U U R - A C T I V I T E I T E N - O V E R N A M E

ACTIE

ACTIE
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K A N T E L M O M E N T - SECTORALE VERANDERING

De omzet door het bier stijgt vanaf 1976 door goede marketing. Het gevolg van de snelle groei is
wel dat veel slechte kopieën gemaakt worden van het roodbier, waardoor de hype van het roodbier
implodeert.
A C T I E - HERORGANISEER B E D R I J F S S T R U C T U U R - A C T I V I T E I T E N OVERNAME

Einde jaren 1980 koopt Rodenbach brouwerij De Gouden Boom uit Brugge op, vanuit de keuze om
in te zetten op de hype rond witbier met die nieuwe brouwerij. Witbier vormt zo de aanvulling op het
volume verkoop van roodbier.
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K A N T E L M O M E N T - VERANDERING IN ORGANISATIE

KANTE

A C T I E - HERORGANISEER B E D R I J F S S T R U C T U U R - A C T I V I T E I T E N - O V E R N A M E

ACTIE

A C T I E - INVESTEER I N D U U R Z A M E E N I N N O VAT I E V E I N F R A S T R U C T U U R
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A C T I E - INVESTEER I N D U U R Z A M E E N I N N O VAT I E V E I N F R A S T R U C T U U R
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K A N T E L M O M E N T - VERANDERING IN ORGANISATIE

Vanaf eind jaren 1990 daalt de omzet weer.
A C T I E - HERORGANISEER B E D R I J F S S T R U C T U U R - A C T I V I T E I T E N OVERNAME

In 1998 koopt Palm Brouwerij Rodenbach op via Brouwerij De Gouden Boom. Palm wil zijn biergamma
uitbreiden om andere marktsegmenten aan te spreken, via hun aandeel in Brouwerij De Gouden
Boom kunnen ze ook Rodenbach opkopen. Het voordeel van deze overname zijn de investeringen die
mogelijk worden, zoals de nieuwe brouwzaal. Het nadeel is dat Rodenbach conditionering (hergisting)
en retourflessen moet afstaan aan Palm. De eigenaar van Rodenbach kiest uiteindelijk om te verkopen, omdat ze anders failliet gaan.
A C T I E - INVESTEER I N D U U R Z A M E E N I N N O VAT I E V E I N F R A S T R U C T U U R

Om een alternatief te bieden voor de omzetdaling, komt een nieuw bezoekerscentrum dat opent op
23/06/2000 en een ultramoderne brouwzaal, die opent in 01/2002.
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K A N T E L M O M E N T - SECTORALE VERANDERING

KANTE

A C T I E - HERORGANISEER B E D R I J F S S T R U C T U U R - P R O D U C T E N E N D I E N S T E N

ACTIE
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K A N T E L M O M E N T - SECTORALE VERANDERING

Vanaf eind jaren 1990 ontstaat een hype rond zwaar blonde en abdijbieren waar ook microbrouwerijen op inspelen.
A C T I E - HERORGANISEER B E D R I J F S S T R U C T U U R - P R O D U C T E N E N
DIENSTEN

Palm speelt ook in op die hype maar geraakt met het segment Special Belges in de problemen.
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K A N T E L M O M E N T - VERANDERING IN ORGANISATIE

KANTE

A C T I E - ONTWIKKEL SAMEN G E D E E L D E R U I M T E S

ACTIE
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K A N T E L M O M E N T - VERANDERING IN ORGANISATIE

Palm geraakt met het segment Special Belges in de problemen.
A C T I E - ONTWIKKEL SAMEN G E D E E L D E R U I M T E S

Om de negatieve spiraal tegen te gaan, wordt een samenwerking aangegaan met de overheid.
In 2011 koopt de Provincie de oude bottelarij van brouwerij Rodenbach in Roeselare. Die bouwt
het pand uit tot het Ondernemerscentrum Roeselare. Met de ondernemerscentra willen POM WestVlaanderen en Ondernemerscentra West-Vlaanderen startende ondernemers aanmoedigen om hun
zaak op te starten in het stedelijk weefsel van de centrumsteden. Ondertussen huisvest ’t Werkpand
Roeselare de startersinfrastructuur van het ondernemerscentrum met 31 werkplekken voor startende
ondernemers. De ondernemerscentra in West-Vlaanderen spelen in op de economische speerpunten
van de regio. Voor Roeselare en Midden-West-Vlaanderen is de voedingsindustrie een evidente keuze.
Het Huis van de Voeding fungeert dan ook als uitvalsbasis voor de Fabriek voor de Toekomst Voeding.
Met deze Fabriek zet de POM in op een bundeling van krachten om de voedingsindustrie toekomstgericht te versterken. Dit alles is slechts mogelijk door keuzes te maken en vanuit de Provincie de
krachten te bundelen. Ook budgettaire knopen worden doorgehakt, aangevuld met het ijveren voor
Europese projecten waarmee dit mogelijk wordt gemaakt. Voor elk van de onderdelen wordt gezocht
naar het meest geschikte Europese programma en worden dossiers uitgeschreven. De Europese
fondsen die hierdoor worden vrijgemaakt, samen met Vlaamse co-financiering, versterken de provinciale middelen om de werking van het Huis van de Voeding te optimaliseren.

106

K A N T E L M O M E N T - SECTORALE VERANDERING

KANTE

A C T I E - HERORGANISEER B E D R I J F S S T R U C T U U R - A C T I V I T E I T E N - O V E R N A M E

ACTIE

ACTIE
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K A N T E L M O M E N T - SECTORALE VERANDERING

De brouwerij-industrie evolueert van een arbeidsintensieve industrie naar een kapitaalintensieve industrie.
A C T I E - HERORGANISEER B E D R I J F S S T R U C T U U R - A C T I V I T E I T E N OVERNAME

Investeringen op gebied van infrastructuur en marketing zijn nodig. Daardoor kan een grote brouwerij
een monopolie verkrijgen (AB InBev). Die marktomstandigheden zorgen ervoor dat een overname
nodig is. In 2016 worden Palm, Rodenbach en De Gouden Boom overgekocht door de Nederlandse
brouwerijgroep Bavaria.
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K A N T E L M O M E N T - VERANDERING IN VASTGOEDSECTOR

KANTE

A C T I E - HERORGANISEER R U I M T E

A C T I E - INVESTEER I N M E N S E L I J K N E T W E R K - R E L AT I E S M E T D E B U U R T
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A C T I E - INVESTEER I N M E N S E L I J K N E T W E R K - R E L AT I E S M E T D E B U U R T
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K A N T E L M O M E N T - VERANDERING IN VASTGOEDSECTOR

De brouwerij is omgeven door woonhuizen. Oorspronkelijk werden arbeidershuisjes rondom de site
gebouwd, nu zijn die overgenomen door particulieren.
A C T I E - HERORGANISEER R U I M T E

Er ligt een voetbalveld op de site van Rodenbach die een buffer vormt tussen de brouwerij en woonhuizen. Bovendien liggen er hoge kelders voor stockage op de site die geen geluid produceren, en
die een geluidsbuffer vormen tussen de brouwerij en de buren. De koeltorens die geluid produceren,
liggen in het midden van het domein, zo ver mogelijk weg van de woonhuizen. Er is langs de andere
kant ook een verstandhouding tussen de brouwerij en de omgeving. De brouwerij staat er al meer dan
200 jaar waardoor de mensen het geluid gewoon zijn en ze het weten wanneer ze er komen wonen.
Er wordt ook bewust maar in twee shiften gewerkt in plaats van drie, om zo weinig mogelijk overlast
te berokkenen.
A C T I E - INVESTEER I N M E N S E L I J K N E T W E R K - R E L AT I E S M E T D E B U U R T

Rodenbach besteedt ruim aandacht aan diensten die de relatie met de buurt versterken. Rodenbach geeft ruimte aan het Huis van de Voeding in hun panden. Dit is een ondernemingscentrum
voor kleinschalige startende ondernemers waarlangs Europa de industrie dichter bij de mensen wil
brengen. Huis van de Voeding is een eerste project om dat te verwezenlijken. Het Huis is bovendien gehuisvest in de voormalige bottelarij die gekocht werd door de provincie. In de nabestemming
stond echter een beperking, met name dat enkel voedingsgerelateerde activiteiten verwezenlijkt
mochten worden op die plek. De brouwerij heeft ook contact met de buren via het verenigingsleven, via het voetbal van de 1ste provinciale, de volleybal, carnaval en sponsoring in lokale activiteiten. Rodenbach ontwikkelt ook een bezoekerscentrum om toerisme te stimuleren. Stadsgidsen
kunnen daar geld verdienen door te komen gidsen voor de brouwerij, zoals bij evenementen zoals
Rondje Roodbruin en Week van de Smaak. Het bedrijf neemt dus bewust zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid op en wordt op die manier ook geaccepteerd. Door een divers verenigingsleven te
sponsoren, kunnen ze ook aan alle partijen verkopen.
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K A N T E L M O M E N T - VERANDERING IN VASTGOEDSECTOR

KANTE

ACTIE
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K A N T E L M O M E N T - VERANDERING IN VASTGOEDSECTOR

Naast woonhuizen ligt er grond rondom de brouwerij die eigendom is van de stad, waarvan de
bestemming gemeenschapsdiensten zijn. De grond waarop ooit een bedrijf lag dat nu failliet is, heeft
als nabestemming wonen. De stad verkoopt al die grond nu samen om te kunnen verkavelen, om
zo een meerwaarde te kunnen verkrijgen. Daardoor verplaatst de bewoningsgrens dichter naar het
bedrijf en evolueert het bedrijf van minder naar meer verweven, wat voor overlast zou kunnen zorgen,
maar ook tot een intensere wisselwerking kan leiden. De stad ontwikkelt bovendien een plan voor
vrachtverkeer naar de brouwerij, maar voor die potentiële nieuwe buren kan dat nieuwe vrachtparcours overlast veroorzaken. De brouwerij werd ingelicht over deze plannen, maar had geen inspraak.
Burgers werden wel vooraf geconsulteerd over het verkeerscirculatieplan.
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K A N T E L M O M E N T - VERANDERING IN REGELGEVING (ERFGOED)

A C T I E - HERORGANISEER R U I M T E - P R I VA AT- P U B L I E K
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K A N T E L M O M E N T - VERANDERING IN REGELGEVING (ERFGOED)

De oude brouwzaal, het kasteel en het park zijn beschermd en mogen niet afgebroken worden. Beschermde gebouwen kunnen bovendien niet verder ontwikkeld worden voor productiedoeleinden.
A C T I E - HERORGANISEER R U I M T E - P R I VA AT- P U B L I E K

Momenteel wordt reeds in de ruimte gegidst en kunnen mensen iets drinken in de oude brouwzaal.
De directeur van Rodenbach speelt met het idee om een escaperoom, horeca-activiteiten en een
museum op te richten om nog meer toerisme te trekken, ook in het weekend.
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Brouwerij Rodenbach schuift enkele belangrijke acties

BROUWERIJ

naar voor:

RODENBACH
MOGELIJKE
TOEKOMSTIGE
ACTIES

A C T I E - INVESTEER I N D U U R Z A M E E N I N N O VAT I E V E I N F R A S T R U C T U U R TECHNOLOGISCHE INFRASTRUCTUUR

Samen met ontwikkelaar, stad en bedrijf een groen of energienetwerk ontwerpen en ontwikkelen.
A C T I E - ONTWIKKEL SAMEN
I N S T R U M E N T:

Participatieve monitoring. Samen met de buurt monitoren van geluidsuitstoot.

A C T I E - ONTWIKKEL SAMEN
I N S T R U M E N T:

(met de buurt)
(met buurt en beleid)

Gemeenschappelijk parkeerproject met buurt en beleid.

A C T I E - DEEL I N F R A S T R U C T U U R - PA R K E E R M O G E L I J K H E D E N

Het bedrijf stelt eigen parkeerplaatsen open voor de buurt, maar dit zet ook druk op de parkeerplaatsen
voor de werknemers zelf. Voorlopig is dit nog geen echt probleem, maar het buurtparkeren neemt toe.
Daarom wil men het parkeren nog beter afstemmen met andere voorzieningen in de buurt. Het bedrijf, de
stad en de buurt(organisaties) kunnen participatief een gemeenschappelijk parkeermonitoring- en deelsysteem uitwerken voor bedrijf en buurt, bijvoorbeeld ook met sportvoorzieningen in de buurt die geen
eigen parking hebben. Dit laat toe om parkeerplaatsen af te stemmen op het ritme van de buurt. In het
geval van Rodenbach had het bedrijf hier al een vraag gesteld aan de stad, en ze wachten nu op initiatief
van de stad.
ACTIE - ONTWIKKEL SAMEN (met beleid)
INSTRUMENT

(bedrijf): bedrijf als participatieplatform met buurt en beleid rond ruimtelijk beleid wonen

en werken.
V O O R W E L K K A N T E L M O M E N T:

Door de enorme groei van de stad, is het van groot belang de wijzi-

ging van bestemming van aanliggende percelen samen met bedrijf en burgers te bepalen. In dit geval is
er een groen lint dat in het gedrang komt door een bestemmingswijziging voor woningen. Door deze actie
kan geanticipeerd worden op spanningen tussen wonen en bedrijvigheid.
S U B J E C T:

- Stadsontwikkeling
- Patrimonium
- Rodenbach (bedrijf)
- Dienst samenleven (bewoners)
INSTRUMENTEN:

Er dient een overlegplatform gestart te worden tussen bedrijven/overheden/burgers
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REGELS:

Tijdens de workshop wordt geopperd dat er eerst een gesprek moet plaatsvinden tussen stad

en bedrijf. Pas later moeten bewoners betrokken worden. Uit ervaring met vorige projecten lijkt het toch
aangewezen om de burger ook al zeer vroeg in het proces te bevragen en te betrekken omdat dit ook tot
spanningen zal leiden.
GEMEENSCHAP:

- Indien het gaat over het opnieuw bestemmen van sites voor woon- of werkdoeleinden, is het van
belang om tijdig de vastgoedsector betrekken via het overlegplatform, eerder dan een van de partners die
apart in overleg gaat.
- Het is van groot belang om gelijktijdig beleid, bedrijf en buurt te betrekken, eventueel in eerste
instantie via de wijkontwikkelaars.
ROL:

De deelnemers zijn van mening dat de stad – als bewaker van het publieke belang – het initiatief

neemt.
O B J E C T:

De doelstelling is een gedeelde ruimtelijke visie over sites te bekomen.

A C T I E - INVESTEER I N D U U R Z A M E E N I N N O VAT I E V E I N F R A S T R U C T U U R TECHNOLOGISCHE INFRASTRUCTUUR
I N S T R U M E N T:

Participatieve energiemonitoring

I N S T R U M E N T:

Zelfvoorzienende waterzuivering en energie

V O O R W E L K K A N T E L M O M E N T:

Door de groei van een stad, groeit ook de vraag naar water en ener-

gie. Als bedrijf kan je daar op anticiperen, net zoals Rodenbach doet.
HOE VERSTERKT DEZE ACTIE DE VERWEVING TUSSEN WONEN EN WERKEN?

Het bedrijf

Rodenbach zorgt voor haar eigen energie en eigen waterzuivering, ze gebruiken een eigen bron. Ze maken
de registratie van het eigen gebruik en uitstoot ook kenbaar aan de buurt.
I N S T R U M E N T:

Er is nood aan het registreren van verbruik/uitstoot van alle partijen, bedrijf en andere

actoren in de buurt, om zo samen te kijken hoe er samen tot verbeteringen kan gekomen worden. Bedrijven kunnen zo opnieuw hubs worden voor lokale energiecoöperatieven die min of meer autonoom kunnen
functioneren (zie tijd van de mijnen).
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KORTRIJK
INTERVIEWS 3/05/2018 (locatie: in het bedrijf)
bedrijven: K AVA , M A LY S S E , D E S T O O P
WORKSHOP 16/10/2018 (locatie: KAVA, Bissegem)
bedrijven: K AVA , M A LY S S E
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K AVA W I J N H A N D E L
TIJDSLIJN
INTERVIEW MET

JOERI BEELPREZ
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K A N T E L M O M E N T - VERANDERING POLITIEK/ECONOMISCH WEEFSEL

KANTE

A C T I E - HERORGANISEER B E D R I J F S S T R U C T U U R - P R O D U C T E N E N D I E N S T E N
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K A N T E L M O M E N T - VERANDERING POLITIEK/ECONOMISCH WEEFSEL

De wijnhandel KAVA vloeit voort uit een crisis in de vlasindustrie. Emiel Beelprez, die in deze sector
werkzaam is, moet op zoek naar een alternatief. De vlasnijverheid vormt een rode draad doorheen
de sociale en economische geschiedenis van Zuid-West-Vlaanderen. De industrie drukte zijn stempel
op het landschap van de streek: in de streek kom je roterijen, zwingelarijen en vlassershuisjes tegen.
De vlasnijverheid zette de streek rond Kortrijk in de 19de eeuw op de wereldkaart. Als reactie op de
landbouwcrisis in het midden van de 19de eeuw legden vele Zuid-West-Vlaamse boerenzonen zich toe
op de bewerking van vlas. Binnen de vlassersgemeenschap kwam een uniek economisch netwerk
van fabrikanten, arbeiders, botenkopers en verzenders tot stand.
A C T I E - HERORGANISEER B E D R I J F S S T R U C T U U R - P R O D U C T E N E N
DIENSTEN

1967: Emiel Beelprez, grootvader van Joeri Beelprez (huidige zaakvoerder) komt uit de vlasindustrie
die zware klappen kreeg en start een zaak in bier. Hij rijdt met een camionette rond om bij klanten te
leveren. Al snel verkoopt hij ook wijn, en 5 jaar later laat hij het bier vallen.
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K A N T E L M O M E N T - FAMILIALE ONTWIKKELING + VERANDERING IN ORGANISATIE (SPECIALISATIE

KANTE

DOOR PERSONEELSWIJZIGING)

ACTIE

ACTIE
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K A N T E L M O M E N T - FAMILIALE ONTWIKKELING + VERANDERING IN ORGANISATIE (SPECIALISATIE

DOOR PERSONEELSWIJZIGING)

Vanaf 1975 is Kava een detailhandel in wijnen, aperitieven en digestieven. Zoon Jaak en schoondochter Ireen nemen de zaak over. Jaak is verantwoordelijk voor horeca, Ireen neemt de winkel op
zich, die uitblinkt door de mooie verpakkingen. De zaak ligt op de Meensesteenweg, wat ook de
huidige locatie is voor kleinhandel. Jaak en Ireen wonen erboven. In 1994 stapt Joeri Beelprez mee in
de zaak. Naast gekende Franse wijnen specialiseert hij zich in kwalitatieve wereldwijnen. Voor Joeri
primeert kwaliteit en gastronomische match, niet de naam, prijs of herkomst. De tijd van enkel dure
Franse wijnen, grand cru’s en bekende namen is voorbij.
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K A N T E L M O M E N T - RUIMTELIJKE VERANDERING (NOOD AAN EN OPPORTUNITEIT TOT RUIMTELIJKE

KANTE

UITBREIDING)

A C T I E - INVESTEER I N D U U R Z A M E E N I N N O VAT I E V E I N F R A S T R U C T U U R - R U I M T E L I J K E I N F R A S T R U C T U U R - U I T B R E I D E N O P H U I D I G E L O C AT I E

A C T I E - INVESTEER I N D U U R Z A M E E N I N N O VAT I E V E I N F R A S T R U C T U U R - R U I M T E L I J K E I N F R A S T R U C T U U R - U I T B R E I D E N O P N I E U W E L O C AT I E
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A C T I E - INVESTEER I N D U U R Z A M E E N I N N O VAT I E V E I N F R A S T R U C T U U R - R U I M T E L I J K E I N F R A S T R U C T U U R - U I T B R E I D E N O P N I E U W E L O C AT I E
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K A N T E L M O M E N T - RUIMTELIJKE VERANDERING (NOOD AAN EN OPPORTUNITEIT TOT RUIMTELIJKE

UITBREIDING)

De winkel op de Meensesteenweg is onderkelderd, maar toch is er plaats tekort.
A C T I E - INVESTEER I N D U U R Z A M E E N I N N O VAT I E V E I N F R A S T R U C T U U R RUIMTELIJKE INFRASTRUCTUUR - UITBREIDEN OP HUIDIGE
L O C AT I E

Een huis verder in de straat wordt gekocht om uit te breiden. De idee is om het tussenliggende
huis op termijn te kopen, en zo één groot pand te creëren, met onderaan een winkel en bovenaan
appartementen. De immo-inkomsten zouden de investering in de winkel mee dragen, maar dat tussenliggende huis komt niet te koop. Bovendien loopt onder het middelste huis een overwelfde beek,
waardoor de funderingen alleen al héél duur zouden zijn. Er zijn ook geen uitbreidingsmogelijkheden.
Een voordeel van deze winkel was de ligging langs een grote baan, aan de lichten, wat zichtbaarheid
creëert.
A C T I E - INVESTEER I N D U U R Z A M E E N I N N O VAT I E V E I N F R A S T R U C T U U R RUIMTELIJKE INFRASTRUCTUUR - UITBREIDEN OP NIEUWE
L O C AT I E

Het bijkomende pand wordt op termijn ook te klein en wordt later weer verkocht. Daarom wordt er een
magazijn bijgehuurd in Heule waardoor de stock kan uitbreiden.
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K A N T E L M O M E N T - VERANDERING IN VASTGOEDSECTOR

KANTE

ACTIE

227

K A N T E L M O M E N T - VERANDERING IN VASTGOEDSECTOR

Na een tijd wordt het gehuurde magazijn te koop gesteld. Omdat het magazijn toch te klein en vooral
te laag is om met paletten te werken, trekt Kava weg.
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K A N T E L M O M E N T - PARKEERUITDAGING + RUIMTELIJKE VERANDERING (TEKORT)

KANTE

A C T I E - INVESTEER I N D U U R Z A M E E N I N N O VAT I E V E I N F R A S T R U C T U U R - R U I M T E L I J K E I N F R A -

ACTIE

S T R U C T U U R - U I T B R E I D E N O P N I E U W E L O C AT I E

ACTIE
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K A N T E L M O M E N T - PARKEERUITDAGING + RUIMTELIJKE VERANDERING (TEKORT)

Er is te weinig parkeerplaats langs de Meensesteenweg. Ook is er echt nood aan meer en hogere
ruimte.
A C T I E - INVESTEER I N D U U R Z A M E E N I N N O VAT I E V E I N F R A S T R U C T U U R RUIMTELIJKE INFRASTRUCTUUR - UITBREIDEN OP NIEUWE
L O C AT I E

In 2002 trekt KAVA in op de Brouwerijstraat 5. Eerst zitten ze achteraan het gebouw, maar daar is geen
plaats voor burelen. Deze plaatsing in het gebouw is commercieel ook minder interessant door een
gebrekkige zichtbaarheid en een gebrek aan parking. Later komt het voorste stuk vrij en verhuizen
ze naar daar. Sinds 2002 zitten hier de groothandel, de burelen en er is ruimte voor events. De kleinhandel bevindt zich nog langs de Meensesteenweg. De oorspronkelijke winkel lag in het kerngebied
van Bissegem, langs een drukke baan met woonhuizen en een bedrijvencentrum. De nieuwe winkel
ligt net buiten het kerngebied. Hierdoor loopt Kava veel steun en subsidies mis. De invulling van het
kerngebied werd door Unizo bepaald, maar wordt nu herbekeken. Joeri vindt dat wanneer bedrijven
investeren in de stad, dat er samen met hen naar parkeergelegenheid gekeken moet worden, ook
in een kernzone. Anders zullen mensen voor hun detailhandel op online shops beroep doen. Om
haalbaar te zijn moet er dus mogelijkheid tot uitbreiding zijn zonder problemen met buurtbewoners,
parkeergelegenheid en zichtbaarheid. In woonzones wordt parkeerterrein van bedrijven vaak gebruikt
door bewoners tijdens de werkuren. Hier kan niets tegen gedaan worden, maar dat zou wel moeten
kunnen, volgens de zaakvoerder.
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K A N T E L M O M E N T - VERANDERING IN REGELGEVING

KANTE

A C T I E - HERORGANISEER B E D R I J F S S T R U C T U U R - A C T I V I T E I T E N

ACTIE

A C T I E - HERORGANISEER R U I M T E - W E R K E N - VA N T W E E L O C AT I E S N A A R E E N L O C AT I E
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A C T I E - HERORGANISEER R U I M T E - W E R K E N - VA N T W E E L O C AT I E S N A A R E E N L O C AT I E

A C T I E - HERORGANISEER B E D R I J F S S T R U C T U U R - A C T I V I T E I T E N

A C T I E - INVESTEER I N M E N S E L I J K N E T W E R K
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A C T I E - INVESTEER I N M E N S E L I J K N E T W E R K

A C T I E - DEEL P R O D U C T E N E N D I E N S T E N M E T B U R E N

A C T I E - DEEL I N F R A S T R U C T U U R - PA R K E E R M O G E L I J K H E D E N
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A C T I E - DEEL I N F R A S T R U C T U U R - PA R K E E R M O G E L I J K H E D E N
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K A N T E L M O M E N T - VERANDERING IN REGELGEVING

Door hoge accijnzen in België, vooral in vergelijking met buurlanden zoals het wijnproducerend
land Frankrijk, en het feit dat de grens vlakbij ligt, gaan mensen sneller naar het buitenland voor de
aankoop van wijn en alcoholische dranken. Hierdoor daalt de particuliere verkoop.
A C T I E - HERORGANISEER B E D R I J F S S T R U C T U U R - A C T I V I T E I T E N

Het gebeurt niet vaak meer dat mensen voor kleine hoeveelheid wijn of drank naar de kleinhandel
komen, omdat ze daarvoor de grens met Frankrijk oversteken. Particulieren komen wel voor geschenken (in mooie verpakkingen). De nieuwe winkel focust zich daarom ook op beleving. Parkeergelegenheid is nog steeds nodig en een voordeel van de nieuwe locatie, omdat mensen hier zware producten
kopen. In het centrum van Kortrijk kan je enkel een winkel met lichte producten openen. Dat wil niet
zeggen dat het bedrijf niet in een woonzone wil liggen, maar parking en bereikbaarheid zijn belangrijk.
A C T I E - HERORGANISEER R U I M T E - W E R K E N - VA N T W E E L O C AT I E S N A A R
E E N L O C AT I E

Particulieren komen steeds meer naar deze groothandel in plaats van naar de kleinhandel en werken
in twee panden wordt als onhandig gezien. Daarom sluit de kleinhandel. Het reclamepaneel tegen dat
gebouw blijft wel hangen, om zichtbaarheid van die plek niet te verliezen (dit wordt besloten na studie
van marketingbureau).
A C T I E - HERORGANISEER B E D R I J F S S T R U C T U U R - A C T I V I T E I T E N

In 2018 evolueert de particuliere verkoop. Mensen kopen meer online en vooral goedkoop. Kava
speelt hierop in. Ze richten een webshop op voor normale verkoop, zijnde een ‘kistje wijn’ in mooie
verpakkingen met handgeschreven kaartje, gemakkelijk en snel te bestellen. Met ‘kistje wijn’ wordt
gefocust op een bepaald segment klanten: vooral bedrijven die snel en gemakkelijk persoonlijke
relatiegeschenken willen bestellen, met keuze tussen een beperkt aantal prijsklassen en kwaliteiten,
en waarbij ze weten dat het in orde is qua verpakking en levering. Zo moet Joeri niet inboeten op zijn
gamma kwalitatieve wijnen.
A C T I E - INVESTEER I N M E N S E L I J K N E T W E R K

Joeri zit in ‘Feest in Kortrijk’ en organiseert daar bijvoorbeeld jaarmarkten. Hij is lid van BNI, Unizo en
Voka. Dit zijn vormen van netwerken, waar hij ook terug iets uithaalt. Ondernemersorganisaties kosten iets, maar brengen ook op. Hij haalde bijvoorbeeld onlangs een aanbesteding binnen voor OCMW
Kortrijk, door op een receptie te horen dat zij op zoek waren naar een wijnleverancier. Het belang van
netwerken is zeer afhankelijk van de sector.
A C T I E - DEEL P R O D U C T E N E N D I E N S T E N M E T B U R E N

Het contact met de buurt wordt onderhouden door de buren een flesje wijn aan te bieden tijdens
opendeurdagen.
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A C T I E - DEEL I N F R A S T R U C T U U R - PA R K E E R M O G E L I J K H E D E N

Omdat de relatie met de buren belangrijk is om te integreren in de omgeving, mogen buren parkeren
op de parking van Kava. Gevolg is dat zij niet klagen wanneer een vrachtwagen voor hun deur staat
te laden/lossen.
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K A N T E L M O M E N T - GROEI

A C T I E - INVESTEER I N M E N S E L I J K N E T W E R K - D O O R D A C H T P E R S O N E E L S B E L E I D
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K A N T E L M O M E N T - GROEI
A C T I E - INVESTEER I N M E N S E L I J K N E T W E R K - D O O R D A C H T P E R S O N E E L S BELEID

Op termijn zou er extra personeel aangenomen moeten kunnen worden op de vervangbare plaatsen. Nu wordt alles enkel door Joeri gedaan. Zijn vader springt nog wat bij met boekhouding en zijn
moeder soms met verkoop. Joeri moet zichzelf misbaar kunnen maken in de zaak, zodat de zaak kan
blijven draaien wanneer hij afwezig is en voor eventuele overname op termijn. Er is in het verleden
iemand komen bijspringen, maar ze moesten haar na 2 jaar laten gaan, omdat de omzet niet mee
steeg. Intussen heeft de zaakvoerder wel meer geleerd over personeel inzetten, onder meer door
cursussen te volgen.
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Kava Meensesteenweg
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Reclamepaneel
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Ouderlijk appartement boven kleinhandel
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Typische Kava geschenkverpakkingen
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Kava Brouwerijstraat
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Winkel Brouwerijstraat
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K AVA W I J N H A N D E L
MOGELIJKE
TOEKOMSTIGE
ACTIES

KAVA heeft twee panden: een kleinhandel die 2 dagen
per week open is en een gehuurd pand in de Brouwerijstraat waar ze hun andere activiteiten uitvoeren. Dit bedrijf
kent weinig problemen met de buurt, en heeft die in het
verleden ook niet gehad. Dat maakt dat er niet meteen
een duidelijk kantelmoment is waarop acties geformuleerd
kunnen worden om de verweving tussen wonen en werken

te versterken. Kava is een stil bedrijf zonder specifieke uitstoot. De enige overlast die het bedrijf
veroorzaakt, is vrachtverkeer, maar ook dit is heel beperkt. Eén keer per dag komt een vrachtwagen laden/lossen, telkens overdag. Het gebeurt af en toe wel eens dat een chauffeur zich ergens
parkeert waardoor de weg versperd wordt of een buurtbewoner zijn garage niet in of uit kan. Maar
dan houdt de zaakvoerder de vinger aan de pols en vraagt hij chauffeurs meteen zich te verplaatsen. De buren zijn over het algemeen zeer tolerant over vrachtverkeer. Dat komt ook doordat Kava
het sympathiek aanpakt. Tijdens opendeurdagen geven ze de buren een glaasje wijn. Als buren
hun parking openstellen voor klanten van Kava tijdens opendeurdagen, de enige periode wanneer de parking van Kava zelf niet voldoende plaats biedt, bedankt Kava hen met restjes wijn. Het
bedrijf is continu bezig met klantvriendelijkheid, er wordt veel gedeeld. Joeri Beelprez stelt: ‘Wat
je geeft zonder te vragen krijg je driedubbel terug.’ Door deze attitude blijft het bedrijf conflictvrij.
A C T I E - DEEL P R O D U C T E N E N D I E N S T E N M E T D E B U U R T
I N S T R U M E N T:

Buurt of partnerevenement

Belangrijk hierbij is anticiperen en buren steeds te vriend te houden, nog voordat problemen zich voordoen. ‘Wat je geeft zonder te vragen krijg je driedubbel terug’.
S U B J E C T:
ROL:

Bedrijfsleider

Toeleveranciers en buren te vriend houden

GEMEENSCHAP:
REGELS:

Buren, toeleveranciers

Wederzijdse tolerantie tussen burger, partners en bedrijf. Voor Kava is dit vrij gemakkelijk

omdat ze zelf met een aantrekkelijk product werken. Bovendien hebben ze niet veel buren. Joeri Beelprez
kent ze bij naam: er wonen slechts enkele mensen in de omgeving. Daarbuiten is er slechts een groot
bedrijf (Alexy) en veel leegstand. Bedrijven moeten zich flexibel kunnen opstellen naar de buurt. Dat kan
bijvoorbeeld door hun parking open te stellen voor buurtbarbecues.
A C T I E - DEEL I N F O R M AT I E M E T B U U R T, B E L E I D E N A N D E R E B E D R I J V E N

De vorige locatie op de Meensesteenweg was meer verweven met de buurt. De toenmalige zaakvoerders
(de ouders van Joeri Beelprez, die nu nog mee in de zaak helpen) woonden boven de winkel. Rondom de
winkel lagen huizen. Een voordeel van die locatie ten opzichte van de huidige is de visibiliteit omdat er
veel auto’s langs kwamen en de winkel opviel.
I N S T R U M E N T:

Urban screens: Om de zichtbaarheid ook in de huidige locatie te realiseren, wordt – in
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samenwerking met een marketingbureau – besloten om een reclamepaneel aan het meer publieke pand
te hangen, dat bezoekers doorverwijst naar de huidige locatie. Dat paneel is voor Kava heel belangrijk,
voor reclame en om mensen wegwijs te maken, vooral voor particuliere verkoop. De stad denkt eraan
om het voormalige pand op te kopen en om er een open ruimte van te maken. Maar dan zou het paneel
behouden moeten kunnen blijven, vindt Kava.
A C T I E - HERORGANISEER M O B I L I T E I T - L A D E N E N L O S S E N

Een voordeel van het huidige pand is de parking, omdat die er te weinig was aan de voormalige locatie
op de Meensesteenweg. Op het belang van parkeergelegenheid bij de zaak wordt dieper ingegaan. Voor
Kava – net als de meeste kleinhandelaars – is parking essentieel, omdat ze met een zwaar product zitten
dat zelfs in kleine oplage al moeilijk te vervoeren is per fiets. ‘Als je met de auto langs de bakker passeert
en er is geen parkeerplaats, dan rij je door naar de volgende.’ Wil een stad economie binnen het weefsel
behouden, dan moet zeker rekening gehouden worden met parkeerplaatsen bij winkels.
I N S T R U M E N T:

Geautomatiseerde laad- en loszone, gegarandeerde shop&go-mogelijkheden.

In Kortrijk werd voor handelaars het shop&go-systeem bedacht, dat later overgenomen werd door
verschillende andere steden en gemeenten. Bij dat systeem kunnen auto’s en vrachtwagens tijdens de
openingsuren van winkels een bepaalde zone betreden die anders afgezet is met paaltjes die uit de grond
komen. Een magneetlezer neemt waar wanneer een auto de zone betreedt. Blijft de auto langer dan 30
minuten binnen de zone, dan wordt automatisch een signaal gestuurd naar parkeerwachters die dan kunnen bekeuren. Op die manier kunnen parkeerplaatsen bij handelaars vrij blijven voor klanten en laden/
lossen, in plaats van bezet te worden door buurtbewoners die er voor lange tijd parkeren. Dit systeem, dat
door handelaars sterk geapprecieerd wordt, wordt aangehaald als een soort best practice. De economische activiteit kan zo behouden blijven in het weefsel.
S U B J E C T:

Stad

A C T I E - ANTICIPEER O P R U I M T E L I J K E U I T B R E I D I N G S M O G E L I J K H E D E N P R O - A C T I E F B E D R I J V E N W I J Z E N O P D E B E D R I J F S H U I S V E S T I N G S O P T I E S Z O D AT Z E
H U N B E S L I S S I N G E N O O K VA N U I T E E N B E L E I D S M AT I G W E N S E L I J K P E R S P E C T I E F K U N N E N N E M E N - W O O N - W E R K C O M B I N AT I E S V E R K E N N E N

Kava is een bedrijf dat naar de toekomst toe in transitie zit. Ze begonnen met levering van bier aan particulieren en een kleinhandel. Nu verkopen ze in grote oplage aan horeca en in kleinere oplage aan andere
bedrijven. Voor B2B is hun concept ‘kistje wijn’ belangrijk. Dat concept werd uitgedacht samen met een
marketingbureau. Daarbij kunnen bedrijven een kistje wijn met persoonlijk kaartje laten opsturen naar
klanten of zakenrelaties. Deze kleine attentie hoeft niet duur te zijn en kost niet veel tijd, maar onderhoudt
wel zakelijke relaties. Het principe dat Kava hanteert naar de buurt toe, trekt het dus door binnen dit
concept. Naar de toekomst toe zou dit onderdeel van het bedrijf de overhand moeten krijgen, naast het
opstellen en aanbieden van wijnkaarten aan horeca-klanten (maar dat zijn vaak moeilijke klanten, omdat
die hele grote bestellingen laten binnenkomen. Een kistje wijn is veel werkbaarder.). Omdat het over
een groeiend aantal online-bestellingen en verzendingen gaat, wordt de locatie van het bedrijf minder
belangrijk. De toekomst zal dus uitwijzen of deze locatie ideaal blijft. Als het bedrijf zo sterk uitgroeit dat
deze ruimte niet meer voldoet, zijn er twee acties die voor Joeri Beelprez interessant kunnen zijn. Ofwel
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zou hij verhuizen naar een zichtbare industriezone langs de autosnelweg, ofwel zou hij op een nieuwe
locatie wonen en werken combineren. Omdat de tweede optie interessanter is binnen dit onderzoek en de
zaakvoerder de voordelen van de combinatie wonen/werken zelf ook inziet, gingen we daar dieper op in.
I N S T R U M E N T:

De ‘ruimte-zoeker’ geeft een overzicht van beschikbare ruimtes in de stad. De zaak-

voerder gaat op zoek naar woon/werk-combinatie door de lokalisatie van de voormalige winkel naar het
huidige pand (en in de toekomst mogelijk naar KMO-zone). De zaakvoerder zou dan bij zijn bedrijf gaan
wonen.
SUBJECT + ROL:

De zaakvoerder is vragende partij, terwijl de overheid het bedrijf linkt aan bestaande

woon/werk-combinaties. De overheid zou een onderzoek moeten inlassen naar waar magazijn en woning
nog verweven kunnen zijn. Daarna moeten zij de zaakvoerders (vragende partij) en de panden aan elkaar
koppelen. De dienst economie zou de rol van matchmaker kunnen opnemen.
REGELS:

Er mogen geen beperkingen zijn die het uitbouwen van bedrijf of woonruimte onmogelijk

maken. Er moet bijvoorbeeld in de hoogte gebouwd kunnen worden opdat het woondeel niet beperkt
blijft tot een klein appartement. Voor de veiligheid van de zaak en de privésfeer moeten werk en woning
duidelijk gescheiden kunnen worden. In het verleden kwamen mensen bijvoorbeeld op het privéterras van
Jaak en Ireen Beelprez vragen of de kleinhandel open was.
O B J E C T:

Zaakvoerders kunnen bij hun bedrijf wonen, waar ook ruimte is voor een tuin. Dat kan bijvoor-

beeld op het dak. Een voorbeeld van een interessante zone waar wonen en werken gecombineerd worden
is een KMO-zone met 37 bedrijven, waar ook een groene long gecreëerd wordt. De zone voelt niet aan als
een KMO-zone en het is er fijn wonen. De bedrijven liggen tegen de autostrade, waardoor ze gemakkelijk
bereikbaar zijn en ineens een geluidsbuffer vormen naar de woningen toe. Die liggen voor de bedrijven,
met tussenin een tuin, waardoor werk en privé gescheiden kunnen blijven. Vaak hebben de woningen aan
de voorkant nog een etalage voor de zichtbaarheid van het bedrijf.
A C T I E - DEEL I N F R A S T R U C T U U R - R U I M T E - G R O E N

(bv. daktuinen)

Naar aanleiding van de daktuin uit het vorige actieplan wordt het idee geopperd om daken van bedrijven
open te stellen als tuin voor de buurt, ook weer als attentie voor de buren. Hierbij merkt Joeri Beelprez op
dat dit met oog op veiligheid van het bedrijf niet altijd mogelijk is. Kava verkoopt een product dat iedereen
graag heeft, en de zaak zou niet veilig zijn als mensen vanop het dak gemakkelijk toegang tot het bedrijf
kunnen krijgen.
A C T I E - ONTWIKKEL P O P - U P T I J D E N S F E E S T P E R I O D E S

Tijdens de workshop komen ook de gevolgen van de verhoging van accijnzen ter sprake. Die stegen in
België met 30%, Joeri Beelprez zag daarop zijn particuliere verkoop dalen met 30%. Particuliere klanten
gaan gemakkelijk de grens over om in Frankrijk goedkopere drank te halen. Grensshoppen gebeurt tot
30km ver, daar moet rekening mee gehouden worden bij accijnsverhogingen. Een idee dat geopperd
wordt om weer meer particuliere klanten te trekken is het openen van een pop-up, bijvoorbeeld tijdens
de kerstperiode, in het centrum van Bissegem. Joeri ziet daar niet meteen potentieel in, omdat je mensen
moet opleiden die in de pop-up zullen staan, je moet huur betalen, en je moet tijd vrij maken in een periode
die in de groothandel ook net drukker is. Zijn ouders hebben het twee jaar geprobeerd, de pop-up draaide
goed, maar er was door bovenstaande redenen geen omzet aan verbonden.
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A C T I E - ANTICIPEER O P R U I M T E L I J K E U I T B R E I D I N G S M O G E L I J K H E D E N
INSTRUMENT

(beleid): Kerngebied voor handelaars.

We hadden het ook even over het kerngebied, het commercieel plan van stad Kortrijk om handelaars naar
het centrum te trekken. Op dit moment is er veel leegstand in het centrum. Voor een heropleving is het
belangrijk dat handelaars binnen het kerngebied een zaak openen. Wie iets opstart binnen het kerngebied
kan daar subsidies voor krijgen. De groothandel Kava valt net buiten dat kerngebied en loopt daardoor
subsidies mis. Zich binnen het kerngebied installeren was door parkeergebrek geen optie, gezien de
zware producten die ze verkopen. Joeri Beelprez haalt aan dat commercieel interessante zones die de
hoofdwegen niet belasten, mee opgenomen zouden moeten worden in het kerngebied. Er is in de buurt
van Kava veel leegstand, en mensen zouden ook hier graag een beenhouwer of bakker willen. Volgens
de stad lost een uitbreiding van het kerngebied niets op, omdat in het kerngebied zelf ook al veel panden
niet ingevuld geraken. Bovendien willen mensen allemaal een ambachtelijke bakkerij of viswinkel in de
buurt, maar ze kopen hun producten vooral in grootwarenhuizen, omdat dat goedkoper is. Bovendien zijn
er tegenwoordig te weinig bakkers en beenhouwers die nog een zaak willen starten. Ook e-commerce is
een sterke concurrent van kleine handelaars.
A C T I E - HERORGANISEER M O B I L I T E I T

(speel met regels voor bedrijven die werken moeten uit-

voeren in de stad)
I N S T R U M E N T:

Geautomatiseerde laad- en loszones voor werken in de stad

Als een bedrijf nu werken wil uitvoeren in de stad, moeten ze parkeerplaatsen aanvragen, maar dat vergt
een hele hoop administratie. Vaak is het voor een bedrijf voordeliger om de boete te betalen dan om tijd
in die administratie te investeren. De procedure zou veel gemakkelijker moeten zijn. Bedrijven die werken
moeten uitvoeren kunnen nu trouwens geen gebruik maken van de geautomatiseerde laad- en loszones.
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K A N T E L M O M E N T - VERANDERING POLITIEK/ECONOMISCH WEEFSEL
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K A N T E L M O M E N T - VERANDERING POLITIEK/ECONOMISCH WEEFSEL

Het bedrijf Malysse-Sterima is een echte Kortrijkse organisatie. Malysse-Sterima noemt zichzelf een
familiale onderneming actief in België en Nederland, actief in de dienstverlening voor de zorgsector op
vlak van textielbeheer (Malysse – Textile Services), centrale sterilisatie diensten voor de behandeling
van medisch instrumentarium (Sterima – Medical Services) en geïntegreerde logistiek. Het grootste
aandeel van het personeel komt uit Kortrijk. Het personeel is ook divers: 35% van het personeel heeft
een migratie-achtergond. Het bedrijf komt voort uit een crisis in de vlasindustrie. De vlasnijverheid
vormt een rode draad doorheen de sociale en economische geschiedenis van Zuid-West-Vlaanderen.
De industrie drukte zijn stempel op het landschap van de streek: in de streek kom je roterijen, zwingelarijen en vlassershuisjes tegen. De vlasnijverheid zette de streek rond Kortrijk in de 19de eeuw op de
wereldkaart. Als reactie op de landbouwcrisis in het midden van de 19de eeuw legden vele Zuid-WestVlaamse boerenzonen zich toe op de bewerking van vlas. Binnen de vlassersgemeenschap kwam een
uniek economisch netwerk van fabrikanten, arbeiders, botenkopers en verzenders tot stand.
A C T I E - HERORGANISEER B E D R I J F S S T R U C T U U R - A C T I V I T E I T E N

Malysse wordt in 1952 opgericht door de ouders van de huidige generatie. Zij komen uit de vlasindustrie en nemen wasserij Rodenbach in de Brouwerijstraat over omdat ze potentieel zien in de
wasserij.
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K A N T E L M O M E N T - SECTORALE VERANDERING

KANTE

A C T I E - HERORGANISEER B E D R I J F S S T R U C T U U R - A C T I V I T E I T E N

ACTIE
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K A N T E L M O M E N T - SECTORALE VERANDERING

Privélinnen is een kleine markt.
A C T I E - HERORGANISEER B E D R I J F S S T R U C T U U R - A C T I V I T E I T E N

Eind jaren 1960: De wasserij van een ziekenhuis wordt overgenomen. Zo evolueert het bedrijf van
privélinnen naar de verwerking van ziekenhuiswas. De familie ziet een grotere markt in ziekenhuislinnen.
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K A N T E L M O M E N T - SECTORALE VERANDERING

KANTE

A C T I E - HERORGANISEER B E D R I J F S S T R U C T U U R - A C T I V I T E I T E N
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K A N T E L M O M E N T - SECTORALE VERANDERING

Er komt vraag van ziekenhuizen omtrent sterilisatie.
A C T I E - HERORGANISEER B E D R I J F S S T R U C T U U R - A C T I V I T E I T E N

Malysse maakte de keuze om hierop in te spelen en richt in 1972 Sterima (sterilisatie) op in Bissegem.
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K A N T E L M O M E N T - RUIMTELIJKE VERANDERING (TEKORT, VERHUIS)

KANTE

ACTIE

ACTIE
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K A N T E L M O M E N T - RUIMTELIJKE VERANDERING (TEKORT, VERHUIS)

De locatie in de Brouwerijstraat kent geen uitbreidingsmogelijkheden. Dit leidt in 1981 tot een verhuis
naar een nieuwe locatie in de Bissegemsestraat en betekent de start van hun groei.
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K A N T E L M O M E N T - GROEI (BEDRIJF)

KANTE

A C T I E - INVESTEER I N D U U R Z A M E E N I N N O VAT I E V E I N F R A S T R U C T U U R - R U I M T E L I J K E I N F R A -

ACTIE

STRUCTUUR

A C T I E - HERORGANISEER M O B I L I T E I T
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A C T I E - HERORGANISEER M O B I L I T E I T
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K A N T E L M O M E N T - GROEI (BEDRIJF)

Midden jaren 1980: Start van samenwerking met Centrawas waardoor het bedrijf groeit.
A C T I E - INVESTEER I N D U U R Z A M E E N I N N O VAT I E V E I N F R A S T R U C T U U R RUIMTELIJKE INFRASTRUCTUUR

In 1990 komt er een nieuw gebouw voor Sterima, samen met de oprichting van de wasserij in
Geerardsbergen. In 1991 wordt de wasserij LT Medical in Aarschot overgenomen door hun dreigende
faillissement. Dit is de start van een samenwerking met UZ Gasthuisberg Leuven.
A C T I E - HERORGANISEER M O B I L I T E I T

In functie van de uitbreidingen over het land en duurzaamheid is het belangrijk voor het bedrijf om
hubs op te zetten op verschillende locaties. Dit laat ook toe om transportkosten te drukken. Door
persoonlijk sentiment blijven ze toch ook verankerd in Bissegem, wat resulteert in wasserijen op
verschillende plaatsen.
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K A N T E L M O M E N T - VERANDERING IN REGELGEVING

KANTE

A C T I E - HERORGANISEER R U I M T E

ACTIE
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K A N T E L M O M E N T - VERANDERING IN REGELGEVING

In 1995 krijgt het bedrijf geen vergunning voor uitbreiding in de Brouwerijstraat door een verbodsbepaling van Vlarem omtrent de opslag van etheenoxyde. Hiervoor wordt gekeken naar de afstand
tussen het bedrijf en dichtstbijliggende huizen. Er zijn ook weinig uitbreidingsmogelijkheden. De huidige generatie betreurt het niet krijgen van de milieuvergunning, omdat ze zich afvragen of het meer
negotieerbaar zou kunnen geweest zijn.
A C T I E - HERORGANISEER R U I M T E

Er wordt een nieuwe wasserij in Douvrin opgericht. In 1996 koopt het bedrijf ook het gebouw op
de Bissegemsestraat nr. 85 na het faillissement van weverij de Klepper, dat tegenover het logistiek
magazijn op nr. 74 ligt. Door het aankopen van een pand aan de overkant van de straat, zit Malysse
met een straat ‘doorheen’ het bedrijf, wat erg onhandig blijkt. De was wordt gedaan in één gebouw
en wordt ingeladen in vrachtwagens (door de was aan rekken te hangen). De vrachtwagens steken
de baan over naar het andere gebouw, laden daar weer uit, en daar wordt de was in dozen gestoken.
Er zou op werkuren en transportkosten bespaard kunnen worden indien die straat geen hindernis
vormde.
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K A N T E L M O M E N T - VERANDERING IN REGELGEVING

KANTE

A C T I E - INVESTEER I N D U U R Z A M E E N I N N O VAT I E V E I N F R A S T R U C T U U R - R U I M T E L I J K E I N F R A -

ACTIE

S T R U C T U U R - U I T B R E I D E N O P H U I D I G E / N I E U W E L O C AT I E

ACTIE
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K A N T E L M O M E N T - VERANDERING IN REGELGEVING

Er worden subsidies gegeven aan bedrijven die anticiperen op de Waalse markt.
A C T I E - INVESTEER I N D U U R Z A M E E N I N N O VAT I E V E I N F R A S T R U C T U U R RUIMTELIJKE INFRASTRUCTUUR - UITBREIDEN OP HUIDIGE/
N I E U W E L O C AT I E

In 1999 wordt een wasserij nabij Luik opgericht die ook de grootste wasserij wordt. Er was te weinig
ruimte in huidige wasserijen, en nabij deze locatie zitten een aantal grote klanten en het ligt vlakbij
de snelweg en vlakbij Brussel.
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K A N T E L M O M E N T - TECHNOLOGISCHE VERANDERING

KANTE

A C T I E - INVESTEER I N D U U R Z A M E E N I N N O VAT I E V E I N F R A S T R U C T U U R - T E C H N O L O G I S C H E

ACTIE

I N F R A S T R U C T U U R - P R O D U C T T E C H N O L O G I E 		

A C T I E - HERORGANISEER B E D R I J F S S T R U C T U U R - P E R S O N E E L
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A C T I E - HERORGANISEER B E D R I J F S S T R U C T U U R - P E R S O N E E L

A C T I E - HERORGANISEER M O B I L I T E I T
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K A N T E L M O M E N T - TECHNOLOGISCHE VERANDERING

Langzaamaan wordt de industrie meer en meer geautomatiseerd en dus ook het wassen en steriliseren.
A C T I E - INVESTEER I N D U U R Z A M E E N I N N O VAT I E V E I N F R A S T R U C T U U R T E C H N O L O G I S C H E I N F R A S T R U C T U U R - P R O D U C T T E C H N O L O G I E 		

Het werkproces wordt meer geautomatiseerd, daardoor kan dezelfde tonnage was verwerkt worden
in minder gebouwen en met minder personeel.
A C T I E - HERORGANISEER B E D R I J F S S T R U C T U U R - P E R S O N E E L

In 2010 resulteert de afweging tussen transportkost en loonkost in het voordeel van transport. De
wasserij in Douvrin wordt gesloten. Hierdoor kan op personeelskosten bespaard worden.
A C T I E - HERORGANISEER M O B I L I T E I T

Wanneer in 2010 de wasserij in Douvrin wordt gesloten, wordt het werk verdeeld over andere vestigingen waardoor meer ingezet moet worden op transport.
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K A N T E L M O M E N T - TECHNOLOGISCHE VERANDERING

KANTE

A C T I E - INVESTEER I N D U U R Z A M E E N I N N O VAT I E V E I N F R A S T R U C T U U R - T E C H N O L O G I S C H E
I N F R A S T R U C T U U R 		
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K A N T E L M O M E N T - TECHNOLOGISCHE VERANDERING

Langzaamaan wordt de industrie meer en meer geautomatiseerd en dus ook het wassen en steriliseren.
A C T I E - INVESTEER I N D U U R Z A M E E N I N N O VAT I E V E I N F R A S T R U C T U U R T E C H N O L O G I S C H E I N F R A S T R U C T U U R 		

In 2012 verandert Sterima zijn proces. Ze gaan leeninstrumentarium steriliseren. Dialyse-expertise
zit nu meer bij grote spelers in lageloonlanden waarmee ze niet kunnen concurreren, omdat de
proceskost van Dialyse-concentraten te hoog ligt. De manuele arbeid wordt meer geautomatiseerd.
Sterima wil ook niet enkel afhankelijk zijn van ziekenhuizen, dus gaat het bedrijf ook steriliseren voor
derden (zoals voor Johnson en Johnson).
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K A N T E L M O M E N T - RUIMTELIJKE VERANDERING (UITBREIDING)

KANTE

ACTIE
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K A N T E L M O M E N T - RUIMTELIJKE VERANDERING (UITBREIDING)

Malysse-Sterima heeft in Kortrijk twee gebouwen met een straat tussen. Om logistieke redenen hopen ze hier ooit één gebouw van te kunnen maken. Een ander idee is om op het naastliggende
parkeerterrein uit te breiden, als dit kan voor de omliggende bedrijven en buren. Een nieuw bedrijventerrein dat maximum 15 kilometer ver ligt is ook een optie. Er zal sowieso een uitbreiding nodig zijn,
omdat er meer in de hoogte gewerkt moet kunnen worden voor de waszakken die aan het plafond
hangen. De stad behoudt het bedrijf liefst op de huidige locatie. Grote industrieterreinen zijn ook
schaars. Het voordeel van een nieuw bedrijventerrein is dat ze voor een nieuw concept kunnen gaan
zonder beperkingen, omdat de wasserij helemaal opnieuw zou kunnen ingericht worden. Het voordeel
van een nieuwe fabriek in plaats van een verbouwing is ook dat de activiteiten kunnen worden verder
gezet tijdens de bouwfase. In 2019 opent een tweede sterilisatiefabriek in Luik, hiermee mikken ze
voor 50% op ziekenhuizen, voor 50% op derden.
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K A N T E L M O M E N T - PARKEERUITDAGING

A C T I E - DEEL I N F R A S T R U C T U U R - PA R K E E R M O G E L I J K H E D E N
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K A N T E L M O M E N T - PARKEERUITDAGING

Het transport vindt plaats tussen 0u en 14u, daarna worden de vrachtwagens gestald. Als het bedrijf
op de huidige locatie uitbreidt, valt de stalruimte voor vrachtwagens weg. Het infiltratiebekken voor
regenwater heeft op dit moment ook al parkeerplaatsen ingenomen. Er kan gestationeerd worden in
de Zonnekesstraat, maar dan verplaatst de hinder. Het bedrijf denkt eraan om misschien een parkeerterrein te kopen of te huren. In de bebouwde kom speelt de milieuvergunning mee: er wordt een
geluidsstudie gedaan bij de dichtstbijzijnde buur en op basis daarvan worden beperkingen opgelegd
over wanneer gereden mag worden.
A C T I E - DEEL I N F R A S T R U C T U U R - PA R K E E R M O G E L I J K H E D E N

Het bedrijf ligt aan een verbindingsweg tussen Kortrijk en Megem, dichtbij een woonkern. Dit is belangrijk omdat het personeel in een laagbetaalde sector werkt, en dus makkelijk met het openbaar
vervoer of de fiets naar het werk moet kunnen. Er liggen twee parkeerterreinen langs het bedrijf voor
wie met de auto komt werken (die mogen trouwens ook gebruikt worden wanneer er in het dichtbijgelegen stadion voetbalwedstrijden zijn).
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1

3

2

5
4

1

Uitladen vrachtwagens Bissegemsestraat 85

2

Inladen vrachtwagens Bissegemsestraat 74

3

Buren met overlast van vrachtwagens

4

Stoomketel (74)

5

Inladen vrachtwagens Bissegemsestraat 74
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6

7
6

Hangende zakken met kleding (74)

7

Klaarzetten van rekken voor verplaatsing naar

overkant straat (74)
8

Magazijn (85)

8
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9

9

10

Leeg magazijn Bissegemsestraat

10

Fietsenstalling Malysse

11

Parking Malysse

12

Grote parking Malysse, plaats voor eventuele uitbreiding

13

Plaats voor eventuele uitbreiding, Traum rechts op de foto

11

13
12
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M A LY S S E - S T E R I M A
MOGELIJKE
TOEKOMSTIGE
ACTIES

Bij Malysse zijn intussen twee fabrieken bijgekocht die
openen in januari. Die bevinden zich in Frankrijk, omdat de
regelgeving de opslag van etheenoxyde (kankerverwekkende stof) daar nog toelaat. Een probleem waar Malysse
in het verleden mee kampte in deze omgeving is het feit
dat ze drie locaties hadden in Kortrijk. Logistiek gezien
was dat niet evident. De drie vestigingen waren beter me-

teen geclusterd geweest. Met de uitgroei van het bedrijf kwamen verschillende aandachtspunten
naar boven.
A C T I E - ONTWIKKEL SAMEN
INSTRUMENT

(met buurt en beleid)

(bedrijf): Bedrijf als participatieplatform met buurt en beleid.

De doelstelling is dan een echt overlegplatform te organiseren waarbij de buurt geïnformeerd wordt over
de plannen van het bedrijf. Malysse heeft hier echter minder goede ervaringen mee. Bij de vorige verhuis
heeft het bedrijf met de buurt samengezeten. Op dat moment kwamen er vooral veel klachten naar boven.
A C T I E - DEEL I N F O R M AT I E M E T B U U R T
I N S T R U M E N T:

Opendeurdag

Buurtbewoners zouden op jaarlijkse basis kunnen betrokken worden bij het bedrijf, middels een opendeurdag. Eventueel kunnen hieraan ook andere bedrijven uit de buurt deelnemen – er zitten verschillende
productiebedrijven in de omgeving. Het doel is wederzijdse kennismaking, om de relatie te versterken en
conflict te vermijden.
S U B J E C T:
ROL:

Malysse, stad

Het bedrijf is vragende partij en organisator, stelt zijn deuren open, regelt een hapje en een drankje.

Het bedrijf ontwikkelt een nieuwe rol: de persoon die het organiseert of coördineert is een soort ombudsman vanuit het bedrijf. De stad helpt mee organiseren en Voka biedt inspiratie.
REGELS:

De sfeer mag redelijk informeel zijn, omdat het niet de bedoeling is dat het een klaagmoment

wordt.
GEMEENSCHAP:
O B J E C T:

Voka

De doelstelling van de opendeurdag is een wederzijdse kennismaking. De perceptie van het

bedrijf in de buurt kan erdoor veranderen (verbeteren). De idee is gebaseerd op ‘ken je buren’, een initiatief van Voka. In Aarschot organiseert Voka ‘ken je bedrijf’, met een rondleiding in de bedrijven en een
hapje en drankje achteraf. Malysse kent het concept via hun filiaal in Aarschot. Dit idee zou doorgetrokken
kunnen worden tot een ontmoetingsmoment tussen bedrijf en buren.
A C T I E - HERORGANISEER R U I M T E - W O N E N - W E R K E N - V E R B O U W E N O M O V E R L A S T T E
VERMINDEREN
I N S T R U M E N T:

Geluidsisolatie
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Vlakbij Malysse, zijn er 12 huizen die last ondervinden. Deze bedrijven zijn er pas in de jaren ’80 en ’90
gekomen, na een bpa-wijziging van de jaren ’60. Tegen het geluid van machines zouden bijvoorbeeld
gebouwen beter geïsoleerd kunnen worden, maar dit werkt niet de grootste geluidsoverlast weg, die niet
alleen van machines komt, maar ook van vrachtverkeer.
A C T I E - HERORGANISEER M O B I L I T E I T

(Omschakeling naar alternatieve vervoersmiddelen - elek-

trische en hybride voertuigen)
De grootste veroorzaker van overlast voor de buurt is het vrachtverkeer van Malysse. 25 vrachtwagens
rijden 2 keer per nacht uit. Uit onderzoek blijkt dat vooral het optrekken vanuit stilstand hinderlijk is. Een
mogelijke oplossing zou kunnen komen met elektrische vrachtwagens. Op dit moment zijn hybride vrachtwagens meer realistisch. Die kunnen in de omgeving van ziekenhuizen en in de woonomgeving overschakelen op elektrisch rijden om geluidsoverlast te beperken. Het is interessant de kost te berekenen als
4 à 5 vrachtwagens per jaar vernieuwd worden.
A C T I E - HERORGANISEER M O B I L I T E I T - L A D E N E N L O S S E N

(Tijdslots en stationeringsplaat-

sen herorganiseren)
Een idee waar Malysse zelf mee speelt is om vrachtwagens overdag te laten voorladen (tussen 19u en
22u, wanneer de was verwerkt is en klaar voor inlading) en de vrachtwagens daarna buiten de bebouwde
kom te stationeren. Belangrijk is dat je dan een parking kan gebruiken die veilig is, want de vrachtwagens
zitten vol goederen en zijn daar niet bewaakt. Dit stationeren kan georganiseerd worden samen met verschillende bedrijven, met de veiligheid van camerabewaking.
A C T I E - HERORGANISEER M O B I L I T E I T - C I R C U L AT I E P L A N P E R S O N E E L E N G O E D E R E N

Als Malysse lokaal uitbreidt, dreigt er te weinig parking op het terrein te zijn. In de huidige situatie rijden
ongeveer 100 wagens van personeel door de straat. Dit kan hinder veroorzaken voor omwonenden die
sowieso al te kampen hebben met veel sluipverkeer. Daarom wordt geopperd om fietsvervoer meer te
stimuleren. Werknemers komen vooral uit de buurt, dus dat is een haalbare kaart. Ook het openbaar
vervoer kan meer gestimuleerd worden, omdat er een bushalte vlakbij is. Het parkeerbeleid zou ook geoptimaliseerd kunnen worden naargelang het ploegensysteem.Vrachtverkeer zou meer binnendoor georganiseerd kunnen worden, om stukken straat met veel bewoning te vermijden.
HOE VERSTERKT DEZE ACTIE DE VERWEVING TUSSEN WONEN EN WERKEN?

Vermindering van mobiliteitshinder
S U B J E C T:

Bedrijf en werknemers

I N S T R U M E N T:

Een bewaakte fietsenstalling (voor onder meer elektrische fietsen) bevordert het gebruik

van de fiets.
I N S T R U M E N T:

Een eenrichtingsstraat installeren (in de Bissegemsestraat) maakt de buurt meer ver-

keersluw. Er wordt hier wel aangegeven dat men moet opletten met eenrichtingsstraten. De richting kan
zeer bepalend zijn voor bedrijven. Er moet bijvoorbeeld rekening gehouden worden met kleinhandelsfunctie in de straat. Als klanten om moeten rijden om weg te geraken van een handelszaak, is dat niet zo’n
probleem, maar als ze dat moeten doen om bij de zaak te geraken, kunnen klanten een bezoek aan de
zaak opgeven.
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I N S T R U M E N T:

Om fietsverkeer te stimuleren kan stad Kortrijk een circulatie-, fietsroute- en parkeer-

plan opstellen.
I N S T R U M E N T:

Parkeermonitoring en delen. Het bedrijf zou haar parkeerbeleid kunnen optimaliseren

door het aan te passen naargelang werktijden in ploegensysteem.
I N S T R U M E N T:

Financiële maatregelen zoals fietsvergoedingssystemen, mobiliteitsbudget, fiscale sti-

mulatie en groepsaankopen van fietsen zouden stimuli kunnen zijn.
GEMEENSCHAP:
ROL:

Omwonenden (zij ondervinden hinder)

Het bedrijf is de uitvoerder van deze acties, maar om deze goed te plannen moet Malysse wel weten

welke richting het bedrijf uitgaat in de toekomst. De stad kan bepaalde acties ondersteunen.
O B J E C T:

Vermindering mobiliteitshinder.

A C T I E - INVESTEER I N D U U R Z A M E E N I N N O VAT I E V E I N F R A S T R U C T U U R TECHNOLOGISCHE INFRASTRUCTUUR - ENERGIE

(Intern warmtenet, zelfvoorzienende water-

zuivering en energie)
Malysse zal in de toekomst grote investeringen doen op vlak van water- en energierecuperatie. Ze kunnen 80% van hun vuil water recupereren. Ze hebben wel angst voor geurhinder. Malysse kan alvast op
prospectie gaan bij 13 bedrijven die hun water reeds recupereren, om mogelijke hinder op te meten. De
recuperatiesystemen zouden ingekapseld kunnen worden in riet en natuur, hoewel hier weinig plaats voor
is. Naar verweving toe biedt dit plan geen rechtstreekse win/win, maar met de installatie van zonnepanelen op het dak van het bedrijf kan dat wel. Het idee wordt geopperd om in een bestaande coöperatieve
te stappen en energie op te wekken voor de buurt.
I N S T R U M E N T:

Waterrecuperatiesysteem

A C T I E - DEEL I N F R A S T R U C T U U R - R U I M T E - D A K
INSTRUMENT

(bedrijf en buurt): Gedeelde energie-opwekking via zonnepanelen.

Zelf investeren in zonnepanelen is niet interessant voor Malysse, maar ze kunnen dus wel hun dak openstellen.
HOE VERSTERKT DEZE ACTIE DE VERWEVING TUSSEN WONEN EN WERKEN?

De buurt kan gebruik maken van de energie die opgewekt wordt door zonnepanelen. Dit kan voor een
betere communicatie tussen het bedrijf en de buurt zorgen.
A C T I E - DEEL I N F R A S T R U C T U U R - R U I M T E - E N E R G I E
I N S T R U M E N T:

Bestaande energiecoöperatieve (en daarin stappen)

A C T I E - HERORGANISEER R U I M T E

Er wordt ook nagedacht over de huidige situatie van het bedrijf, dat eigenlijk bestaat uit twee gebouwen
tegenover elkaar aan verschillende kanten van een weg. Dagelijks rijdt een vrachtwagen gemiddeld 2 km
doordat goederen telkens de straat moeten oversteken om in het andere deel van het bedrijf te geraken
voor verdere verwerking. Het bedrijf kan gebruik maken van nieuwe technologieën om de verweving van
de twee gebouwen te bevorderen, zoals een luchtbrug die de twee gebouwen verbindt. Dit soort technische aanpassingen kan de hinder voor de buurt minimaliseren.
281

I N S T R U M E N T:

Luchtbrug tussen 2 gebouwen die ten opzichte van elkaar liggen voor uitbreiding ca-

paciteit.
HOE VERSTERKT DEZE ACTIE DE VERWEVING TUSSEN WONEN EN WERKEN?

De luchtbrug zorgt voor minder geluidsoverlast doordat overdag geen vrachtwagens meer rijden tussen
de twee gebouwen.
ROL:

Stad Kortrijk moet mee bekijken wat kan en wat niet.

A C T I E - HERORGANISEER R U I M T E - W O N E N - W E R K E N - V E R B O U W E N O M O V E R L A S T T E
VERMINDEREN
I N S T R U M E N T:

Geluidsisolatie

Malysse zou graag de ruimte zo herorganiseren, zodat het beter geïsoleerd wordt voor geluid. Er is namelijk een buurtcomité dat klaagt over lawaai. 4 weken hadden ze last van een defecte buis.
A C T I E - HERORGANISEER W E R K - A C T I V I T E I T E N

Om overlast voor de buurt te reduceren kan Malysse activiteiten herorganiseren om overlast voor de straat
te reduceren, door bijvoorbeeld wassen en strijken op te splitsen. De werkuren kunnen ook aangepast
worden om overlast te vermijden (22u tot 5u30 geen activiteit organiseren, tenzij lossen).
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ELEKTRICITEITSWERKEN DESTOOP
TIJDSLIJN
INTERVIEW MET

MARC DESTOOP
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K A N T E L M O M E N T - GROEI (PERSONEEL)

KANTE

A C T I E - INVESTEER I N D U U R Z A M E E N I N N O VAT I E V E I N F R A S T R U C T U U R - R U I M T E L I J K E
I N F R A S T R U C T U U R - B E S TA A N D E I N F R A S T R U C T U U R H E R WA A R D E R E N
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K A N T E L M O M E N T - GROEI (PERSONEEL)

Na zijn studies ging Marc Destoop in een tapijtfabriek werken als onderhoudstechnieker, in 1988
wordt hij zelfstandige in elektriciteitswerken. Eerst werkt hij alleen, daarna komt er een werknemer
bij, nog wat later neemt hij de drie werknemers (en de klanten) over van een andere firma die stopt.
Uitbreiding komt er door ambitie en vooruit te willen. Door mond-op-mond-reclame stijgt de hoeveelheid werk en omzet, waardoor nieuwe mensen aangenomen kunnen worden. Er is tijdsgebrek,
maar wel geld om mensen aan te nemen. Geleidelijk aan verhoogt de personeel en de omzet. Nu, 30
jaar later, werken bij Marc Destoop 8 mensen, de maximumbezetting ooit was 9 à 10 mensen. Deze
mensen komen uit de buurt: Enkelen wonen vlakbij en komen te voet, de mensen die het verste weg
wonen doen dat in Moorslede, Moorsele en Kortrijk. Zij komen met de auto en parkeren op de grote
baan, maar daar is voldoende parkeerplaats waardoor er nooit klachten van buren komen.
A C T I E - INVESTEER I N D U U R Z A M E E N I N N O VAT I E V E I N F R A S T R U C T U U R R U I M T E L I J K E I N F R A S T R U C T U U R - B E S TA A N D E I N F R A S T R U C T U U R
H E R WA A R D E R E N

Marc Destoop begint zijn kantoor in zijn appartement in Kortrijk centrum, hij werkt vanuit zijn garage.
Later koopt hij een oude vlasschuur bij die hij verbouwt tot atelier. Het kantoor is nog in zijn appartement gevestigd. Hij heeft twee bestelwagens.
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K A N T E L M O M E N T - RUIMTELIJKE VERANDERING (VERHUIS, MET OOG OP VERWEVING WONEN/

KANTE

WERKEN)

ACTIE
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K A N T E L M O M E N T - RUIMTELIJKE VERANDERING (VERHUIS, MET OOG OP VERWEVING

WONEN/WERKEN)

Door plaatsgebrek moet steeds op zoek gegaan worden naar meer en andere ruimtes. 25 jaar
geleden leerde Marc Destoop zijn vrouw kennen die op de Meensesteenweg woont, in een huis met
industrieruimte achteraan. Het pand is in haar bezit via familie. Omdat zijn vrouw al een huis met
industriezone achteraan heeft, is dit een meer voordelige optie dan elders (bv. in een kmo-park) het
bedrijf uit te breiden. Marc Destoop gaat bij haar wonen, zijn kantoor is hier ook gevestigd. Zowel de
omzet als het aantal bestelwagens stijgt. 15 jaar geleden bouwde hij op de industrieruimte een nieuw
atelier met burelen, waardoor het hele bedrijf op één plek gelokaliseerd kan worden. Het feit dat alles
op één plek ligt ziet hij als een groot voordeel: de bestelwagens kunnen vanuit één plek vertrekken,
hij hoeft na zijn werk niet nog naar zijn woonst te rijden, hij kan gemakkelijk eens binnenspringen bij
het bedrijf van zijn vrouw. De keuze tussen een bedrijf in een woonwijk of in een kmo-park maakt voor
hem niet veel uit, hij vindt het alleen belangrijk dat hij zelf bij zijn bedrijf kan wonen. Op een KMO-zone
kan dat enkel in Zwevegem, maar die ligging is minder goed. De ligging van zijn nieuwe atelier is
ook ideaal: een beetje verscholen achter een oprit, wat het veilig maakt, maar toch goed bereikbaar
(vlakbij autosnelweg) en vlakbij de stad (voordeel binnen de privésfeer). Op deze locatie ligt ook nog
steeds de touwvlechterij van zijn vrouw. Zijn voormalige atelier (de oude vlasschuur) is nu een ruimte
om aan oldtimers te sleutelen, met een gin-tonicbar, onder een andere VOF samen met 2 vrienden.
Door tijdsgebrek zal hij hiermee gaan stoppen.

288

K A N T E L M O M E N T - VERANDERING REGELGEVING (CERTIFICATEN, OPLEIDINGEN, PERSONEEL)

KANTE

A C T I E - HERORGANISEER B E D R I J F S S T R U C T U U R - A C T I V I T E I T E N - W E R K U R E N
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K A N T E L M O M E N T - VERANDERING REGELGEVING (CERTIFICATEN, OPLEIDINGEN,

PERSONEEL)

Marc Destoop heeft te weinig tijd, omdat alles complexer geworden is: het personeel moet (medische)
attesten hebben, hij moet opleidingen volgen, aan kledingvoorschriften moet voldaan worden, er zijn
zelfs regels over waar het personeel mag eten (niet in de bestelwagen bijvoorbeeld) en hij moet alles
ingeven op checkin@work om zwartwerk tegen te gaan. Al die vereisten door regelgeving en dan
vooral rond veiligheid en zwartwerk nemen véél tijd in beslag. Zijn vrouw springt daarom regelmatig
bij, zodat hij zich meer kan focussen op offertes, facturen, contracten etc. Hij kan bijvoorbeeld niet
werken met alarminstallaties omdat daar een attest voor nodig is en hij geen tijd meer heeft om die
opleiding erbij te nemen (hij volgt al cursus werken met hoogtewerker, leidinggevende etc.)
A C T I E - HERORGANISEER B E D R I J F S S T R U C T U U R - A C T I V I T E I T E N WERKUREN

Om tijd te besparen moet hij zijn werkuren aanpassen aan de files, die zijn een groot probleem in de
buurt, net als in heel België.
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K A N T E L M O M E N T - PARKEERUITDAGING
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K A N T E L M O M E N T - PARKEERUITDAGING

Marc Destoop vindt dat parkeerregels flexibeler mogen. Marc Destoop heeft vaak problemen met
parkeren wanneer hij werken in een stad moet uitvoeren. Zijn werknemers moeten de bestelwagen
dan heel ver weg parkeren en vaak op en af gaan om materiaal uit de wagen te halen. Proberen ze
toch dichtbij te parkeren, resulteert dat vaak in boetes. Bovendien ligt naast Marc Destoop een dansschool. Wanneer ouders hun kinderen naar de dansles brengen, zijn er vaak te veel auto’s op zijn oprit,
waardoor zijn bestelwagens niet meer door kunnen. Zijn eigen terrein aanbieden als parkeerplaats
(in plaats van zijn oprit) ziet hij niet zitten. Voor de veiligheid van zijn bestelwagens en atelier heeft
hij liever niet dat mensen op zijn terrein parkeren. Zijn eigen bestelwagens (7) vormen geen overlast
voor de buurt, omdat er voldoende parkeerplaats is (zowel op zijn terrein als langs de straat) en ze alleen tijdens de kantooruren rijden. Soms komt een vrachtwagen laden en lossen bij de touwvlechterij,
maar daar heeft hij nooit melding van overlast over ontvangen. Ook over het geluid van de vlechtmachines die dag en nacht draaien kreeg hij nooit klachten. Zelf heeft hij een isolerend dak op zijn atelier
gelegd, dat de geluidsoverlast beperkt.
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5
1

Woonhuis Marc Destoop

2

Oprit naar Elektriciteit Destoop

3

Woonhuis Marc Destoop vanop oprit

4

Tuin tussen woonhuis en bedrijven

5

Touwvlechterij

6

Magazijn tussen touwvlechterij en tuin

6
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7

Garage/magazijn

8

Burelen

9

Kantoor Marc Destoop

10

Garage/magazijn

11

Dansschool

12

Poort touwvlechterij

7

8

10

9

11
12
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ELEKTRICITEITSWERKEN DESTOOP
MOGELIJKE
TOEKOMSTIGE
ACTIES

A C T I E - DEEL M E N S E N - P E R S O N E E L

(Met bedrijven – zet mensen met specifieke expertises (en

bepaalde certificaten) gedeeld in tussen organisaties)
Om tijd te besparen ziet Marc Destoop het wel zitten om op termijn samen te werken met jongere collega’s uit de buurt. In deze buurt liggen verschillende bedrijven en achter hem ligt een industriezone. Zijn
belangrijkste leverancier is Cheyns, die vlak achter hem ligt.
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DISCUSSIE
Deze studie bouwt voort op de vorige segmentatiestudies en de studies Labo XX, Noordrand en
Leiedal rond de verweving tussen wonen en werken en laat een aantal dingen zien:
- Bedrijven zijn al vaak heel mooi verweven met hun omgeving, maar laten het te weinig zien, zijn
er te weinig trots op en zetten het te zelden in als een troef. Daarom gingen we dieper in op de motieven
waarom bedrijven inzetten op verweving om daarop te kunnen voortbouwen om verweven actief te gaan
stimuleren.
- Er is dus nood aan het bouwen van vaardigheden van bedrijven, burgers en beleid in het bewust
bespreekbaar maken en inzetten van de ongedefinieerde zone tussen werken en wonen als kwaliteit voor
de stad en voor de eigen doelstellingen. Plusoffice en Arck duiden aan dat dit een aantal nieuwe rollen met
zich meebrengt, die in de voorgaande studie Labo xx, werden benoemd als de initiator, de ondersteuner
en de beheerder van de woon-werkrelaties. Maat ontwerpers specifieerde deze rollen. De initiator is dan
de ‘gangmaker’ en de ‘beleidsmaker’, de ondersteuner de ‘buurtconciërge’ en ‘de efficiëntiecoach’ en de
beheerder ‘de verweefcoach’ en ‘de verbredingscoach’. Plusoffice en ArcK maakten duidelijk dat de rollen
niet vasthangen aan een positie in het woon-werklandschap: de rol van initiator kan bijvoorbeeld zowel
door bedrijf, beleid als burger gespeeld worden. De ‘verweefcoach’ heeft het potentieel een breed begrip
te zijn dat op uiteenlopende manieren en via verschillende functies kan worden ingevuld. Vandaar herdefiniëren we de rol naar een activiteit van het ‘verweefcoachen’, een rol die door verschillende partijen
kan ingevuld worden.
- Verweefcoachen is een activiteit die de meerwaarde van verweving expliciteert en uitdraagt. Deze
activiteit vertrekt niet noodzakelijk vanuit het beleid, maar brengt verschillende beleidsdomeinen samen,
ideaal wel in en samen met een lokaal bestuur waar lokale kennis aanwezig is. In grote steden is die kennis aanwezig in de stad zelf, in kleine gemeenten kan er worden samengewerkt met intercommunales. De
uitdaging is echter voor kleinere steden en gemeenten om middelen te vinden voor het verweefcoachen.
Ofwel moet dit via een PPS (publiek-private samenwerkingsinstrument) ofwel creëert men een Vlaamse
vliegende brigade die vragen behandelt op verschillende plekken in Vlaanderen. De activiteit vertrekt
vanuit een vaste overtuiging in het verweven als een positief verhaal en het inspireert, stimuleert en sensibiliseert verantwoord ondernemen.
- Verweefcoachen hangt samen met vaardigheden in het initiëren (ondernemen, inspireren,
stimuleren, sensibiliseren), ondersteunen (expertise samenbrengen, gemeenschapsvorming, kennis
ontwikkelen rond verweving en objectiveren van data) en het coördineren en beheren (van bijvoorbeeld
tijdelijke gebruiken, van panden en van beleidsimplementatie) van woon-werkrelaties. Verweefcoachen
kan door de overheid worden geïnitieerd (dat kan een ambtenaar zijn die tijdelijk vrijgesteld wordt van
andere taken, een consultant of onderzoeker zijn) om de continuïteit en de aandacht voor het publieke
belang te verzekeren, maar tegelijk in een samenwerkingsproject met de bedrijven en lokale organisaties tot stand komen. In die zin zou het goed zijn dat het verweefcoachen plaats vindt in de verschillende
organisaties (week per week verschuift van plek) of in een pand – bv. een leegstand winkelpand – dat
tegelijk een gedeelde werkruimte is voor zowel bedrijven, organisaties, beleid als burgers.
- Verweefcoachen omvat een mediërende en soms onderhandelende positie tussen partijen zoals
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bedrijven, bewoners, beleid, belangengroepen en experten; kennis van de lokale situatie, ruimtelijk-economische kennis, en het beroep kunnen doen op makelaars en landmeters en het mee faciliteren of aanjagen
van de verkoop van verweven locaties.
- De instrumenten waar men in verweefcoachen gebruik van kan maken zijn schaars. Er is nog
veel meer nood aan ontwerpend onderzoek om die instrumenten te ontwikkelen en te testen. Belangrijk
om die instrumenten te doen werken is dat regelgeving niet remmend werkt, maar eerder een kader is
waar maatvoering binnen kan gebeuren. Binnen RUPS is er nood aan maatvoering dat kan ondersteund
worden door mappings, participatieprocessen en platforms. De instrumenten mogen niet vrijblijvend zijn,
ze moeten mensen die aan verweefcoaching doen een mandaat geven dat ondersteund wordt door verschillende beleidsdiensten.
- Een belangrijke vaardigheid van die actoren (de verweefcoach en diens gedistribueerd team) die
aan verweefcoachen doen en dus woon-werkrelaties ter harte nemen, is het initiëren, ondersteunen en
beheren van (anticiperen op) kantelmomenten in de relatie tussen wonen en werken. In de studie Segmentatie IV hebben we in kaart gebracht op wat voor soort kantelmomenten men tijdens het verweefcoachen
moet anticiperen, wat dus ook vergt van de partner-bedrijven/organisaties om die kantelmomenten ook
te communiceren en bespreekbaar te maken. De kantelmomenten die we ontdekten tijdens de studie:
K A N T E L M O M E N T - FAMILIALE ONTWIKKELING
K A N T E L M O M E N T - GROEI ( S TA D , B E D R I J F, P E R S O N E E L , A C T I E R A D I U S ,
			

VERKEER)

K A N T E L M O M E N T - RUIMTELIJKE VERANDERING ( T E K O R T, B O U WA A N V R A A G ,
		

VERBOUWING, UITBREIDING, VERHUIS)

K A N T E L M O M E N T - TECHNOLOGISCHE VERANDERING
K A N T E L M O M E N T - VERANDERING IN REGELGEVING ( M I L I E U , E R F G O E D , B T W,
			

C E R T I F I C AT E N , O P L E I D I N G E N , P E R S O N E E L )

K A N T E L M O M E N T  - SECTORALE VERANDERING
K A N T E L M O M E N T - VERANDERING IN ORGANISATIE ( O V E R N A M E ,
			

PERSONEELSWIJZIGING)

 ERANDERING POLITIEK/ECONOMISCH WEEFSEL
K A N T E L M O M E N T - V
K A N T E L M O M E N T - VERANDERING IN VASTGOEDSECTOR
K A N T E L M O M E N T - ONTWIKKELING LOKAAL ONDERNEMERSCHAP
K A N T E L M O M E N T - MOBILITEITSTRANSITIE
K A N T E L M O M E N T - PARKEERUITDAGING
K A N T E L M O M E N T - VIERING

- Een tweede belangrijke vaardigheid tijdens het verweefcoachen is het ontwerp van acties die
bedrijven, beleidsmakers en burgers toelaten om tijdens (in anticipatie op) die kantelmomenten, de relatie
tussen wonen en werken te initiëren, te ondersteunen en te beheren. In de studie Segmentatie IV hebben
we in kaart gebracht op wat voor soort acties bedrijven zelf al namen om de woon-werkrelatie te verbeteren, en hebben we hen samengebracht met overheden en (vertegenwoordigers van) burgers om die
acties zo vorm te geven dat ze alle partijen ten goede komen. De acties:
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A C T I E - ANTICIPEER

Deze actie duidt op activiteiten die ontwikkeld worden om de relatie in een specifieke woon-werkcase te verbeteren voor er zich een probleem voordoet, vanuit de kennis van belangrijke kantelmomenten die de relatie tussen een bedrijf en diens omgeving onder druk kunnen zetten.
- OP REGELGEVING
- OP RUIMTELIJKE UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN:

pro-actief bedrijven wijzen op de

bedrijfshuisvestingsopties zodat ze hun beslissingen ook vanuit een beleidsmatig wenselijk perspectief kunnen nemen.
- Woon-werkcombinaties verkennen
- I N S T R U M E N T:

Ruimtezoeker, zie bv. https://www.bizlocator.be/nl/home, draaiboek

Spazio https://www.voka.be/diensten/spazio-gemeenten-geven-ruimte-aan-bedrijven
- I N S T R U M E N T:

Kerngebieden voor handel

- I N S T R U M E N T:

Afwegingsinstrument https://ondernemenindekern.leiedal.be/pages/

downloads.html
A C T I E - HERORGANISEER

Deze actie omvat activiteiten die de interne (materiële of menselijke) relaties binnen een bestaande
woon-werkcase herorganiseren om de woon-werkrelatie te verbeteren.
- RUIMTE

- Werken
Van twee locaties naar één locatie voor praktische organisatie
- Wonen-werken
Bedrijf/woonst verhuizen om dichtbij bedrijf te wonen
Verbouwen om overlast te verminderen
I N S T R U M E N T:

Geluidsisolatie

I N S T R U M E N T:

Luchtbrug tussen 2 gebouwen die ten opzichte van elkaar

liggen voor uitbreiding capaciteit en reductie verkeer.
Participatieve herbestemming wonen-werken
I N S T R U M E N T:

(communicatie): Participatieve herbestemmingstoolkit

I N S T R U M E N T:

(ruimte): Het gedeelde opleidingscentrum in de werkzone

- Privaat-publiek
- MOBILITEIT

- Circulatieplan personeel en goederen
I N S T R U M E N T:

Circulatie- en fietsroute en parkeerplan

I N S T R U M E N T:

Parkeer(tijds)monitoring en delen

I N S T R U M E N T:

Financiële maatregelen zoals fietsvergoedingssystemen, mobili-

teitsbudget, fiscale stimulatie en groepsaankopen van fietsen
I N S T R U M E N T:

Bedrijfshubs op verschillende locaties om transport te reduceren

- Laden en lossen
Transportmodi (bv. elektrisch)
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Tijdsslots herorganiseren
Stationeringsplaatsen herorganiseren
- BEDRIJFSSTRUCTUUR

- Personeel
- Producten en diensten
Platform
I N S T R U M E N T:

Webshop complementair aan fysieke winkel

- Activiteiten
Overname
Werkinhoud
Werkuren
A C T I E - INVESTEER

Deze actie omvat activiteiten die beogen om de bestaande infrastructuur te verbeteren, te vernieuwen of uit te breiden om de woon-werkrelatie te verbeteren.
- I N D U U R Z A M E E N I N N O VAT I E V E I N F R A S T R U C T U U R

- Ruimtelijke infrastructuur
Bestaande infrastructuur herwaarderen
Uitbreiden op huidige/nieuwe locatie
om werken te faciliteren
om wonen te combineren met werken
voor parkeren
Participatieve invulling leegstaande en/of verwaarloosde sites/brownfields
- Technologische infrastructuur
Digitaal: online conferencing in plaats van met de auto verplaatsen, digitalisering ten
voordele van krimp industriële activiteit
Energie: intern warmtenet, zelfvoorzienende waterzuivering en energie
I N S T R U M E N T:

Waterrecuperatiesysteem

Productietechnologie
Mobiliteit
Automatiseren van laad- en loszones
I N S T R U M E N T:

Geautomatiseerde laad- en loszone, gegarandeerde

shop&go- en parkeermogelijkheden voor verbouwingen in de stad
Nieuwe vervoersmodi
- IN MENSELIJK NETWERK

- Relaties met de buurt
- Relaties met beleid
- Doordacht personeelsbeleid
- Netwerking met andere bedrijven
I N S T R U M E N T:

Lidmaatschap bij ondernemersorganisaties
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A C T I E - DEEL

Deze actie omvat activiteiten die er op gericht zijn om hun bestaande informatie, infrastructuur,
mensen, producten en diensten te delen.
- I N F O R M AT I E M E T B U U R T, B E L E I D E N A N D E R E B E D R I J V E N

- Ontmoet de stad en de bedrijven
I N S T R U M E N T:

Jaarrapporten delen (duurzaamheid, milieu)

I N S T R U M E N T:

Opendeurdag van het bedrijf

I N S T R U M E N T:

Uitnodiging voor rondleiding stadhuis en bedrijven in de omgeving

Verkoopsadvertenties informatie laten bevatten over omliggende bedrijven, samen
met bijvoorbeeld de energieprestaties van de woning.
- Zichtbaarheid en navigatie naar locaties
I N S T R U M E N T:

Urban screens

- MENSEN

- Personeel
Zet mensen met specifieke expertises (en bepaalde certificaten) gedeeld in tussen
organisaties
I N S T R U M E N T:

(boven)lokaal personeelsdeelplatform, bv. van administratief

personeel
- INFRASTRUCTUUR

- Parkeermogelijkheden
INSTRUMENT

(beleid): Gedifferentieerd parkeerbeleid (bv. tijdens evenementen)

INSTRUMENT

(ruimte): Herkenbare parkeerdeelplekken in de stad

INSTRUMENT

(communicatie): Online parkeermonitoren en delen

- Ruimte
Werkruimte
INSTRUMENT

(communicatie): Monitoring en ontsluiting van gedeelde

werkruimtes
INSTRUMENT

(beleid): Fonds voor bedrijven om samen in werkruimte te

investeren
INSTRUMENT

(ruimte): Combinatie winkel- en werkruimtes (in de lijn van

wonen boven of onder winkels)
Dak
Daktuinen
INSTRUMENT

(bedrijf en buurt): Gedeelde energieopwekking via zon-

nepanelen
Grond
I N S T R U M E N T:

Delen van grond tussen bedrijf, buurt en stad

Groen
Tuinen van bedrijven
Energie
I N S T R U M E N T:

Bestaande energiecoöperatieve (en daarin stappen)
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- PRODUCTEN EN DIENSTEN MET BUREN

- Opleidingen
- Producten
I N S T R U M E N T:

Opendeurdagen

- Diensten
Postpakketten voor elkaar ontvangen
A C T I E - ONTWIKKEL SAMEN

Deze actie omvat activiteiten waarin bedrijf, buurt en beleid samen nieuwe projecten opzetten.
- LOKALE PRODUCTEN EN DIENSTEN
- HET GRENSGEBIED WERKEN-WONEN
I N S T R U M E N T:

Participatieplatformen waarop plannen, eigendomsstructuren (bedrijfs-

sites, maar ook voetpaden) en stappenplannen van bedrijf, buren en stad rond grensgebieden met elkaar kunnen uitgewisseld worden.
- PERMANENTE OF TIJDELIJKE GEDEELDE RUIMTES
I N S T R U M E N T:

Pop-ups tijdens feestperiodes

I N S T R U M E N T:

Gemeenschappelijk project/ruimte (bv. Huis van de Voeding, parkeerruimte)

- PLANNEN

Ruimtelijk veranderingsplan
Parkeerplan
INSTRUMENT

(bedrijf): Bedrijf als participatieplatform met buurt en beleid

Energieplan
INSTRUMENT

(buurt): Participatieve energiemonitoring

Samenlevingsplan
INSTRUMENT

(bedrijf): Bedrijfsbezoeken

INSTRUMENT

(beleid): Remediërend en preventief zoeken naar vormen van goed

nabuurschap voor al gevestigde bedrijven, bv. via afsluiten convenant…
INSTRUMENT

(bedrijf): Bedrijf als participatieplatform met buurt en beleid
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CONCLUSIES
Om af te sluiten, willen we terugkomen op onze onderzoeksvraag in het begin en van daaruit
trekken we nog enkele conclusies. De vraag was: ‘Hoe kunnen we als ruimtelijk ontwerpers, planners de
bestaande bijdragen van bedrijven, burgers, lokale en regionale beleidsmakers aan de verweving tussen
wonen en werken (met het oog op een duurzame omgeving) versterken, in vraag stellen en vernieuwen,
en dit rekening houdend met de hedendaagse maatschappelijke dynamieken?’
Ons antwoord is duidelijk: er is nood aan het ontwikkelen van een pro-actief beleid dat aan ‘verweefcoachen’ doet. De wijze waarop we dat doen omvat echter twee aspecten. Enerzijds kunnen we
dat door inzicht te krijgen in de kantelmomenten in de verwevenheid tussen woon- en werkomgeving.
Anderzijds doen we dat door bewuster acties te ondernemen in relatie tot die kantelmomenten. Hoewel
de kantelmomenten en acties nu duidelijk omschreven zijn en een rol kunnen spelen in de verwevingstoolbox van het bedrijf, het beleid of de burger die wil verweefcoachen, vinden we het belangrijk om ze
te belichten vanuit verschillende schalen: het macro-perspectief – de globale context en hedendaagse
tendenzen, het meso-niveau van de stad, en het micro-niveau van de ruimtelijke artefacten, de menselijke
actoren en de technologieën.
Vanuit een macro-perspectief – de globale context en hedendaagse tendenzen – bekeken,
blijkt duidelijk – ook uit voorgaande studies – dat grote bedrijven het steeds moeilijker hebben om in
Vlaanderen gevestigd te blijven door concurrentie uit lageloonlanden. Dit heeft voor een overwicht aan
kleine bedrijven in ons ondernemerslandschap gezorgd. Dit onderzoek wijst uit dat we veel kunnen
leren van bedrijven die altijd al kleinschaliger waren, zoals advocatenkantoor VDV. Zij tonen ons dat het
‘collectief organiseren’ en het ‘delen’ niet enkel weggelegd is voor tuiniers (community gardens) of
fietsers (fietsdelen) maar ook past bij het iets kleinschaligere bedrijf dat in de stad actief wil blijven en
zich echt wil verweven met het bestaande weefsel. Zo kunnen meerdere kleinere bedrijven samenwerken,
zoals VDV die samen met 3 eenmanszaken een gemeenschapsassociatie opstartte en personeel en diensten deelt met heel wat andere bedrijven in de stad. Zo blijkt het bij veel bedrijven nuttig om administratief
personeel en personeel met bepaalde certificaten te delen, gezien het een grote investering is voor een
klein bedrijf om elk voor zich in de noodzakelijke opleidingen te investeren. We kunnen dit soort deelpraktijken nog beter faciliteren door de juiste regelgeving te leren kennen, door good practices te bestuderen
en deze te ondersteunen met de juiste ruimtelijke strategieën (bv. gedeelde opleidingsruimtes voor meerdere bedrijven en wijken in de stad) en technologieën (bv. digitaal parkeerdeelplatform).
Op de schaal van de stad, stellen we vast dat de manier waarop een stad ontwikkelt, veel impact
heeft op de verweving wonen en werken. Dit kan ook bewuster ontworpen worden:
- Allereerst hangt de historiek van een stad samen met de verweving wonen en werken.
Roeselare heeft bijvoorbeeld een historisch goede voedingsbodem voor de groei van eenmanszaken in het stedelijke weefsel, door de Nieuwmarkt uit de 20ste eeuw, waar leurders hun waar aan
de man brachten. De vlasnijverheid zette de streek rond Kortrijk in de 19de eeuw op de wereldkaart
als reactie op de landbouwcrisis. Binnen de vlassersgemeenschap – vaak vroegere boerenzonen
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– kwam een uniek economisch netwerk tot stand. Vandaag zijn de ruimtes die overblijven uit dit
verleden nog steeds bijzonder bruikbaar voor bedrijven, omdat ze ruimte bieden voor ateliers en
opslag. De vroegere ondernemers uit de vlasindustrie hebben ook nog steeds hun ondernemersbloed en hebben dat ingezet voor andersoortige industrie en handel. Het is voor steden dus niet
te laat om dit soort cultuur levend te houden of opnieuw tot leven te brengen, al is het dan
op een hedendaagse manier. Zo werd geopperd om nieuwe bewoners niet enkel het stadhuis te
laten bezoeken, maar ook de voornaamste bedrijven in de stad. Omgekeerd werkt de cultuur van
sommige steden de verweving soms tegen. Zo was er in omgevingen zoals Herentals door een
overschot aan ruimte, een tijdje de neiging om bedrijven naar bedrijventerreinen te laten vertrekken. Dit stimuleerde bij bedrijven een bedrijventerrein-cultuur. Ook is het architecturale erfgoed
van de stad vaak intens verweven met bedrijven. Het is daarom logisch dat bedrijven, beleid en

buurt samen in dialoog gaan over herbestemmingsoefeningen van (delen van) het bedrijf, kijk naar
het begijnhof bij OMD, de gebouwen van Rodenbach en de oude vlaswerkplaatsen als industrieel
erfgoed, de karakteristieke woning van VDV, etc.
- De ontsluitingen en verbindingen van bedrijfssites met de stad bleken zeer bepalend voor het
feit of een bedrijf blijft of niet (kijk naar de case van KALIBER vzw waar de ontsluiting niet voldoet).
Ze moeten dus nauw bestudeerd en collectief herontworpen worden waar nodig.
- Participatieplatformen die ontstonden tussen een bedrijf, beleid en de buurt groeiden soms
uit tussen heuse participatieplatformen op niveau van de stad, zoals we zagen bij Roularta.

Op dit soort platformen wordt door de steden en de bedrijven nog te weinig ingezet, omdat ze
soms negatieve ervaringen hebben met ‘klagende’ buren. Het aanleren aan of zelfs aanleveren aan
bedrijven van methodieken om dit soort platformen op een positieve manier uit te bouwen en in
een productieve dialoog te treden met de omgeving, kan hier interessant blijken.
We waren ook in staat om interessante conclusies te trekken over de microschaal van de architecturale ruimte, mensen en technologie.
Allereerst, vanuit het perspectief van de architecturale ruimte was het interessant om te zien hoe
bepaalde ruimtes – meer dan andere – interacties tussen het bedrijf en de omgeving faciliteren. Deze
ruimtes kunnen dus bewuster worden ontworpen als stedelijke raakvlakken tussen wonen en werken
en het ‘delen’ aanmoedigen. De brouwerij heeft, bijvoorbeeld, heel bewust de buitenste cirkel van het
gebouw ontworpen voor meer openbare functies en de binnenkant voor meer geluidsintensieve en privéfuncties. Het eerste lokaal van KALIBER VZW was ook een gedeel pand. Het was gesitueerd in een oud
klooster, met meubilair uit een oud café, geschonken door de gemeenschap. Enkele ontwerp ‘guidelines’
die naar voor kwamen uit het onderzoek:
* De co-designsessies stelden dat in ‘supermix coaching’ ruimtelijk ontwerp een beweging
vereist van privéontwerp van bedrijfspanden naar ‘publiek ontwerp’ van ruimtes voor materieel
en digitaal delen: het tastbaar maken van mogelijk gedeeld gebruik van (ingangen naar) parkeergarages, werkruimten en grensgebieden.
* Het ontwerpen van ruimtes of visualisaties die bezetting, tijd of soort gebruik tastbaar maken
om het delen aan te moedigen. Denk aan deelparkeerplaatsen waarvan men het gebruik online

(via een online deelplatform) en in het stedelijke weefsel (via goed ontworpen ingangen en urban
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screens) kan volgen.
* Het ontwikkelen van voorschriften of fondsen die het delen vergemakkelijken.
* Het (delen van) bedrijfsruimte als een privéruimte met publieke functies, of als een semi- of
publieke ruimte.
* Het ontwerpen van grensgebieden als gedeelde ruimtes, zoals parkeergarages en bufferzones. Zo zijn de grensruimtes tussen Roularta (de groene long) en de omgeving en Rodenbach

(een voetbalveld) en de omgeving private gronden met publieke kwaliteiten. Tegelijk bufferen ze
geluid. In het geval van handelspanden worden deze grenzende ruimtes expliciet toonruimtes en
liggen ze bij voorkeur op plekken met veel passage, zoals het KAVA pand langs een drukke baan.
* Het herorganiseren van de ruimte, zodat de meest private en geluidsintensieve ruimtes zich
aan de binnenkant bevinden en de meer openbare ruimte aan de buitenkant. In de meeste

gevallen zagen we dat bedrijven de buurt liefst op afstand houden door woningen rondom op te
kopen en te gebruiken als buffer. Een nauwere nabijheid tussen het bedrijf en de omgeving kan
inderdaad tot spanningen leiden, maar kan ook voor een intensere samenwerking zorgen. Daarom
is het spelen met ruimtes aan binnen- en buitenkant een interessant alternatief voor het creëren
van steeds grotere afstanden.
* Het ontwerpen van hybride ruimtes tussen werk en kennisuitwisseling met de buitenwereld
(wat interactiever is dan het delen van informatie) op lokaal en supra-lokaal niveau. Zo heeft

Rodenbach een bezoekerscentrum en Roularta een goede website.
* Het ontwerpen van ruimte voor netwerken, in plaats van conflictvermijding, om evenementen
te faciliteren, zoals individuele of collectieve bedrijfsbezoeken, buurtfeesten, enz. Vaak kijken

bedrijven op tegen het verweven in de stad omwille van parkeergebrek of geluidsoverlast. Het voordeel van een bedrijf in de stad te verweven is de intense band die men kan creëren met de bewoners en andere bedrijven en organisaties, vaak ook potentiële klanten. Bedrijven kunnen daar nog
sterker op inspelen en zowel de eigen ruimte van het bedrijf als die van de omringende stad mee
vormgeven als netwerkruimte. De ruimte kan worden vormgegeven om evenementen te faciliteren,
zoals individuele of collectieve bedrijfsbezoeken, buurtfeesten, product- of diensten-evenementen
met een publieke uitstraling, netwerkevenementen en participatie-overlegmomenten. Denk aan de
sponsoring van Rodenbach van de lokale wielerkoers of door Luyten van de lokale kerststal of het
aanbieden van wijn aan de buren in ruil voor parkeerplaatsen bij opendeurdagen bij KAVA.
* Het ontwerpen van ruimtes die de producten en diensten van het bedrijf een duidelijke troef
voor de buurt maken. Bedrijven die dranken of voeding aanbieden, kunnen tijdelijk of permanent

proeverijen houden in een ontvangstruimte, kijk maar naar Kava of Rodenbach. Bedrijven die bepaalde diensten of kennis in huis hebben die leerzaam kunnen zijn, kunnen dat delen op seminaries bijvoorbeeld en samen een opleidingsruimte inrichten, zoals bij VDV.
* Het ontwerpen van ruimte en mobiliteit als interface tussen lokale en bovenlokale belangen.

* Zo geven heel wat bedrijven aan dat ze vaak gevangen zitten tussen bovenlokale belangen, zoals de nood om zich te specialiseren in een nationaal en internationaal competitieve markt (zie bv. KALIBER vzw en medische sterilisatie bij Malysse) en lokale belangen, zoals meer aandacht voor tewerkstelling voor lokale bewoners. Initiatieven zoals

het ‘House of Food’ van de Rodenbach-brouwerij zijn een voorbeeld, omdat zij een deel
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van het bedrijfsgebouw van de brouwerij in samenwerking met de regio, de EU en de
buurt uitgebouwd hebben als een Europees centrum van uitmuntendheid op het gebied van
voedsel, dat tegelijk voldoet aan de eisen van een toeristische en mogelijk een buurtcafé
functie. Kava’s handel focust op beleving van wijnen met mooie verpakkingen, meer dan de
wijn alleen, omdat ze tegen de Franse grens aan liggen waar wijn goedkoper gekocht wordt.
Malysse zet hubs in op verschillende plekken in Vlaanderen zodat ze niet te veel moeten
transporteren en dus de relatie met het lokale niet in het gedrang brengen.
* Bedrijven willen mobiliteit zo organiseren dat transport van en naar bovenlokale actoren mogelijk is, maar dat de lokale bevolking er geen hinder van ondervindt, of zelfs

baat bij heeft. Dit kan door samen mobiliteitsplannen te ontwerpen, parkeer- en auto- (of
bestelwagen-) delen te doen met de buurt, of ruimte in de vrachtwagens te verhuren voor
particulier transport.
Ten tweede zijn de supermix-coachingacties alleen effectief als de menselijke actoren, het
bedrijf, de lokale bewoners en het beleid de openheid, de wens en de middelen hebben om de relatie
tussen werk en leven te versterken.
We hebben vastgesteld dat bedrijfseigenaren met een familierelatie met de woonomgeving of die
dicht bij of in hun bedrijf woonden, meer acties namen die de samenwerking tussen werk en leven ten
goede zouden komen. Ook buurtbewoners die een lange relatie hadden met de bedrijfsomgeving waren
positiever over samenwerking met werkomgevingen. Voorbeelden zijn de brouwerij Rodenbach, waar de
huizen rond Rodenbach vroeger werden bezet door werknemers. Ook veel vakmensen in ons onderzoek,
zoals het houtbedrijf en de elektricien woonden op hun bedrijfsterrein, met hun atelier dicht bij huis. We
zagen dat de schaal van het bedrijf de interacties met de omgeving definieert. Grote bedrijven zoals het
mediabedrijf, de brouwerij en het zorgkantoor onderhouden een goede relatie met het milieu door te investeren in (dure) duurzame machines, goede communicatie- en participatieplatforms. Kleine bedrijven
zoals het advocatenkantoor en het wijnwinkelnetwerk zijn meer organisch georganiseerd en zullen eerder
deelnemen aan collectieve initiatieven, zoals verenigingen voor bedrijfs- of buurtnetwerken of gedeelde
parkeergarages. De co-ontwerpsessies tonen zo aan dat ontwerpers gesprekken tussen bedrijven, beleid
en buren moeten initiëren in het kader van overnames en omgevingen kunnen ontwerpen die bedrijfseigenaars aanmoedigen om dicht bij hun bedrijven te wonen of die (kleinere) bedrijven toelaten nieuwe
gedeelde activiteiten te verkennen.
In veel situaties zagen we echter dat de vastgoedlogica zo dominant was dat de relatie tussen werk
en leven onherstelbaar werd verstoord, omdat bedrijven heel gemakkelijk in de verleiding komen om hun
bedrijfsterrein in de stad te verkopen. Bedrijven gaven inderdaad aan dat ze baat hebben bij de verkoop
van onroerend goed in de stadscentra, maar dat ze ook graag met de overheid willen onderhandelen over
nieuwe woonprojecten in hun omgeving, over de bestemming van zones en over ondersteuning bij het
vinden van creatieve oplossingen voor optimaal gebruik en beheer van meerdere – te kleine – gebouwen.
De overheid moet bepalen wat onderhandelbaar is (bijvoorbeeld de hoogte van gebouwen) en wat niet.
Overheden waren het meest betrokken bij de aankoop van delen van het onroerend goed wanneer het
bedrijfspand een erfgoedwaarde had om het een publiek-private interpretatie te geven, zoals het geval
was in het ‘House of Food’ in de brouwerij Rodenbach. In de co-ontwerpsessies werd dus duidelijk dat het
belangrijk is dat ontwerpers vormgeven aan platforms die de samenwerking tussen bedrijven, overheden,
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buurten en onroerend goed ook buiten erfgoedkwesties vergemakkelijken, vanwege de grote impact van
vastgoedontwikkeling op kwalitatieve stadsplanning van werk- en woonverhoudingen. Naast ontwerpers
kunnen ook goede bemiddelaars of echt gespecialiseerde milieukundigen in een discussie bemiddelen.
Tot slot toonden ons veldwerk en meer in het bijzonder de 9 tijdslijnen aan dat technologie de
samenwerking tussen actoren in de slimme stad, in twee grote golven, heeft veranderd. De eerste automatiseringsgolf creëerde de behoefte aan grotere machines en de tweede golf naar digitalisering. Beide
hadden een impact op minder lokale inzet of personeel. Technologie kan echter worden ontworpen om
samenwerkingen tussen werk en leven te creëren. Het mediabedrijf gebruikte technologie op een positieve manier om hun duurzaamheidsverslagen op een systematische manier te delen met hun omgeving.
Op basis van deze rapporten nodigen ze u uit om de technische installatie live in het bedrijf te komen
bekijken.
Op basis van de codesign-sessies kunnen we concluderen dat ontwerpers – in navolging van de
Scandinavische landen (Ehn & Badham, 2002) – verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de ontwikkeling van technologische oplossingen samen met de werknemers van het bedrijf. Op deze manier is er
ook een betere afstemming tussen technologische installaties op verschillende locaties en mogelijkheden
voor gedeeld gebruik. Co-design van technologie kan ook het gebruik van gedeelde energie (zuinigheid)
stimuleren. Als alle partijen hun verbruik/emissies gezamenlijk registreren, kunnen ze samen duurzame
verbeteringen doorvoeren. Als gevolg hiervan kunnen bedrijven hubs worden voor lokale energiecoöperaties die autonomer kunnen functioneren op districts- of stadsniveau. Ook kunnen technologische ontwikkeling of duurzamere vormen van transport en hun organisatie gezamenlijk worden opgepikt door steden,
bedrijven en buurten.
Veel aspecten van de verweefcoachingspraktijk moeten nog in instrumenten worden gegoten om
ze bruikbaar te maken op deze verschillende schaalniveaus in het veld. De rijkdom van de 9 cases biedt
echter een goede basis om van start te gaan. Als eerste ontwerpoutput hebben we 1. een tijdslijn ontworpen die het inventariseren en bespreken van kantelpunten in de relatie tussen bedrijven en hun omgeving
ondersteunt en 2. een actie-toolbox die kan worden gebruikt om nieuwe cases van verweefcoaching te
begeleiden en vorm te geven, om te kunnen anticiperen op mogelijke verdeeldheid en spanningen tussen
wonen en werken en nieuwe interessante en slimme manieren verkennen om wonen en werken samen
te brengen.

Ehn, P., & Badham, R. (2002, June). Participatory design and the collective designer. In Proceedings of the Participatory
Design Conference (pp. 1-10). Malmö, Sweden.
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TOOLBOX
LEGE TIJDSLIJN - pg 311
ICONEN - pg 331
LEGE ACTIEKAARTEN - pg 335
INSPIRATIE-ACTIEKAARTEN - pg 337
ACTIEPLAN - pg 397
EVALUATIESTICKERS - pg 399

Deze toolbox is gericht op beleid, bedrijven, ontwerpers, buurtbewoners die zelf actief aandacht willen besteden aan de verweving tussen werken en wonen.
Het bestaat uit een lege tijdslijn die ontworpen is voor het inventariseren en bespreken
van kantelmomenten in de relatie tussen bedrijven en hun omgeving doorheen de tijd. De doelstelling ervan is om de geschiedenis van het bedrijf te bespreken vanaf diens opstart tot vandaag.
Deze geschiedenis wordt gestructureerd door kantelmomenten: elk vakje is een kantelmoment.
Kantelmomenten zijn momenten in de geschiedenis van het bedrijf waarop de relatie tussen het
bedrijf en de omgeving positief of negatief onder spanning kwam te staan. Een kantelmoment is
dan bijvoorbeeld een uitbreiding van transportactiviteiten. Bijkomend laat de tijdslijn toe in beeld te
brengen welke acties het bedrijf en de omgeving namen om met die spanning om te gaan. Zo een
actie is dan, bijvoorbeeld, een investering in duurzame transportmodi.
De toolbox bevat ook een actie-toolbox die kan worden gebruikt om nieuwe cases van
verweefcoaching te begeleiden en vorm te geven, om te kunnen anticiperen op mogelijke verdeeldheid en spanningen tussen wonen en werken en nieuwe interessante en slimme manieren te
verkennen om wonen en werken samen te brengen. Deze toolbox bestaan uit inspirerende acties
van andere bedrijven om met spanningen tussen werken en wonen om te gaan.
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OPSTELLEN EIGEN TIJDLJN

Print pg 311-330 en leg de vellen langs elkaar om een lange tijdslijn te maken. Vul de kantelmomenten en acties in met betrekking tot uw bedrijf. Dit kan geschreven of getekend worden,
eventueel met behulp van de bijgevoegde iconen (pg 331-334).
EVALUEREN EIGEN TIJDLJN

Formuleer op de lege actiekaarten (pg 335) alternatieve acties die de verweving tussen wonen
en werken versterken. Plaats deze acties op de tijdslijn bij de juiste kantelmomenten, of voeg
achteraan toe om een alternatieve actie voor de toekomst aan te duiden. Ter inspiratie kan u kijken
naar de acties die uitgevoerd werden door de 9 bedrijven uit ons onderzoek en de aanvullende
suggestie-acties (pg 337-396). Print daarvoor de pagina’s met actiekaarten en snijd de A4-vellen
in het midden door zodat u A5-kaarten verkrijgt.
De Sustainable Development Goals van de UN kunnen ook inspirerend werken.
OPSTELLEN ACTIEPLAN

Vul voor alle alternatieve acties het actieplan (pg 397) in, zodat concrete stappen voor deze alternatieve actie helder worden.
EVALUEREN ACTIEPLANNEN

Print de evaluatiestickers (pg 399) op stickervellen (A4, 24 witte stickers) en gebruik ze om opmerkingen te noteren en op de actieplannen/tijdslijnen te plakken.
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KANTELMOMENT -

KANTE

ACTIE -

ACTIE

311

312

KANTELMOMENT -

KANTE

ACTIE -

ACTIE

313

314

KANTELMOMENT -

KANTE

ACTIE -

ACTIE

315

316

KANTELMOMENT -

KANTE

ACTIE -

ACTIE

317

318

KANTELMOMENT -

KANTE

ACTIE -

ACTIE

319

320

KANTELMOMENT -

KANTE

ACTIE -

ACTIE

321

322

KANTELMOMENT -

KANTE

ACTIE -

ACTIE

323

324

KANTELMOMENT -

KANTE

ACTIE -

ACTIE

325

326

KANTELMOMENT -

KANTE

ACTIE -

ACTIE

327

328

KANTELMOMENT -

ACTIE -

329

330

331

332

333

334

ACTIE

-

ACTIE

-

335

336

ACTIE

- INVESTEER IN INFRASTRUCTUUR D O O R U I T T E B R E I D E N O P H U I D I G E L O C AT I E

ACTIE

- INVESTEER IN INFRASTRUCTUUR D O O R U I T T E B R E I D E N O P N I E U W E L O C AT I E

337

338

ACTIE

- INVESTEER IN INFRASTRUCTUUR D O O R N I E U W E V E S T I G I N G O P T E R I C H T E N

ACTIE

- INVESTEER IN INFRASTRUCTUUR V O O R D U U R Z A A M H E I D

339

340

ACTIE

- INVESTEER IN INFRASTRUCTUUR D O O R M A C H I N E S A A N T E K O P E N

ACTIE

- INVESTEER IN DE CONTEXT D O O R I N D E B U U R T G E V E S T I G D T E B L I J V E N

341

342

ACTIE

- INVESTEER IN DE CONTEXT D O O R O V E R L A S T V O O R D E B U U R T T E V E R M I J D E N

ACTIE

- INVESTEER IN DE CONTEXT ALS STAD

(OM BEDRIJVEN AAN TE TREKKEN EN VASTGOEDWAARDE OP PIJL TE HOUDEN)

343

344

ACTIE

- INVESTEER IN DE CONTEXT D O O R D I E N S T E N V O O R D E B U U R T T E I N S TA L L E R E N

ACTIE

- INVESTEER IN NETWERKEN VAN MENSEN D O O R N I E T T E V E R H U I Z E N E N I N T E Z E T T E N
O P B E S TA A N D E P E R S O N E E L S B I N D I N G

345

346

ACTIE

- INVESTEER IN (NETWERKEN VAN) MENSEN D O O R M O B I E L E E X P E R T S N A A R B E D R I J V E N
T E L AT E N K O M E N V O O R O P L E I D I N G E N

ACTIE

- INVESTEER IN (NETWERKEN VAN) MENSEN D O O R E X T R A P E R S O N E E L A A N T E N E M E N

347

348

ACTIE

- INVESTEER IN ( P R O F E S S I O N E E L ) NETWERK VAN MENSEN A L S B E D R I J F

ACTIE

- INVESTEER IN ( P R O F E S S I O N E E L ) NETWERK VAN MENSEN A L S O V E R H E I D

349

350

ACTIE

- BESPAAR O P P E R S O N E E L

ACTIE

- BESPAAR O P I N F R A S T R U C T U U R

351

352

ACTIE

- HERORGANISEER RUIMTE D O O R A L S S TA D S U B S I D I E S T E G E V E N

( B V V O O R I S O L AT I E VA N W O N I N G E N )

ACTIE

- HERORGANISEER RUIMTE D O O R W O N E N E N W E R K E N T E C O M B I N E R E N

353

354

ACTIE

- HERORGANISEER RUIMTE D O O R A LT E R N AT I E V E I N V U L L I N G T E B E D E N K E N

ACTIE

- HERORGANISEER RUIMTE D O O R A LT E R N AT I E V E W E R K V O R M E N T E B E D E N K E N

355

356

ACTIE

- HERORGANISEER RUIMTE DOOR WONEN EN WERKEN TE COMBINEREN OP BUURTNIVEAU

ACTIE

- HERORGANISEER RUIMTE D O O R W O O N - W E R K - H Y B R I D E T E S T I M U L E R E N A L S S TA D

357

358

ACTIE

- HERORGANISEER RUIMTE DOOR DIVERSITEIT IN TYPES VASTGOED TE BEWAKEN ALS STAD

ACTIE

- HERORGANISEER TRANSPORT O M O V E R L A S T T E V E R M I J D E N

359

360

ACTIE

- HERORGANISEER TRANSPORT D O O R T E I N V E S T E R E N

ACTIE

- HERORGANISEER TRANSPORT I N F U N C T I E VA N D U U R Z A A M H E I D

(DOOR TE DELEN MET LOKALE BEDRIJVEN)

361

362

ACTIE

- HERORGANISEER TRANSPORT I N F U N C T I E VA N D U U R Z A A M H E I D

( D O O R H U B S O P T E Z E T T E N O P V E R S C H I L L E N D E L O C AT I E S )

ACTIE

- HERORGANISEER TRANSPORT I N F U N C T I E VA N D U U R Z A A M H E I D ( A L S S TA D )

363

364

ACTIE

- VERHUIS

ACTIE

- VERANDER ACTIVITEIT N A A R G E L A N G V E R A N D E R E N D E S E C T O R

365

366

ACTIE

- VERANDER ACTIVITEIT D O O R A A N B O D U I T T E B R E I D E N O P V R A A G VA N K L A N T E N

ACTIE

- VERANDER ACTIVITEIT D O O R S T E R K T E S W E R K N E M E R S E N V R A A G M A R K T O P E L K A A R
AF TE STELLEN

367

368

ACTIE

- VERANDER BEDRIJFSSTRUCTUUR

ACTIE

- VERANDER SECTOR

369

370

ACTIE

- SPEEL MET REGELS A L S O V E R H E I D

ACTIE

- SPEEL MET REGELS D O O R T E A N T I C I P E R E N

371

372

ACTIE

- INNOVEER DOOR AMBACHTELIJKE PROCESSEN NAAR HET BUITENLAND TE VERPLAATSEN

ACTIE

- PLAN I N B E D D I N G I N D E B U U R T O P L A N G E T E R M I J N

373

374

ACTIE

- ONDERZOEK V E R W E V I N G T U S S E N W O N E N E N W E R K E N

ACTIE

- ONDERZOEK I N F R A S T R U C T U R E L E M O G E L I J K H E D E N
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ACTIE

- INFORMEER A L S O V E R H E I D B E D R I J V E N / B U U R T B E W O N E R S

ACTIE

- INFORMEER A L S B E D R I J F O V E R H E I D / B U U R T B E W O N E R S
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ACTIE

- BEGELEID B E D R I J F S O V E R N A M E S A L S S TA D

ACTIE

- BEGELEID B E D R I J F S U I T B R E I D I N G A L S S TA D
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ACTIE

- DOE OVERNAME

ACTIE

- PARTICIPEER O V E R R U I M T E L I J K E O N T W I K K E L I N G
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382

ACTIE

- PARTICIPEER OVER GEMEENSCHAPPELIJKE BELANGEN VAN BEDRIJF EN BUURTBEWONERS

ACTIE

- PARTICIPEER O V E R B E D R I J F S U I T B R E I D I N G
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ACTIE

- PARTICIPEER OVER WOONMOGELIJKHEDEN

ACTIE

- PARTICIPEER O V E R M O B I L I T E I T
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ACTIE

- PARTICIPEER O V E R H E R B E S T E M M I N G

ACTIE

- DEEL A D M I N I S T R AT I E V E L A S T E N M E T A N D E R E B E D R I J V E N

387

388

ACTIE

- DEEL W E R K N E M E R S M E T S P E C I F I E K E S P E C I A L I S AT I E S M E T V E R S C H I L L E N D E B E D R I J V E N

ACTIE

- DEEL V O O R Z I E N I N G E N M E T D E B U U R T

(BV INFRASTRUCTUUR)

389

390

ACTIE

- DEEL V O O R Z I E N I N G E N M E T D E B U U R T ( B V PA R K I N G )

ACTIE

- DEEL K E N N I S E N E R VA R I N G M E T A N D E R E B E D R I J V E N

391

392

ACTIE

- WERK SAMEN M E T O V E R H E I D

ACTIE

- WERK SAMEN M E T A N D E R E B E D R I J V E N V O O R E C O N O M I S C H V O O R D E E L

393

394

ACTIE

- WERK SAMEN M E T E X T E R N E B U R E A U S

ACTIE

- WERK SAMEN M E T A N D E R E B E D R I J V E N V O O R H O G E R D O E L
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CASE A LT E R N AT I E V E A C T I E -

INSTRUMENTEN

SUBJECT

OBJECT

REGELS
VOOR WELK KANTELMOMENT?

ROLLEN
GEMEENSCHAP

HOE VERSTERKT DEZE ACTIE DE VERWEVING TUSSEN WONEN EN WERKEN?

UITWERKING ACTIEPLAN
S U B J E C T - WELKE MENSEN MOETEN DE ACTIE UITVOEREN?

I N S T R U M E N T E N - WELKE INSTRUMENTEN HEBBEN ZIJ NODIG?

R E G E L S - WELKE REGELS HEBBEN ZIJ NODIG?

G E M E E N S C H A P - OP WELKE MENSEN HEEFT DE ACTIE EEN INVLOED? WIE MOET NOG BETROKEN WORDEN?

R O L - WIE NEEMT WELKE ROL OP? (DEFINIEER ROL BEDRIJF, OVERHEID, BURGER)

O B J E C T - WAT MOET HET RESULTAAT VAN DE ACTIE ZIJN?
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399
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H E R E N TA L S
INTERVIEWS 26/04/2018, 8/05/2018 (locatie: in het bedrijf)
bedrijven: K A L I B E R V Z W en L U Y T E N (26/04/2018), O M D (8/05/2018)
WORKSHOP 27/09/2018 (locatie: KALIBER VZW)
bedrijven: K A L I B E R V Z W , L U Y T E N
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KALIBER VZW
TIJDSLIJN
INTERVIEW MET

WIM DEWINDT
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K A N T E L M O M E N T - VERANDERING IN REGELGEVING

KANTE

A C T I E - DEEL I N F R A S T R U C T U U R - R U I M T E
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K A N T E L M O M E N T - -VERANDERING IN REGELGEVING

De regelgeving van 1963 bepaalt dat er twee soorten mensen zijn: zij die kunnen werken, en zij die
niet kunnen werken voor de reguliere arbeidsmarkt. Voor zij die niet regulier kunnen werken, worden
beschutte werkplaatsen opgericht. In Herentals, Turnhout en Mol wordt een werkplaats opgericht
voor regionale tewerkstelling voor mensen met een beperking. Dit leidt in 1967 tot de oprichting van
KALIBER VZW, een beschutte werkplaats in Herentals, voor regionale tewerkstelling, een project dat
op zoek moet naar een ruimte.
A C T I E - DEEL I N F R A S T R U C T U U R - R U I M T E

Het eerste lokaal van KALIBER VZW is gesitueerd in een oud klooster, met meubilair uit een oud café.
De vzw doet rondvraag en komt zo toevallig bij het lokaal in het oude klooster uit. Op dezelfde manier
stoten ze op de meubels. KALIBER VZW geeft aan dat veel afhangt van de goede wil van mensen. Er
is geen geld om het anders aan te pakken.
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K A N T E L M O M E N T - GROEI (PERSONEEL)

KANTE
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K A N T E L M O M E N T - GROEI (PERSONEEL)

Het aantal werknemers stijgt, waardoor KALIBER VZW op zoek moet naar meer ruimte. De stad sponsort de vzw en levert via het OCMW de locatie voor de Zuid-Kempische Werkplaats.
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K A N T E L M O M E N T - RUIMTELIJKE VERANDERING (VERHUIS)

KANTE
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K A N T E L M O M E N T - RUIMTELIJKE VERANDERING (VERHUIS)

De nieuwe locatie heeft een ideale ligging, langs de verbindingsweg tussen Herenthout en Heistop-den-Berg en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Er ligt een bushalte van De Lijn voor
de deur, met rechtstreekse verbinding naar het station. Dit is belangrijk omdat werknemers zelf op
het werk moeten geraken. Dit gebeurt te voet, met de ﬁets, met het openbaar vervoer, met de auto,
carpoolend of ze worden afgezet met de auto. Burgemeester Henri Van Doninck steunt de vzw. Het
terrein ligt in een woonzone omdat het oorspronkelijk van het OCMW was, maar dat brengt geen grote
problemen met zich mee, omdat er niet te veel overlast is.

130

K A N T E L M O M E N T - SECTORALE VERANDERING (SOCIAAL-AMBACHTELIJK NAAR INDUSTRIEEL)

KANTE

ACTIE

ACTIE
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K A N T E L M O M E N T - SECTORALE VERANDERING (SOCIAAL-AMBACHTELIJK NAAR INDUSTRIEEL)

KALIBER VZW evolueert geleidelijk van sociaal-ambachtelijk project (boeken van notarissen inbinden,
zolen op schoenen lijmen, diamanten slijpen) naar een industriële werkplaats (verpakken, etiketteren,
herverpakken, co-packing etc., met name arbeidsintensief eenvoudig manueel werk). De industrie
verandert, dus KALIBER VZW verandert mee. De vraag van klanten wordt mee bepaald door de goede
ligging van KALIBER VZW, vlak aan oprit 21 van de E313. Het bedrijf groeit gestaag mee op vlak van
infrastructuur. Bedrijven doen oorspronkelijk beroep op de werknemers van KALIBER VZW uit medelijden, later omdat ze arbeid verrichten die niet machinaal kan en anders onbetaalbaar is. Onder
leiding van Wim Dewindt vanaf 2017 begint de vzw van mindset te veranderen: KALIBER VZW moet
specialiseren. De overgang verloopt organisch en geleidelijk aan, omdat oorspronkelijke activiteiten
niet meer rendabel zijn of omdat er gewoon geen vraag meer naar is.
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K A N T E L M O M E N T - GROEI (ACTIERADIUS)

KANTE

A C T I E - INVESTEER I N D U U R Z A M E E N I N N O VAT I E V E I N F R A S T R U C T U U R - T E C H N O L O G I S C H E
INFRASTRUCTUUR - PRODUCTTECHNOLOGIE

A C T I E - HERORGANISEER B E D R I J F S S T R U C T U U R - P R O D U C T E N E N D I E N S T E N

133

A C T I E - HERORGANISEER B E D R I J F S S T R U C T U U R - P R O D U C T E N E N D I E N S T E N
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K A N T E L M O M E N T - GROEI (ACTIERADIUS)

KALIBER VZW werkt in eerste instantie vooral voor lokale klanten, omdat hun activiteiten weinig toegevoegde waarde aan producten geven. Later gaat het bedrijf zich meer toespitsen op niche van
cellofaneren en sleeven. Hierdoor worden ze een speler op de (inter)nationale markt.
A C T I E - INVESTEER I N D U U R Z A M E E N I N N O VAT I E V E I N F R A S T R U C T U U R TECHNOLOGISCHE INFRASTRUCTUUR - PRODUCTTECHNOLOGIE

In 2014 investeren ze in hoogtechnologische machines, om nieuwe klanten aan te trekken. Investeringen in machines en specialisering vergroten de actieradius.
A C T I E - HERORGANISEER B E D R I J F S S T R U C T U U R - P R O D U C T E N E N
DIENSTEN

KALIBER VZW legt zich toe op cellofaneren en sleeven. Dit is een niche-activiteit, wat nieuwe grote
klanten oplevert. Hiervoor moeten ze wel certiﬁcaten in orde brengen (bv. omtrent hygiëne voor naakte gekoelde voeding).

135

136

K A N T E L M O M E N T - VERANDERING IN REGELGEVING

KANTE
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K A N T E L M O M E N T - VERANDERING IN REGELGEVING

In 2013 is een nieuwe regel van kracht, met name het Maatwerkdecreet. Er wordt geen onderscheid
meer gemaakt tussen zij die kunnen werken en zij die niet kunnen werken. Er wordt vanuit gegaan
dat iedereen kan werken, maar dat sommige mensen verder staan van de arbeidsmarkt dan anderen
(denk aan mensen met een beperking, ex-gevangenen, anderstalige nieuwkomers met bijvoorbeeld
een oorlogstrauma, iemand die uit een ontwenningskliniek komt, etc.). KALIBER VZW moet mensen
werk geven en op termijn aansluiting laten vinden bij de reguliere arbeidsmarkt. De visie van de
maatschappij verandert steeds meer naar een visie van inclusie en de politiek verandert mee. Mensen
die verder van de arbeidsmarkt staan, kiezen zelf in welke richting ze willen werken. In het nieuwe
decreet is er dus maar 1 economie: iedereen is gelijk, maar de overheid sponsort mensen die verder
van de arbeidsmarkt staan. Omdat die groep meer omvat dan enkel mensen met een beperking,
ontstaat er door dit decreet een ruimere doelgroep werknemers voor bedrijven als KALIBER VZW. Dit
heeft een invloed op de huidige structuur. Er zullen meer mensen tewerkgesteld worden. De vraag
stelt zich dan hoe dat nog kan op de huidige locatie. KALIBER VZW kijkt daarom uit naar een nieuwe
locatie. Die moet aan verschillende factoren voldoen: technische speciﬁcaties, toegankelijkheid voor
mensen met een beperking, toegankelijkheid voor klanten, het bedrijf moet er kunnen groeien, etc.
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K A N T E L M O M E N T - GROEI (PERSONEEL)
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K A N T E L M O M E N T - GROEI (PERSONEEL)

Door de verandering van visie stijgt het aantal mensen dat voor de werkplaats zou werken. Er moet
ook gedacht worden aan waar deze mensen zullen gaan wonen. Werknemers met en zonder beperking wonen vooral in de buurt. Er komen ook een aantal mensen uit Olen, Bauwel, Kasterlee,
een minderheid komt uit Heist-op-den-Berg, Mol of Dessel (zij komen naar Herentals omdat ze bv.
elders minder aarden, verhuisd zijn etc.). Mensen met een beperking wonen zelfstandig, nog thuis
(bij ouders), begeleid of in een woonproject (bv. Den Brand). De aanvragen voor een plaats in een
woonproject stijgen en zullen blijven stijgen (bv. doordat ouders waarbij mensen met een beperking
nog wonen overlijden). In zo’n gevallen helpt KALIBER VZW met het zoeken naar personen/instanties
die de werknemers aan de juiste woonoplossing kunnen helpen. Door de connectie met het BSO uit
de buurt (jobdag, stages) komen schoolverlaters of afgestudeerden bij KALIBER VZW terecht. Mensen
kunnen ook via lokale OCMW’s bij KALIBER VZW terecht komen. Dat zal meer gebeuren door het
nieuwe decreet. Bijvoorbeeld, er zullen meer anderstalige nieuwkomers geplaatst worden. Nu komen
werknemers veel met de ﬁets of te voet naar het werk. Sommigen komen met de bus of worden
afgezet met de auto.
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1

Cellofaneren/sleeven

2

Grond van Kaliber vzw

1

2
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KALIBER VZW
MOGELIJKE
TOEKOMSTIGE

Tijdens de workshop wordt gefocust op één belangrijk
kantelmoment, namelijk de impact die het nieuwe maatwerkdecreet op het bedrijf zal hebben.

ACTIES

S I T U AT I E :

De directeur van KALIBER VZW schetst de situatie. De doelgroep werknemers zal vergroten,

omdat niet enkel mensen met een mentale of fysieke beperking bij sociale tewerkstellingsbedrijven terecht zullen komen. Ook anderstalige nieuwkomers, mensen ontslagen uit de gevangenis of een instelling, etc. Verschillende mensen met verschillende competenties zullen tewerkgesteld moeten worden. De
activiteiten van KALIBER VZW zullen dus moeten evolueren. Ook de vraag van de markt blijft evolueren,
waardoor het niet altijd mogelijk is om nu al vast te leggen welke activiteiten de komende jaren zullen blijven plaatsvinden. Doordat de activiteiten veranderen, zal ook de infrastructuur aangepast moeten
worden. De huidige infrastructuur is bovendien verouderd, dus er zou sowieso verbouwd moeten worden.
Met de toekomstige toename van het aantal werknemers wordt gekeken naar een verhuis.
KALIBER VZW is geen sociaal bedrijf meer, maar een sociaal-economisch bedrijf. Ze moeten inspelen
op de markt voor hun omzet en overleven niet op subsidies. Dat is een van de implicaties van de regelverandering. Ze krijgen subsidies naar rendement gezien de beperkingen van hun personeel, maar ze
moeten wel zelf zoeken naar activiteiten met een gezonde marge, met name duurzame activiteiten die
toegevoegde waarde creëren. Ze kunnen niet rendabel blijven als ze door infrastructurele beperkingen
bepaalde activiteiten moeten weren. Ze concurreren met andere werkplaatsen, maar ook met reguliere
bedrijven, zeker in het buitenland. Subsidies gaan nu naar personeel per persoon. Er wordt niet bij gepast
om te verzekeren dat KALIBER VZW haar offertes laag kan houden en zeker opdrachten binnenhaalt. Ze
moeten voor dezelfde activiteit die een buitenlands bedrijf aanbiedt een goedkopere offerte kunnen geven,
maar met arbeidskrachten met een beperking. Als ze geen opdrachten binnenhalen, blijven kosten zoals
overhead en infrastructuur wel doorlopen voor het bedrijf, zonder subsidie. Om deze redenen moet KALIBER VZW met het oog op uitbreiding de juiste economische keuzes op lange termijn maken.
A C T I E - INVESTEER I N D U U R Z A M E E N I N N O VAT I E V E I N F R A S T R U C T U U R RUIMTELIJKE INFRASTRUCTUUR

Er zou ter plekke geïnvesteerd kunnen worden. De terreinen in de buurt zijn al eigendom van KALIBER
VZW, dus er kan uitgebreid worden. Dat is zeker de gemakkelijkste oplossing, zegt KALIBER VZW, maar op
lange termijn is dit niet de meest opportune oplossing, zowel voor het bedrijf als voor de buurt. De mogelijkheden ter plekke zijn maar beperkt. Doordat het bedrijf zich in een woonbuurt bevindt, zijn bepaalde
activiteiten sowieso uitgesloten. Dat heeft te maken met milieuregelgeving en met overlast die de activiteiten voor de buurt zouden veroorzaken. De gebouwen zijn niet meer geschikt voor bepaalde activiteiten,
ze zijn uitgeleefd. Krijgt KALIBER VZW nieuwe activiteiten nog vergund, als er bijvoorbeeld meer vrachtver-
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keer moet komen, ’s nachts gewerkt moet worden etc.? Flexibele werkuren zouden sowieso nodig moeten
zijn (gebeurt nu al wel voor een stuk). Op vlak van vrachtverkeer komen er nu al klachten. Als het bedrijf
groeit, zal het vrachtverkeer alleen maar mee groeien, dat is recht evenredig met de activiteiten. Naast
vrachtverkeer is het huidige terrein ook moeilijk bereikbaar voor personeel.
A C T I E - ONTWIKKEL SAMEN
I N S T R U M E N T:

(met buurt en beleid)

Participatief overlegplatform met overheid en de buurt

Wanneer de idee speelt om ter plekke uit te breiden, kan een participatief overlegplatform een podium
bieden voor participatieve overlegmomenten met overheid en de buurt, om aan een duurzaam mobiliteitsplan te werken. Het bedrijf vindt zo een ‘participatief overlegplatform’ goed en nuttig, maar het meent ook
dat de kans dat dit het structureel mobiliteitsprobleem rond de huidige site zou kunnen oplossen, klein is.
Het zou eerder ‘verzachtende’ flankerende maatregelen opleveren die tijdelijk voor wat verlichting kunnen
zorgen. (Tijdens deze workshop wordt naar een luchtfoto gekeken om aan te duiden waar momenteel de grootste mobiliteitsproblemen liggen. Er zou een nieuwe oprit langs de andere kant kunnen
aangelegd worden, zodat het verkeer niet door de woonwijk moet. Maar dan moet dat verkeer langs
een baan waar altijd erg veel file is, nu al. De huidige mobiliteitsproblemen zijn niet aan het bedrijf
gelinkt, maar beperken het bedrijf wel.)
A C T I E - HERORGANISEER R U I M T E - W E R K E N

KALIBER VZW zou het bedrijf kunnen opsplitsen op twee locaties: een deel in het centrum en een deel op
een industriezone. Hoewel het bedrijf de activiteiten splitsen over meerdere locaties economische onzin
vindt, doet het tijdens de workshop toch even de oefening. De meer ambachtelijke activiteiten met weinig
overlast kunnen in de woonbuurt blijven, en de industriële activiteiten kunnen verplaatsen naar een industrieterrein. De directeur van KALIBER VZW haalt aan dat dit nu al het geval is. KALIBER VZW heeft een
zeefdrukkerij op een industrieterrein in de buurt. Maar er hangen veel kosten vast aan op twee locaties
zitten, bepaalde kosten moeten dubbel gemaakt worden. Daardoor draait de afdeling die nu op een andere locatie zit een structureel verlies van 300.000 euro per jaar. Bovendien kunnen ze niet genoeg omzet
genereren door vast te houden aan ambachtelijke activiteiten enkel en alleen omdat enkel die activiteiten
op deze site kunnen.
A C T I E - HERORGANISEER R U I M T E

Participatieve herbestemming wonen-werken: Herontwikkel een industriezone op een duurzame wijze
met complementaire industrie en diensten, herontwikkel een werk- tot een woonzone of een woon- tot
werkzone.
Deze actie wil ervoor zorgen dat bedrijvigheid blijft en dat een verweving wordt gerealiseerd op grotere
schaal, over een groter gebied. In deze case heeft KALIBER VZW een industriezone op het oog, anderhalve
kilometer van de huidige locatie. Liefst zouden ze hier een soort duurzaam diensten-/industriecentrum
ontwikkelen. Naast de industriële activiteiten van KALIBER VZW zouden er ook werknemers in een strijkdienst kunnen werken, een groendienst etc. Het industrieterrein zou dan ook andere bedrijven kunnen
aantrekken die, als ze op deze site willen zitten, bijvoorbeeld wel verplicht gebruik moeten maken van
de groendienst van KALIBER VZW. Als werknemers van KALIBER VZW klaar zijn voor een doorstroom naar
de reguliere arbeidsmarkt, kunnen ze meteen terecht in die bedrijven die op dezelfde site gevestigd zijn.
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Er zou ook aan enclavewerking gedaan kunnen worden op deze site, waarbij werknemers van KALIBER
VZW (onder begeleiding) te werk gesteld worden in andere bedrijven. Er zouden verschillende vormen van
sociale projecten gecombineerd kunnen worden op 1 site.
KALIBER VZW wil de eigen werkplaatsen verlaten en later verkavelen voor starters. Aan begeleid werken,
zou begeleid wonen gekoppeld kunnen worden. De directeur van KALIBER VZW zou dan op de huidige terreinen van het bedrijf een woonproject willen oprichten, waar personeel tijdelijk of permanent kan wonen,
op anderhalve kilometer van hun werk. Ze kunnen dan gemakkelijk te voet of met de fiets naar het werk
komen. Ook dan moet er gekeken worden naar mobiliteit: waar komt de weg/fietspad/voetpad tussen
het woonproject en het bedrijf? Als werknemers opgehaald worden, waar kunnen auto’s dan parkeren?
Omgeving is wel al fietspaden aan het aanleggen rond het kanaal, naar die industriezone. Er kan ook een
busje tussen de woonzone en industriezone ingelegd worden vanuit het bedrijf. De rol van de stad is om
te kijken naar waar het begeleid woonproject meest interessant is. Terwijl voor het bedrijf een woonzone
maken van het huidige gebied interessant is op economisch en sociaal vlak, kan het belangrijk blijken
dat de economie – hoewel misschien een andere dan KALIBER VZW – op deze locatie misschien toch
behouden zou blijven, vermengd met woningen. Dat moet verder onderzocht worden.
S U B J E C T:
REGEL:

Het bedrijf, de werknemer en de politiek zijn betrokken partijen.

De overheid moet dynamisch kunnen werken met bedrijven en burgers aan een visie in plaats

van op voorhand alles dicht te timmeren. Dat betekent dat gemeenten, provincies en Vlaanderen samen
een visie uittekenen met de bedrijven in plaats van extra regels te maken. Dit kan op voorwaarde dat er
een duidelijke visie is rond verwevenheid, zoals maximale tewerkstelling of het behouden van de totale
paars-balans. Regelgeving zou kunnen aangepast worden zodat alle activiteiten op de industriezone kunnen plaatsvinden. Dat is nu niet het geval, omdat bepaalde activiteiten (ambachten, diensten) daar niet
zijn toegestaan, een grote belemmering waar KALIBER VZW nu op stoot om hun idee uit te voeren. Om dit
te realiseren is er nood aan zeer grondige evaluatie met de overheid en tegelijk flexibele regelgeving. Er
moet project per project gekeken worden: hoe kunnen we met maximaal mogelijk behoud van economie
kijken naar welke projecten mogelijk zijn en welke niet.
INSTRUMENTEN:

- Participatieve herbestemmingstoolkit: deze toolkit bevat de huidige plannen/bestemmingen van werk
in de stad en laat toe collectief bestemmingen en connecties tussen die bestemmingen te verleggen/
herbestemmen met een duurzame stad als doelstelling. Bijvoorbeeld, als werklocaties wijzigen, moeten
voetpaden/fietspaden tussen beide aangelegd worden.
- Het gedeelde opleidingscentrum in de werkzone: Werkzones zouden opleidingscentra kunnen huisvesten waar opleidingen uit verschillende bedrijven, aan werknemers uit de verschillende bedrijven kunnen aangeboden worden, in plaats van aan elk bedrijf apart. De betrokken gemeenschap zijn dan de
werknemers, de buurt en andere bedrijven op het terrein. Het bedrijf is hier initiatiefnemende partij en
nodigt de politiek uit om mee te stappen. Het bedrijf ziet het als een uniek innovatief project: een dienstencentrum voor bedrijven, met verschillende diensten op eenzelfde terrein waar andere bedrijven (buiten
KALIBER VZW) ook gebruik van kunnen maken.
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HOUTHANDEL
LUYTEN
TIJDSLIJN
INTERVIEW MET

CHARLOTTE LUYTEN
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K A N T E L M O M E N T - SECTORALE VERANDERING (VERANDERING IN VRAAG KLANTEN)

KANTE
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K A N T E L M O M E N T - SECTORALE VERANDERING (VERANDERING IN VRAAG KLANTEN)

In 1918 zijn Denis Luyten en zijn broer nog wagenmakers. Daarvoor hebben ze hout nodig. Wanneer
er vraag naar hout komt van mensen, vergroten ze hun houtvoorraad. Zo ontstaat later een zagerij en
het familiebedrijf houthandel Luyten.
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K A N T E L M O M E N T - FAMILIALE ONTWIKKELING

KANTE

ACTIE
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K A N T E L M O M E N T - FAMILIALE ONTWIKKELING

Houthandel Luyten wordt in 1953 overgenomen door zoon Leopold Luyten. Het bedrijf bevindt
zich waar nu toonzaal 1 ligt. Boven toonzaal 1 bevindt zich het huis waar de grootmoeder (dochter
oprichter) woonde tot ze in januari overleed. In 1986 neemt kleinzoon Alfons Luyten de leiding over.
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K A N T E L M O M E N T - SECTORALE VERANDERING
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K A N T E L M O M E N T - SECTORALE VERANDERING

Mensen vragen meer en meer naar parket.
A C T I E - HERORGANISEER B E D R I J F S S T R U C T U U R - P R O D U C T E N E N
DIENSTEN

Luyten breidt het aanbod van parket uit op vraag van klanten. De vrouw van Alfons Luyten (moeder
van Charlotte) bouwt de interieurafdeling van het bedrijf uit.
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K A N T E L M O M E N T - VERANDERING IN VASTGOEDSECTOR
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I N F R A S T R U C T U U R - B E S TA A N D E I N F R A S T R U C T U U R H E R WA A R D E R E N

A C T I E - INVESTEER I N M E N S E L I J K N E T W E R K - R E L AT I E S M E T D E B U U R T

ACTIE
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A C T I E - INVESTEER I N M E N S E L I J K N E T W E R K - R E L AT I E S M E T D E B U U R T
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K A N T E L M O M E N T - VERANDERING IN VASTGOEDSECTOR

Op een bepaald moment beginnen heel wat bedrijven in de buurt naar een bedrijventerrein te verhuizen.
A C T I E - INVESTEER I N D U U R Z A M E E N I N N O VAT I E V E I N F R A S T R U C T U U R R U I M T E L I J K E I N F R A S T R U C T U U R - B E S TA A N D E I N F R A S T R U C T U U R
H E R WA A R D E R E N

Vader en grootvader Luyten hebben nagedacht over mee te gaan in die verhuis, maar ze besluiten dat
ze goed zitten in de buurt waar ze een bekende naam zijn. Luyten is een familiebedrijf. De persoonlijkheid van hun vestiging in de dorpskern sluit nauw aan bij hoe ze naar buiten willen komen als bedrijf.
De buren zijn trots op dit bedrijf in hun dorp. Mensen zien het bedrijf als deel van de geschiedenis
van het dorp. Ze geven weinig overlast: geen uitstoot of geluidsoverlast, omdat er niet buiten de
kantooruren gewerkt wordt. Het bedrijf ligt langs een verbindingsweg, dus hun vrachtwagens zorgen
ook niet voor overlast in een verder stille wijk. Vroeger zou er een huis tegenover de zaak gestaan
hebben dat bijna geraakt werd wanneer een vrachtwagen met boomstammen de oprit van het bedrijf
binnenreed, maar dat weten Charlotte en haar vader enkel via een buurman tijdens de opendeurdag.
Ook worden er nu geen boomstammen meer geleverd. De familiezaak hoort bij het dorp. Dat karakter
wordt versterkt doordat Alfons Luyten en zijn vrouw nog altijd achter de zaak wonen.
A C T I E - INVESTEER I N M E N S E L I J K N E T W E R K - R E L AT I E S M E T D E B U U R T

Het bedrijf sponsort vaak initiatieven in de omgeving, bijvoorbeeld met hout voor het kerststalletje of
meubels voor de kleuterschool in Vorselaar. Hun zaak heeft altijd deel uitgemaakt van Morkhoven.
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K A N T E L M O M E N T - SECTORALE VERANDERING
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A C T I E - INVESTEER I N D U U R Z A M E E N I N N O VAT I E V E I N F R A S T R U C T U U R - T E C H N O L O G I S C H E
I N F R A S T R U C T U U R 		
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A C T I E - INVESTEER I N D U U R Z A M E E N I N N O VAT I E V E I N F R A S T R U C T U U R - T E C H N O L O G I S C H E
I N F R A S T R U C T U U R 		
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K A N T E L M O M E N T - SECTORALE VERANDERING

De markt verandert. Schrijnwerkers willen meer met afgewerkte producten werken dan met boomstammen.
A C T I E - HERORGANISEER B E D R I J F S S T R U C T U U R - P R O D U C T E N E N
DIENSTEN

De zagerij verdween 8 jaar geleden, omdat Luyten zich is gaan toespitsen op afgewerkte producten.
De droogoven verdween 15 jaar geleden. Het verzagen gebeurt reeds bij de importeur of zelfs al in
het land van herkomst.
A C T I E - INVESTEER I N D U U R Z A M E E N I N N O VAT I E V E I N F R A S T R U C T U U R T E C H N O L O G I S C H E I N F R A S T R U C T U U R 		

Afgelopen 15 à 20 jaar is veel geïnvesteerd in machines en loodsen, zoals machines voor verwerking
en een verwarmde grijze hal om parket op te slaan. De houten loodsen worden stilaan vervangen.
In 2017 wordt de grijze hal gebouwd. Er komt dan ook een grote parking voor de bezoekers van de
toonzaal.
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K A N T E L M O M E N T - VERANDERING IN REGELGEVING
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K A N T E L M O M E N T - VERANDERING IN REGELGEVING

Door een veranderde regelgeving moeten sommige houtsoorten verwarmd bewaard worden.
A C T I E - INVESTEER I N D U U R Z A M E E N I N N O VAT I E V E I N F R A S T R U C T U U R RUIMTELIJKE INFRASTRUCTUUR - UITBREIDEN OP HUIDIGE
L O C AT I E

De verwarmde hal komt er door nieuwe maatstaven voor de opslag van hout dat verwarmd moet
gebeuren.
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K A N T E L M O M E N T - RUIMTELIJKE VERANDERING (UITBREIDING)
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K A N T E L M O M E N T - RUIMTELIJKE VERANDERING (UITBREIDING)
A C T I E - ANTICIPEER O P R U I M T E L I J K E U I T B R E I D I N G S M O G E L I J K H E D E N PRO-ACTIEF BEDRIJVEN WIJZEN OP DE BEDRIJFSHUISVESTINGSO P T I E S Z O D AT Z E H U N B E S L I S S I N G E N O O K VA N U I T E E N B E L E I D S M AT I G W E N S E L I J K P E R S P E C T I E F K U N N E N N E M E N - W O O N - W E R K C O M B I N AT I E S V E R K E N N E N

Waar toonzaal 2 zich bevindt, lagen vroeger huizen. Op een gegeven moment komt het achterste huis
te koop te staan. Het achterste huis wordt gekocht per openbaar opbod, met het idee er ooit iets mee
te doen. Het voorste huis, tussen het achterste en toonzaal 1, wordt overgekocht wanneer eigenares
Martha overlijdt. In 2015 worden de huizen vervangen door een tweede toonzaal met groengebied
achter (vroeger de tuinen). Boven de toonzaal zijn 8 appartementen die verhuurd worden. De nieuwe
toonzaal, bekleed met hout, kan op veel complimenten van de buren rekenen. Omwille van persoonlijke factoren, het motto ‘stilstaan is achteruitgaan’, en om te kunnen groeien wordt het eerste huis al
aangekocht voordat er een concreet plan voor een nieuwe toonzaal is.
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K A N T E L M O M E N T - RUIMTELIJKE VERANDERING (BOUWAANVRAAG)
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K A N T E L M O M E N T - RUIMTELIJKE VERANDERING (BOUWAANVRAAG)

Met de plannen voor de nieuwbouw stelt een buurman zich vragen over zijn uitzicht dat zou veranderen.
A C T I E - ONTWIKKEL SAMEN P L A N N E N - R U I M T E L I J K V E R A N D E R I N G S P L A N

De buurman en Luyten gaan in gesprek, en er wordt overeengekomen dat Luyten de muur van de
nieuwe loods zal verdoezelen door beplanting. Ook voor toonzaal 2 komt beplanting, om het gebouw
een mooie uitstraling voor de buurt mee te geven.
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K A N T E L M O M E N T - RUIMTELIJKE VERANDERING (BOUWAANVRAAG)
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K A N T E L M O M E N T - RUIMTELIJKE VERANDERING (BOUWAANVRAAG)

De bouwaanvraag voor toonzaal 2 moet 5 keer herzien worden omdat die niet beantwoordt aan richtlijnen van gemeente omtrent beplanting, uitzicht en parking. De appartementen die op de tweede
toonzaal gebouwd worden zijn vereist door regelgeving, net zoals voldoende parkeerplaats (ondergrondse parking onder toonzaal 2). Er mag niet te hoog gebouwd worden, voor het uitzicht, en er moet
een bepaalde afstand tussen de nieuwe gebouwen en omringende huizen blijven bestaan. Ook moet
alles wat in het verleden bijgebouwd werd, geregulariseerd worden.
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K A N T E L M O M E N T - FAMILIALE ONTWIKKELING
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K A N T E L M O M E N T - FAMILIALE ONTWIKKELING

Vandaag staan de achterkleindochters Charlotte en Florence aan het roer. Florence woont nu nog
(tijdelijk) in het huis boven toonzaal 1. Het bedrijf werd generatie op generatie doorgegeven, omdat
kinderen altijd de passie voor hout of interieur deelden.
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K A N T E L M O M E N T - GROEI (PERSONEEL)
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K A N T E L M O M E N T - GROEI (PERSONEEL)

Het personeel neemt 10 jaar geleden toe van 2 broers naar 30 personen en vandaag naar 40 personen. Dit vertaalt zich ook in een nieuwe toonzaal, meer transport en een uitgebreid atelier met meer
werkkrachten, omdat tegenwoordig al veel afgewerkt geleverd wordt. Doordat de familie zelf in de
zaak werkt, voelen ze snel aan wanneer er personeelstekort is.
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K A N T E L M O M E N T - VERANDERING IN REGELGEVING
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K A N T E L M O M E N T - VERANDERING IN REGELGEVING

De vraag naar certiﬁcaten groeit, met name naar PEFC en FSC dat wijst op traceerbaar hout uit duurzaam beheerde bossen. Deze certiﬁcaten zijn nodig om voor openbare aanbestedingen te kunnen
werken. Charlotte volgt een opleiding over CE-markering, om de draagkracht van het hout te kennen.
Zij vindt dat persoonlijk belangrijk, omdat ze als bedrijf geen openbare aanbestedingen willen mislopen. Ze ziet het als een plicht om rekening te houden met milieu en duurzaamheid.
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K A N T E L M O M E N T - MOBILITEITSTRANSITIE
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K A N T E L M O M E N T - MOBILITEITSTRANSITIE

Het verkeer neemt steeds toe in België en de transport-tax ook.
A C T I E - HERORGANISEER MOBILITEIT L A D E N E N L O S S E N TRANSPORTMODI

Wat vroeger voor overlast zorgde, waren heftrucks op mazout, maar die zijn nu allemaal vervangen
door elektrische exemplaren.
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K A N T E L M O M E N T - VERANDERING IN VASTGOEDSECTOR
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K A N T E L M O M E N T - VERANDERING IN VASTGOEDSECTOR

De landbouwgebieden rondom het bedrijf veranderen allemaal in verkavelingen. Daardoor zullen huizen dichter bij het bedrijf komen, waardoor verwachtingen of regels rond milieu en overlast kunnen
veranderen.
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Dit bedrijf heeft een goede verweving met de buurt, er zijn
weinig problemen en hun recente infrastructurele inves-

HOUTHANDEL

teringen zijn uitgevoerd met een langetermijnvisie. De wei-

LUYTEN

landen rondom het bedrijf worden wel stilaan verkaveld: er

MOGELIJKE

worden woningen gebouwd. Dit zou in de toekomst voor

TOEKOMSTIGE

overlast kunnen zorgen voor de nieuwe bewoners, die erg

ACTIES

dicht tegen het bedrijf zullen wonen. Op dit kantelmoment
worden verschillende acties geformuleerd.

A C T I E - ONTWIKKEL H E T G R E N S G E B I E D W E R K E N - W O N E N
VOOR WELK KANTELMOMENT?

Er is een ontwikkeling in de vastgoedsector. De ontwerpschets

vanuit IOK toont een erg versnipperde eigendomsstructuur, met 3 fases in de ontwikkeling. Het wordt een
klassieke verkaveling en er is gekozen voor vrijstaand wonen.
HOE VERSTERKT DEZE ACTIE VERWEVING TUSSEN WONEN EN WERKEN?

Bedrijf en wo-

ningen staan nu met de rug naar elkaar
S U B J E C T:

Bedrijf, stad, bewoners

INSTRUMENTEN:

Er is nood aan platformen waarop duidelijke plannen, eigendomsstructuren (bedrijfs-

sites, maar ook voetpaden) en stappenplannen van bedrijf en stad rond grensgebieden met elkaar kunnen
uitgewisseld worden.
GEMEENSCHAP:
ROL:

Buren, ontwikkelaars

Het bedrijf sponsort een speeltuin/denkt mee. IOK herdenkt de verkaveling. De stad maakt nieuwe

ambities (verkavelingsplannen) duidelijk. De rol bedrijf is hier eigenlijk minimaal, omdat vooral de stad, de
ontwikkelaar en IOK terug aan tafel moeten zitten.
O B J E C T:

Het ontwerp van het grensgebied als gedeelde ruimte en onderdeel van een groter systeem

binnen de stad.
A C T I E - ONTWIKKEL SAMEN

(met beleid en buurt)

Betrek bedrijf en buurt in de uitwerking van een visie voor te ontwikkelen gebieden. Participeer over
ruimtelijke ontwikkeling.
INSTRUMENT

(bedrijf): bedrijf als participatieplatform met buurt en beleid

HOE VERSTERKT DEZE ACTIE DE VERWEVING TUSSEN WONEN EN WERKEN?

Het laat toe

gemiste kansen in het functioneren van de stad tastbaar te maken.
A C T I E - ANTICIPEER O P R U I M T E L I J K E U I T B R E I D I N G S M O G E L I J K H E D E N P R O - A C T I E F B E D R I J V E N W I J Z E N O P D E B E D R I J F S H U I S V E S T I N G S O P T I E S Z O D AT Z E
H U N B E S L I S S I N G E N O O K VA N U I T E E N B E L E I D S M AT I G W E N S E L I J K P E R S P E C T I E F K U N N E N N E M E N - B E G E L E I D B E D R I J F S U I T B R E I D I N G A L S S TA D .

Deze actie laat toe kansen te detecteren voor meer verweving. In dit geval had de stad beslist om geen
extra ruimte meer aan te snijden.
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I N S T R U M E N T:

Er dient een gedeeld stappenplan rond bedrijfsuitbreiding gemaakt te worden, zodat

zowel stad, bedrijven als buren samen kunnen nadenken hoe de toekomst van het bedrijf in de buurt eruit
ziet.
A C T I E - DEEL I N F O R M AT I E M E T B U U R T, B E L E I D E N A N D E R E B E D R I J V E N

Ontmoet de stad en de bedrijven.
S I T U AT I E :

Vandaag krijgen nieuwe inwoners een ontmoetingsmoment met de stad. In het verlengde

daarvan zouden zij best ook de bedrijven in hun omgeving ontmoeten. Maak nieuwe bewoners bewust
van bedrijven die in de omgeving zitten (en zullen blijven).
- Uitnodiging voor rondleiding stadhuis en bedrijven in de omgeving.
- Verkoopsadvertenties informatie laten bevatten over omliggende bedrijven, samen met bijvoorbeeld de energieprestaties van de woning.
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OMD GLASWERKEN
TIJDSLIJN
INTERVIEW MET

PAUL TEGENBOS
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K A N T E L M O M E N T - FAMILIALE ONTWIKKELING
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K A N T E L M O M E N T - FAMILIALE ONTWIKKELING

In 1929 wordt OMD glaswerken gesticht door Oscar Mols en zijn vrouw Elza Dom. Het bedrijf ligt in de
Fraikinstraat, bij het woonhuis van de eigenaar en de winkel van het bedrijf. Ze leggen zich ondermeer
toe op het maken van spiegels, het zuren, zandstralen en slijpen van glas en bedrukt glas voor de
meubel-industrie (zwart glas voor schouwen bijvoorbeeld). Begin jaren 1940 vervoegt Leon Tegenbos
het bedrijf. OMD specialiseert zich in het leveren en plaatsen van glas. Dat doen ze in eerste instantie
voor grote klanten in Antwerpen en Brussel, zoals garages en appartementsgebouwen.
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K A N T E L M O M E N T - VERANDERING POLITIEK/ECONOMISCH WEEFSEL
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K A N T E L M O M E N T - VERANDERING POLITIEK/ECONOMISCH WEEFSEL

Na WOII is er een stijgende vraag naar glas voor huizenbouw. De oorlog heeft een grote invloed op de
groei van het bedrijf: na Wereldoorlog 2 is er veel vraag naar nieuwbouw, bijvoorbeeld op Linkeroever.
In nieuwe huizen werd toen nog enkel glas geplaatst.
A C T I E - INVESTEER I N M E N S E L I J K N E T W E R K - D O O R D A C H T P E R S O N E E L S B E L E I D / I N D U U R Z A M E E N I N N O VAT I E V E I N F R A S T R U C T U U R TECHNOLOGISCHE INFRASTRUCTUUR - MOBILITEIT
( V R A C H T WA G E N PA R K )

In de jaren 1940 tot 1960 groeit het personeel van het bedrijf uit tot 60 werknemers en ook het
vrachtwagenpark breidt uit. De uitbreiding van het aantal personeelsleden komt er door de grotere
vraag naar plaatsingen. De invloed van die uitbreiding op de buurt is beperkt: In de Fraikinstraat
geldt wel beurtelings parkeren, maar de meeste werknemers komen met de fiets, dus er zijn weinig
parkeerproblemen.
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K A N T E L M O M E N T - VERANDERING IN VASTGOEDSECTOR
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S T R U C T U U R - U I T B R E I D E N O P H U I D I G E L O C AT I E O M W O N E N T E C O M B I N E R E N M E T
WERKEN
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K A N T E L M O M E N T - VERANDERING IN VASTGOEDSECTOR

Er is groeiende hinder voor de buurt door de toename van bebouwing in de omgeving en de gelijktijdige toename van het vrachtwagenpark van het bedrijf.
A C T I E - INVESTEER I N D U U R Z A M E E N I N N O VAT I E V E I N F R A S T R U C T U U R RUIMTELIJKE INFRASTRUCTUUR - UITBREIDEN OP HUIDIGE
L O C AT I E O M W O N E N T E C O M B I N E R E N M E T W E R K E N

Eind jaren 1950 koopt Leon Tegenbos een weiland in de Burchtstraat. Hier staat een smidse, die wordt
afgebroken om plaats te maken voor parking en de grond wordt gelijk getrokken met het straatniveau. Samen met het nieuwe bedrijf wordt ook het woonhuis gebouwd. Dat huis staat vandaag leeg
sinds het overlijden van Leon Tegenbos. Op één huis na zijn Leon Tegenbos en zijn gezin de enige
bewoners in de buurt van het nieuwe bedrijf. Hierdoor zijn er weinig mensen die overlast ondervinden
van de vrachtwagens. In 1964 is de nieuwbouw in de Burchtstraat klaar en het bedrijf verhuist. Er is
een grote hal waarin het machinepark geleidelijk wordt uitgebouwd en veel fietsstalling. Het is een
keuze van Leon Tegenbos om vlakbij zijn bedrijf te wonen. Zelfstandigen wonen in deze tijd bij hun
bedrijf en het is ook een manier om de kinderen aan het bedrijf te binden.
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K A N T E L M O M E N T - SECTORALE VERANDERING
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K A N T E L M O M E N T - SECTORALE VERANDERING

Vroeger leverde OMD glas aan ramenmakers, maar die halen het glas nu in Polen en leveren afgewerkte ramen aan hun klanten. Raammakers-klanten vragen dan weer voor specifieke toepassingen, waarvoor kranen en hoogtewerkers nodig zijn.
A C T I E - HERORGANISEER B E D R I J F S S T R U C T U U R - P R O D U C T E N E N
DIENSTEN

Doordat ramenmakers zelf al glas in hun kozijnen monteren, gaat OMD op zoek naar een nieuwe
specialisatie: isolerende beglazing en moeilijke (interieur)plaatsingen, zoals glazen wanden en binnenbeglazing. Hiervoor is een nieuwe kraan nodig.
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K A N T E L M O M E N T - SECTORALE VERANDERING
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A C T I E - INVESTEER I N D U U R Z A M E E N I N N O VAT I E V E I N F R A S T R U C T U U R - R U I M T E L I J K E I N -
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F R A S T R U C T U U R - U I T B R E I D E N O P H U I D I G E L O C AT I E O M W E R K E N T E FA C I L I T E R E N
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K A N T E L M O M E N T - SECTORALE VERANDERING

Het feit dat de overheid dubbel glas stimuleert vanaf de jaren 1970, verbeterd dubbel glas vanaf de
jaren 1980 en hoogrendementsglas vanaf de jaren 1990 komt het bedrijf ten goede. Ze kunnen meer
geld voor het complexere glas vragen. Ook krijgen bijvoorbeeld winkels veiligheidsnormen opgelegd
omtrent veiligheidsglas, waardoor OMD op dat vlak veel werk krijgt.
A C T I E - INVESTEER I N D U U R Z A M E E N I N N O VAT I E V E I N F R A S T R U C T U U R RUIMTELIJKE INFRASTRUCTUUR - UITBREIDEN OP HUIDIGE
L O C AT I E O M W E R K E N T E FA C I L I T E R E N 		

Het bedrijf specialiseert zich alsmaar meer in de dubbele beglazing van huizen die stilaan allemaal
gerenoveerd worden. Door de opkomst van dubbel glas is meer stockageplaats nodig. De locatie in de
Fraikinstraat wordt te klein voor het machinepark en vrachtwagens kunnen er moeilijk manoeuvreren.
Dat zorgt mee voor de verhuis in 1964 en later voor de uitbreiding in de Burchtstraat met een extra
magazijn voor opslag dubbel glas.
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K A N T E L M O M E N T - SECTORALE VERANDERING

KANTE

A C T I E - HERORGANISEER B E D R I J F S S T R U C T U U R - P R O D U C T E N E N D I E N S T E N

ACTIE
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K A N T E L M O M E N T - SECTORALE VERANDERING

Het verkwikken van glas is milieubelastend, en een fabriek in Brugge maakt spiegels op grote afmetingen, waardoor het manueel vervaardigen van spiegels niet meer rendabel is voor OMD.
A C T I E - HERORGANISEER B E D R I J F S S T R U C T U U R - P R O D U C T E N E N
DIENSTEN

De spiegelmakerij bouwt af.
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K A N T E L M O M E N T - TECHNOLOGISCHE VERANDERING

KANTE

A C T I E - HERORGANISEER B E D R I J F S S T R U C T U U R - P E R S O N E E L

201

K A N T E L M O M E N T - TECHNOLOGISCHE VERANDERING

Er wordt meer geautomatiseerd. Er worden kraanwagens en andere heftoestellen gekocht.
A C T I E - HERORGANISEER B E D R I J F S S T R U C T U U R - P E R S O N E E L

Door de automatisering en meer op locatie te werken, dankzij nieuwe vervoersmodi, is het werk
minder arbeidsintensief waardoor minder werknemers nodig zijn. De capaciteit daalt naar 35 à 40
werknemers, terwijl er wel altijd meer werk is. Door het dalen van het aantal werknemers wordt het
bedrijf ook minder belastend voor de buurt.
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K A N T E L M O M E N T - FAMILIALE ONTWIKKELING

KANTE

ACTIE
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K A N T E L M O M E N T - FAMILIALE ONTWIKKELING

In de jaren 1970 en 1980 treden de 4 zonen van Leon Tegenbos toe tot het bedrijf. Paul Tegenbos
stapt in het bedrijf na het overlijden van een oom vanuit een interesse in de creatieve mogelijkheden
van glas.
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K A N T E L M O M E N T - VERANDERING IN REGELGEVING (MILIEU)

KANTE

A C T I E - ANTICIPEER O P R E G E L G E V I N G

ACTIE

ACTIE
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K A N T E L M O M E N T - VERANDERING IN REGELGEVING (MILIEU)

OMD wil een bouwaanvraag indienen. Hiervoor moeten ze rekening houden met de milieuregelgeving.
A C T I E - ANTICIPEER O P R E G E L G E V I N G

Het bedrijf investeert reeds in hun impact op het milieu voordat ze vergunningen aanvragen. Ze
moeten bij verbouwingen wel rekening houden met het uitzicht van het bedrijf, dat bij het begijnhof
moet passen. Het is hun eigen keuze om het milieu zo weinig mogelijk te belasten alvorens milieuvergunningen het opleggen. OMD is een stil bedrijf, met weinig milieuvervuilende uitstoot. Ze zuiveren
hun afvalwater. Er zijn alleen geen zonnepanelen en waterirrigatie, omwille van de structurele beperking van het gebouw: het gebogen dak laat het niet toe. De enige overlast kan komen van (vracht)
verkeer. Vrachtwagens laden en lossen vanaf 6u ’s ochtends. De geluidsoverlast van vrachtwagens
valt mee omdat het bedrijf op het einde van een doodlopende straat ligt. Ook wordt het meeste glas
rechtstreeks op de werven geleverd.
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K A N T E L M O M E N T - MOBILITEITSTRANSITIE

KANTE

A C T I E - INVESTEER I N D U U R Z A M E E N I N N O VAT I E V E I N F R A S T R U C T U U R - R U I M T E L I J K E
I N F R A S T R U C T U U R - U I T B R E I D E N O P H U I D I G E L O C AT I E - PA R K E R E N

A C T I E - DEEL P R O D U C T E N E N D I E N S T E N M E T B U R E N
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A C T I E - DEEL P R O D U C T E N E N D I E N S T E N M E T B U R E N

A C T I E - INVESTEER I N D U U R Z A M E E N I N N O VAT I E V E I N F R A S T R U C T U U R - R U I M T E L I J K E
I N F R A S T R U C T U U R - U I T B R E I D E N O P H U I D I G E / N I E U W E L O C AT I E - W O N E N / W E R K E N /
PA R K E R E N
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K A N T E L M O M E N T - MOBILITEITSTRANSITIE

Door de uitbreiding van het vrachtwagenpark blijven minder parkeerplaatsen over. Vroeger lagen
er verschillende scholen in de Burchtstraat, wat zorgde voor veel verkeersdrukte. Drie jaar geleden
werden de scholen vervangen door nieuwbouw met eigen parkeerplaatsen, waardoor de overlast
sterk daalt. OMD mag de parkeerzones van de stad in de doodlopende straat gebruiken.
A C T I E - INVESTEER I N D U U R Z A M E E N I N N O VAT I E V E I N F R A S T R U C T U U R RUIMTELIJKE INFRASTRUCTUUR - UITBREIDEN OP HUIDIGE
L O C AT I E - PA R K E R E N

Er wordt een aanvraag ingediend voor bijkomende parking maar die wordt geweigerd door de provincie, omdat het over groengebied gaat. Waar vroeger een elektriciteitscabine stond had OMD graag
nog meer parkeerplaatsen gezien, maar die ruimte werd gereserveerd voor het park.
A C T I E - DEEL P R O D U C T E N E N D I E N S T E N M E T B U R E N

Het contact met de (weinige) buren is goed en wordt onderhouden door middel van opendeurdagen
waar producten worden voorgesteld en kleine diensten, zoals af en toe postpakketjes ontvangen. Dit
is een eigen keuze, met het oog op een goede verstandhouding, ook wanneer er wel overlast zou zijn.
A C T I E - INVESTEER I N D U U R Z A M E E N I N N O VAT I E V E I N F R A S T R U C T U U R RUIMTELIJKE INFRASTRUCTUUR - UITBREIDEN OP HUIDIGE/
N I E U W E L O C AT I E - W O N E N / W E R K E N / PA R K E R E N

Het is voor het bedrijf een moeilijke keuze tussen te investeren in het bedrijf in de woonbuurt of op een
industrieterrein. Het voordeel van een industrieterrein zijn de parking en de verkeersmogelijkheden,
het voordeel van een bedrijf in een woonbuurt is het persoonlijk contact, wat klanten kan opleveren.
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K A N T E L M O M E N T - FAILLISSEMENT

H E T B E D R I J F M A A K T Z I J N FA I L L I S S E M E N T B E K E N D I N D E L E N T E 2 0 1 8 .
ZE ZULLEN OVERGENOMEN WORDEN DOOR GLASWERKEN
VA N H E E R T U M U I T T U R N H O U T.
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K A N T E L M O M E N T - FAILLISSEMENT

Het bedrijf maakt zijn faillissement bekend in de lente 2018. Ze zullen overgenomen worden door
Glaswerken Van Heertum uit Turnhout.
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1

Oude locatie OMD Fraikinstraat (Residentie Glaspand)

2

Nieuwe locatie OMD Burchtstraat
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Ouderlijk huis familie Tegenbos
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Begijnhofpoort
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Begijnhofmuur

6

School

2
1

4

3

5

6

213

7

Interieur

8

Magazijn met afgerond dak
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Regionale situering
Ruimtelijke Situering
Ruimtelijke situering en feitelijke toestand van het projectgebied
In deze studie worden 3 bedrijven in Bissegem, deelgemeente van Kortrijk geanalyseerd vanuit het
oogpunt van het verkennen van de beweegredenen voor het verweven van wonen en werken.
1.
2.
3.

Malysse-Sterima
Marc Destoop BVBA
Kava Wijnimport BVBA

De ligging van deze sites wordt aangegeven op onderstaande figuren.
Figuur 1: Algemene situering projectgebied met aanduiding van de 3 bedrijfssites (bron NGI 2018)

Deze 3 bedrijven maken deel uit van het bebouwde weefsel van Bissegem, deelgemeente van Kortrijk. In
dit bebouwde weefsel rond de 3 bedrijven zijn de bestaande economische activiteiten in beeld gebracht.
Het projectgebied wordt gevormd door dit geïnventariseerde gebied.
Het projectgebied is gelegen binnen de ring rond Kortrijk (R8) en maakt fysisch deel uit van het stedelijke
weefsel van de kern Kortrijk. Het gebied wordt gekenmerkt door bovenlokale infrastructuur (gewestweg,
spoorweg).
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De feitelijke toestand van het projectgebied wordt geïllustreerd aan de hand van een aantal kaarten.
Figuur 2: Orthofoto projectgebied met aanduiding van de 3 bedrijfssites (bron Agiv 2017)

Figuur 3: GRB/Percelenkaart projectgebied (bron Agiv 2018)
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Figuur 4: Functiekaart projectgebied (bron bedrijvengids Leiedal 2018)

Deze figuur kwam tot stand op basis van de VKBO waarbij de activiteiten werden gecategoriseerd op basis
van de NACE-codes. Deze figuur toont de sterke aanwezigheid en sterke verwevenheid van economische
activiteiten in het bebouwde weefsel.
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Figuur 5: Openbaar vervoer in het projectgebied (bron De Lijn/Agiv 2017)

Figuur 6: Reliëf projectgebied (bron VMM/Agiv 2004)
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Figuur 7: Watertoets projectgebied (bron VMM/Agiv 2017)
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Ruimtelijke situering van de regio Kortrijk
De regio Kortrijk of Zuid-West-Vlaanderen ligt in het zuidoosten van de provincie West-Vlaanderen (zie
figuur 8):
-

ten zuiden van Brugge en Roeselare
ten zuidwesten van Gent
ten noorden van Moeskroen en Doornik (Henegouwen, Wallonië)
ten noordoosten van Tourcoing, Roubaix en Lille (Frankrijk)
ten oosten van Ieper

De regio Kortrijk bestaat uit volgende 13 gemeenten (zie figuur 9):
-

Gemeente Anzegem
Gemeente Avelgem
Gemeente Deerlijk
Stad Harelbeke
Stad Kortrijk
Gemeente Kuurne
Gemeente Lendelede
Stad Menen
Gemeente Spiere-Helkijn
Stad Waregem
Stad Wervik
Gemeente Wevelgem
Gemeente Zwevegem

De regio Kortrijk is gelegen in het grensgebied van Vlaanderen met Frankrijk en Wallonië (zie figuur 8). De
juridische grens valt bovendien samen met de taalgrens. Deze dubbele grens brengt een barrière met zich
mee.
Internationaal gezien beschikt Kortrijk over een grote troef door de ligging langs de E17 en de nabijheid
van de regio Lille-Roubaix-Tourcoing.
De E17 is structuurbepalend op internationaal en Vlaams niveau en verzorgt de belangrijke internationale
oost-west verbinding tussen Nederland (Randstad), België (Antwerpen, Gent) en Frankrijk. Sinds de
totstandkoming van de directe spoorverbinding tussen het Europese vasteland en Engeland (Londen) won
deze oost-west verbinding nog aan belang. Ter hoogte van de regio Kortrijk gaat het in grote mate over
doorgaand bovenlokaal verkeer, met een groot aandeel aan goederenvervoer (vrachtwagens). Aan de
grensovergang met Frankrijk is de multimodale transportzone LAR (weg/spoor) gelegen waar opslag,
overslag en groupage van goederen als activiteiten gelden.
West-Vlaanderen staat onder toenemende invloed van de grootstad Lille (Rijsel). Nu reeds vormen Lille,
Roubaix en Tourcoing één aaneengesloten bebouwd gebied tot in Wallonië (Moeskroen). De nieuwe
troeven waarover Lille beschikt op het vlak van verkeer (HST, de kanaaltunnel) en diensten (Euralille)
hebben Lille op de Europese kaart gezet. De verbinding van Kortrijk via het spoor met Lille en dus ook met
het HST-station is in tegenstelling tot de verbinding via de wegenis momenteel niet optimaal omwille van
de relatief lange reistijd tussen Kortrijk en Lille omwille van de vele tussenstops.
Niet alleen is Kortrijk gelegen vlak nabij de Franse grens, daarenboven grenst Kortrijk rechtstreeks aan de
Waalse provincie Henegouwen. En net zoals de relatie op internationaal niveau met Frankrijk verzekerd is
door de E17, is de noord-zuid relatie met Wallonië op nationaal niveau verzekerd via de A17.
De Leie en de Schelde zijn structuurbepalende waterwegen in Vlaanderen. Beide gekanaliseerde rivieren
lopen parallel met de E17 en maken deel uit van de Boven-Schelde die de verbinding maakt tussen de
Vlaamse havens en het Franse waterwegennet.
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De regio is uitgegroeid tot een van de dichtstbevolkte gebieden in Europa met een dicht netwerk van
kleine steden en dorpen en met een socio-economisch weefsel dat als bijzonder succesvol en lokaal
autonoom kan worden gekarakteriseerd. De drie armaturen van water, spoor en weg hebben elk in hun
eigen periode bijgedragen tot de verstedelijking van deze regio. Dat resulteert vandaag in de westoostgerichte stedelijke band tussen Wervik en Waregem waar de Leie, de spoorwegen en de
autosnelwegen drie parallelle structuren vormen. Dit DNA is het fundament van de stedelijke ontwikkeling
in de regio Zuid-West-Vlaanderen. Ten zuiden van deze verstedelijkte Leieband bevindt zich het ScheldeLeie interfluvium (inclusief de Scheldevallei), dat veel landelijker is gebleven en waar de hoofddorpen van
Avelgem, Zwevegem en Anzegem een belangrijke centrumfunctie vervullen. Noord-zuidgerichte
gewestwegen en het kanaal Bossuit-Kortrijk verbinden beide riviervalleien met elkaar. Hierdoor ontstaat
een wisselwerking tussen deze twee complementaire deelgebieden die Zuid-West-Vlaanderen vandaag
kenmerken en structureren.
De regio Kortrijk laat zich niet eenduidig beschrijven. Ze is niet louter stad of louter platteland maar
vertoont kenmerken van beide en dit vaak op hetzelfde ogenblik. Bruno De Meulder omschreef dit als
Gelijktijdige Landschappen of de gelijktijdige aanwezigheid van een stedelijke, een industriële en een
landschappelijke identiteit in steeds wisselende hoeveelheden (bron: publicatie Leiedal 'Gelijktijdige
landschappen' · gebiedsvisie Kanaal Bossuit-Kortrijk). Het gelijktijdig voorkomen van stad en land, de
organisch gegroeide nevenschikking van wonen, werken en andere functies, veroorzaakt
ontegensprekelijk problemen. Om de gelijktijdige landschappen leefbaar te houden naar de toekomst
dienen we een antwoord te formuleren op belangrijke uitdagingen op gebied van klimaat (neerslag,
warmte, energie), mobiliteit en sociale gelijkheid. Anderzijds stellen we ook vast dat het model van
gelijktijdige landschappen enorme kwaliteiten bezit. De alom nabijheid van open ruimte, de hoge
woonkwaliteit en de eenvoudige toegang tot werkgelegenheid, onderwijs en zorg, vormen een enorme
meerwaarde. Door de specifieke kenmerken van de gelijktijdige landschappen is ook duidelijk dat werken
aan deze uitdagingen geen standaard oplossingen verdraagt. Systemen van collectief vervoer,
afvalwaterzuivering of eenduidige planningskaders blijven niet overeind in deze context. Een op maat
gemaakte aanpak is noodzakelijk.
Door de constante nevenschikking van stad en land is het landschap alom aanwezig. In hun vergelijkende
analyse naar lopende meter contactoppervlakte tussen bebouwd en onbebouwd tonen Bernardo Secchi
en Paola Viganò (2013) duidelijk aan dat Vlaanderen (in hun studie BXL genoemd) in vergelijking met de
Randstad en Parijs een tienvoud van lopende meter contact tussen bebouwd en open heeft. De
verwevenheid van open en bebouwd resulteert in een ruimte waar kleine en grotere korrels bebouwing
afwisselen met groene open plekken, kleine landbouwkavels en andere ongedefinieerde tussenruimtes.
Stad en platteland zijn met elkaar verbonden en nooit veraf. Het erkennen en waarderen van deze
wisselwerking tussen open en bebouwd is noodzakelijk om de kwaliteit ervan te benutten.
Naast gelijktijdigheid en verwevenheid kenmerkt de regio zich door een grote doordringbaarheid. Het
netwerk van verschillende infrastructuren (weg, water, spoor) behoort tot de meest fijnmazige van
Europa. De combinatie met een individueel wagenbezit maakt letterlijk elke vierkante meter van onze
regio bereikbaar. De omschakeling van een individueel wagenbezit naar andere vormen van mobiliteit
zoals watergebonden vervoer, het stijgende aandeel verplaatsingen per fiets, deelsystemen voor
wagens... zal ongetwijfeld een invloed hebben op de doordringbaarheid van onze regio.
De regio Zuid-West-Vlaanderen, is geen klassieke stad in termen van bebouwing of dichtheden. Klassieke
metropolen (Londen, Parijs, New York...maar op een kleinere schaal ook Gent, Antwerpen) creëren hun
stedelijkheid door (hyper)concentratie en een verticale verdichting. Deze kenmerken zijn in Zuid-WestVlaanderen nauwelijks te vinden. Nochtans is de wijze waarop het territorium gebruikt wordt stedelijk te
noemen. De bewoners zijn niet aangewezen op hun eigen stad of dorp maar hebben een ruime keuze aan
voorzieningen en mogelijkheden, gebruiken op een dagelijkse basis het volledige territorium en hebben
eenvoudig toegang tot bovenliggende systemen (HST, vliegtuig...). Maar ondanks de stedelijke manier
van leven, heeft het territorium niet het voorkomen van een klassieke stad. We spreken dan ook van
een horizontale metropool, een stad die gebaseerd is op nabijheid en decentrale voorzieningen eerder
dan op dichtheid en concentratie.
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Deze typische kenmerken van gelijktijdige landschappen, verwevenheid, doordringbaarheid en
horizontaliteit bepalen mee de identiteit, het DNA van de regio. Dit is niet zozeer een probleem, maar
roept wel vragen op hoe hiermee om te gaan naar de toekomst toe. De relatie tussen het landschap en de
bebouwde omgeving staat bij elk van deze kenmerken centraal.

Figuur 8: Algemene situering van de regio - macro (bron: Leiedal)

Figuur 9: Algemene situering – meso: de regio Kortrijk (bron: Leiedal)
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Historische analyse van de regio en het projectgebied
Op basis van historisch kaartmateriaal, luchtfoto’s en geschreven bronnen schetsen we de belangrijkste
ruimtelijke ontwikkelingen en transformaties door de jaren heen.

Korte ruimtelijke historiek van de regio
In de publicatie Metamorfosen, een ruimtelijke biografie van de regio Kortrijk (Bruno De Meulder, Steven
Hoornaert, Karina Van Herck; intercommunale Leiedal en Dexia, Brussel, 2010) wordt deze geschiedenis
van de ruimtelijke ontwikkeling van de regio Kortrijk uitvoerig beschreven, verbeeld en ook cartografisch
geanalyseerd. Hierna beperken we ons tot een korte ruimtelijke historiek van de regio aan de hand van de
chronologische kaartenreeks tussen 1850 en 2005.
Naast een loutere historische lezing, illustreren deze kaarten en analyse ook wat de verschillende motoren
voor ontwikkeling waren van de regio in het verleden. Van de waterstructuur en productieve
landschappen, naar spoorinfrastructuur en het wegennet, allen brachten zij een nieuwe relatie met de
bebouwde omgeving te weeg en leverden nieuwe typologieën op. Watermolens, stations en
verkavelingen zijn hier producten van.
1850 - Motor 1: water en vruchtbare grond
De steden en dorpen van de regio Zuid-West-Vlaanderen zijn ontstaan en gegroeid langs de rivieren Leie
en Schelde en de vele beekvalleien. Waar de toegang tot het water en een vlotte overgang over deze
waterlopen mogelijk was en waar de eerste wegen elkaar kruisten, ontstonden nederzettingen die
eeuwenlang een matige groei kenden. Rond 1850 herkennen we een bijna homogeen agrarisch gebied
met Kortrijk, Menen en Harelbeke als drie kleine steden langs de Leie, een patroon van vele kleine dorpen
en verspreide bebouwing en een fijnmazig water- en landwegennet dat alle uithoeken van de regio
ontsluit. De Oostenrijkse steenwegen werden aangelegd in de 18e eeuw en vormen de eerste
grootschalige infrastructuren binnen en naar buiten de regio.
Figuur 10: Ruimtelijke historiek van de regio – 1850 (bron: Metamorfosen, een ruimtelijke biografie van
de regio Kortrijk 2010)

Harelbeke

Kortrijk

Menen
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1940 - Motor 2: het spoor
Dankzij de aanleg van de spoor- en buurtspoorwegen halfweg de 19e eeuw kende de regio een eerste
grote groeiversnelling. Nabij de treinstations en tramhaltes ontstonden nieuwe stationsbuurten, wijken en
gehuchten. De nieuwe transportmogelijkheden via het spoor of via de gekanaliseerde waterlopen
ondersteunden daarenboven een industriële revolutie met de voor de regio kenmerkende vlasnijverheid,
dakpannenfabrieken en steenbakkerijen. Deze nijverheden werden verweven in kernen en gekoppeld aan
spoorinfrastructuren.
Figuur 11: Ruimtelijke historiek van de regio – 1940 (bron: Metamorfosen, een ruimtelijke biografie van
de regio Kortrijk 2010)
1kanaal Roeselare-Leie

1kanaal Bossuit-Kortrijk
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Figuur 12: Ruimtelijke historiek van de regio – 1960 (bron: Metamorfosen, een ruimtelijke biografie van
de regio Kortrijk 2010)
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1980 - Motor 3: de auto
Na de Tweede Wereldoorlog verstedelijkte de regio Zuid-West-Vlaanderen in een ijl tempo, vooral
ondersteund door de sterk toegenomen automobiliteit. De aanleg van ring- en snelwegen bood de
infrastructurele basis voor de ontwikkeling van grootschalige bedrijventerreinen. Aan de rand van de
historische kernen werden nieuwe stadsdelen en woonverkavelingen gerealiseerd. Deze suburbanisatie is
het gevolg van een sterke demografische groei en een grote economische expansiedrang vanaf de jaren
1960.
Figuur 13: Ruimtelijke historiek van de regio – 1980 (bron: Metamorfosen, een ruimtelijke biografie van
de regio Kortrijk 2010)
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2005 - Motor 3: de auto
De suburbanisatie zet zich verder door. Het autowegennetwerk wordt nog meer uitgebouwd en de steden
en dorpen worden verder uitgebreid met nieuwe woonverkavelingen en nieuwe grootschalige
bedrijventerreinen. Hierbij aansluitend zorgden de nieuwe fusiegemeenten en diverse (vaak katholieke)
instellingen voor een ruim en kwalitatief aanbod aan gemeenschaps- en vrijetijdsvoorzieningen.
Deze historische lezing verduidelijkt dat veranderende tijden en noden gepaard gaan met
wetenschappelijke ontwikkelingen, die op hun beurt medeverantwoordelijk zijn voor nieuwe motoren
voor de regio. Van de totstandkoming van de scheepvaart en spoor tot het autowegennet. Duidelijk wordt
ook dat de laatste motor, de auto, onveranderd is gebleven de afgelopen decennia.

Figuur 14: Ruimtelijke historiek van de regio – 2005 (bron: Metamorfosen, een ruimtelijke biografie van
de regio Kortrijk 2010)
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Korte historiek van het projectgebied
Ferraris (1777)
Bissegem is een kleine kern langs de Neerbeek en nabij de Leie. Ter hoogte van het (1) knooppunt van de
wegen richting Kortrijk, Wevelgem en Heule manifesteren zich een aantal gebouwen. Ook op de (2) weg
richting de stad Kortrijk bevindt er zich verspreide bebouwing.
Vooral de Neerbeek en de Leievallei zijn op de kaart sterk aanwezig.
Ter hoogte van Marc Destoop, één van de bedrijfscases, is een hoeve herkenbaar.
Op de andere sites, die van Malysse-Sterima en Kava Wijnimport BVBA, is er nog geen bebouwing
aanwezig.
Figuur 15: Ferrariskaart (1777) (bron: informatie Vlaanderen 2018)

2

1
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Vandermaelen (1846-1854)
Op de kaart is de aanleg van de spoorweg Poperinge-Kortrijk duidelijk afleesbaar. Het is ook duidelijk dat
de verbinding Wevelgem-Kortrijk aan belang wint.
Op vlak van bebouwing is er geen wijziging merkbaar.
-

Ter hoogte van Marc Destoop is nog steeds bebouwing herkenbaar.
Op de andere sites is er nog geen bebouwing aanwezig.

Figuur 16: Vandermaelen – Cartes topographiques de la Belgique 1846-1854 (bron: informatie Vlaanderen
2018)
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Topografische kaart 1862
Het beeld is op vlak van infrastructuur niet gewijzigd.
De bebouwing neemt wel toe, voornamelijk in de kern van Bissegem.
Voor wat de sites betreft blijft het beeld onveranderd:
-

Ter hoogte van Marc Destoop is nog steeds bebouwing herkenbaar.
Op de andere sites is er nog geen bebouwing aanwezig.

Figuur 17: Topografische kaart 1862 (bron: NGI)
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Topografische kaart 1883
Op vlak van infrastructuur valt de aanleg van de verbindingsweg Bissegem-Moorsele (1)op.
De bebouwing neemt verder toe, voornamelijk in de kern van Bissegem (2) maar nu ook langs de
verbindingsweg Bissegem-Kortrijk.
Voor wat de sites betreft blijft het beeld onveranderd:
-

Ter hoogte van Marc Destoop is nog steeds bebouwing herkenbaar.
Op de andere sites is er nog geen bebouwing aanwezig.

Figuur 18: Topografische kaart 1883 (bron: NGI)

1

2

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
23

Topografische kaart 1948 – luchtfoto 1952
Zowel op vlak van bebouwing is er een grote verandering te merken. Dit heeft zijn oorsprong in de
industriële revolutie.
Naast concentraties aan industriële activiteiten was de industrialisatie van de streek ook nauw verbonden
met de agrarische economie en was er een sterke functionele verweving van ‘wonen’ en ‘werken’ door de
thuisnijverheid. Deze verbondenheid drukte zich ruimtelijk uit door een sterk verspreid economisch
patroon dat een verspreide verstedelijking induceerde. Na de eeuwwisseling evolueerde de vlasnijverheid
naar een meer gedifferentieerde textielsector (tapijt, confectie…).
Langsheen de wegen en nabij de kern van Bissegem is de oprichting van verschillende
nijverheidsgebouwen te merken. Tevens is er een verdere opvulling van de bouwblokken met
aaneengesloten arbeiderswoningen te merken. De kern is nog goed herkenbaar. Langsheen de invalwegen
begint de bebouwing uit te waaieren. Ook richting het station en rond het station neemt de bebouwing
toe.
Voor wat de sites betreft:
-

De bebouwing ter hoogte van Destoop Marc BVBA vormt het einde van een dicht lint vanuit
Bissegem richting Kortrijk
Ter hoogte van Kava Wijnimport BVBA is de aanwezigheid van een nijverheidsgebouw merkbaar
Op de sites van Malysse-Sterima is er nog geen bebouwing aanwezig

Figuur 19: Topografische kaart 1948 (bron: NGI)
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Figuur 20: Luchtfoto 1952 (bron: NGI)
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Topografische kaart 1961
De topografische kaart van 1961 laat een verdere toename van de bebouwing zien. De bebouwing langs
de invalswegen neemt toe. Ten oosten van de kern van Bissegem en ten zuiden van het station (1)
beginnen grotere nijverheidsgebouwen op te duiken.
Voor wat de sites betreft:
-

De bebouwing ter hoogte van Destoop Marc BVBA maakt deel uit van een dicht lint vanuit
Bissegem richting Kortrijk
Ter hoogte van Kava Wijnimport BVBA is de aanwezigheid van een nijverheidsgebouw merkbaar
Op de site van Malysse-Sterima ten zuiden van de Bissegemsestraat is er voor de eerste maal de
aanwezigheid van grootschalig nijverheidsgebouw waar te nemen. Op de andere sites is er nog
geen bebouwing.

Figuur 21: Topografische kaart 1961 (bron: NGI)

1
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Topografische kaart 1974 – luchtfoto 1973
Hier vallen voornamelijk de uitbreiding van woningen aan de rand van de kern op. Er ontstaan
verschillende nieuwe verkavelingen ten noorden en ten zuiden van de kern.
Voor wat de sites betreft blijft het beeld onveranderd.
-

De bebouwing ter hoogte van Destoop Marc BVBA maakt deel uit van een dicht lint vanuit
Bissegem richting Kortrijk
Ter hoogte van Kava Wijnimport BVBA is de aanwezigheid van een nijverheidsgebouw merkbaar
Op de site van Malysse-Sterima ten zuiden van de Bissegemsestraat is er voor de eerste maal de
aanwezigheid van grootschalig nijverheidsgebouw waar te nemen. Op de andere sites is er nog
geen bebouwing.

Figuur 22: Topografische kaart 1974 (bron:NGI)
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Figuur 23: Luchtfoto 1973 (bron: NGI)
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Topografische kaart 1993 – luchtfoto 1989
Op deze kaart en luchtfoto is te zien dat de R8, de ring rond Kortrijk (1) (gedeeltelijk) is aangelegd.
Het projectgebied bevindt zicht aan de binnenkant van de ring.
De bebouwing neemt verder toe. Voor het wonen verschijnen er bijkomende verkavelingen. Ook de
bedrijfsgebouwen nemen toe. Het betreft dan voornamelijk nieuwe grootschalige gebouwen aan de rand.
In de kernen blijven de kleine nijverheidsgebouwen bestaan alhoewel er hier en daar al vervangen worden
door woningen of andere activiteiten.
Voor wat de sites betreft blijft het beeld onveranderd.
-

De bebouwing ter hoogte van Destoop Marc BVBA maakt deel uit van een dicht lint vanuit
Bissegem richting Kortrijk
Ter hoogte van Kava Wijnimport BVBA is de aanwezigheid van een nijverheidsgebouw merkbaar
Voor de sites van Malysse-Sterima verschijnen er, naast de reeds aanwezige bebouwing ten
zuiden van de Bissegemsestraat, nu ook grootschalige gebouwen ten noorden van de
Bissegemsestraat en langsheen de Zonnekestraat

Figuur 24: Topografische kaart 1993 (bron: NGI)

1
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Figuur 25: Luchtfoto 1989 (bron: NGI)

1
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Luchtfoto 2018
De verdere uitbreiding van de bebouwing heeft zich verder gezet. Er is een feitelijke aaneengroeiing te
zien van Bissegem met Kortrijk.
Figuur 26: Luchtfoto 2018 (bron: NGI)
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Economisch profiel van de regio en de stad
Vlasgeschiedenis
Kortrijk
De vlasnijverheid vormt een rode draad doorheen de sociale en economische geschiedenis van Zuid-WestVlaanderen. De industrie drukte zijn stempel op het landschap van de streek: in de streek kom je roterijen,
zwingelarijen en vlassershuisjes tegen.
De vlasnijverheid zette de streek rond Kortrijk in de 19de eeuw op de wereldkaart. Als reactie op de
landbouwcrisis in het midden van de 19de eeuw legden vele Zuid-West-Vlaamse boerenzonen zich toe op
de bewerking van vlas. Binnen de vlassersgemeenschap kwam een uniek economisch netwerk van
fabrikanten, arbeiders, botenkopers en verzenders tot stand. De streek was niet alleen een teeltgebied
voor vlas maar dankte vooral haar reputatie aan de specifieke productie van de vezels. De nabijheid van
Leie en Mandel lieten het roten, het blootstellen van de plant aan water zodat de vezels loskomen, in
stromend water toe. Deze werkwijze garandeerde hoogwaardige witte vezels met een grote buitenlandse
afzetmarkt. In Kortrijk verrezen buitenlandse exporthuizen. De vlasarbeid bracht een grote welvaart naar
de streek, de Leie kreeg de naam Golden River, de streek staat nog steeds gekend als het Texas van
Vlaanderen. In 1930 bevond 85 procent van de Belgische vlasnijverheid zich aan de boorden van de Leie
en de Mandel, in 1947 beschikte de streek over 98 procent van de Belgische rootcapaciteit. (Bron: erfgoed
zuidwest & Brecht Dewaele, Vlasparlee, Brugge, 2013)
Bissegem - Meensesteenweg
-

In 1846 werd de Meensesteenweg geplaveid, die was nodig voor het vlasvervoer met paard en
kar
Kort erna kwam Bissegemplaats met twee herbergen, het centrum had zich verplaatst van de Leie
naar de Meensesteenweg
Bissegem was het centrum van de vlasnijverheid
Het verenigingsleven kwam op gang (duivenclub, fanfare, fietsclub…)
Vlassers kwamen naar Bissegem om handel te drijven, veel luxueuze herbergen ontstonden
o In 1912 was er per 19 inwoners een café
In de jaren zestig waren er handelszaken vanaf Bissegemplaats tot aan de Kava, stoffenwinkels,
kruidenierszaak, slagers, bakkerij…
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Figuur 27: Postkaart Bissegem (2e helft 20e eeuw) (bron: beeldbank Kortrijk)

Socio-economische factoren Zuid-West-Vlaanderen
-

-

-

-

Werkloosheidsgraad: 4,8% (Vlaanderen: 6,5%, Kortrijk: 6,7%)
o Werkzoekenden: 6.579 (- 7,1% vergeleken met maart 2017, Kortrijk: 2.332)
▪ Meer dan de helft zijn laaggeschoolden
▪ Kortrijk: bijna de helft allochtonen
Industrialiseringsgraad was 7% in 2016 (Vlaanderen: 5,9%)
Ondernemersgraad was 12,2% in 2016 (Vlaanderen: 10,6%)
Aantal vacatures gemeld aan VDAB in maart 2018: 12.990 (+ 25,2%, Vlaanderen: + 11,9%,
Kortrijk: 4.696, + 13%)(toename ten opzicht van 2017)
o Vooral uitzendopdrachten
Faillissementen arrondissement Kortrijk 2017: 178 (laatste drie jaar stabiel)
Aantal stopzettingen van een onderneming Kortrijk 2016: 450
West-Vlaamse starters op hoogste niveau sinds 2007 (6% stijging t.o.v. 2016)
o In arrondissement Kortrijk-Roeselare-Tielt waren in 2017 3.744 starters.
o Aantal oprichtingen van een onderneming Kortrijk 2016: 687
Woon-werkverkeer in Kortrijk:
o 21% met de fiets (16% in Vlaanderen)
o 42% doet er 15 minuten of minder over (meer dan in rest van Vlaanderen, 24%)

Samen Werken voor Werk - Analyse arbeidsmarkt 2016
RESOC Zuid-West-Vlaanderen (dit omvat de 13 gemeenten van de regio Kortrijk) maakte begin januari
2017 een analyse van de arbeidsmarkt. Samengevat waren dit de belangrijkste kenmerken:
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Vraagzijde:
-

-

Een hoge werkgelegenheid: 78,1 jobs per 100 inwoners op arbeidsleeftijd. Dit is aanzienlijk hoger
dan op Vlaams niveau (68,1%) en hoger dan in West-Vlaanderen (73,2%).
De grootste tewerkstelling wordt gerealiseerd in de tertiaire sector (37,19%) gevolgd door de
quartaire (32,39%) en de secundaire sector (30,07%). De tewerkstelling in de tertiaire sector
kende een sterk stijgende trend van 14,7%, een trend die sterker is dan gemiddeld in WestVlaanderen
(+ 10,8%) en Vlaanderen (+ 8,9%). De regionale tewerkstelling in de quartaire sector tekende een
lichte stijging op van 0,6% en steeg hiermee trager dan gemiddeld in West-Vlaanderen (+ 2,4%)
en Vlaanderen (+ 5,8%). Bekijken we de sectoren meer in detail, dan zien we dat de grootste
tewerkstelling in de regio in de quartaire sector gerealiseerd wordt in de menselijke
gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, gevolgd door het onderwijs. In de tertiaire
sector worden het meest mensen tewerk gesteld in de administratieve en ondersteunende
diensten en in de secundaire sectoren zorgen de bedrijfstakken metaal en bouw voor de grootste
werkgelegenheid.
Niettemin kent de regio een relatief sterke vertegenwoordiging van de industriële sectoren.
Met een aandeel van 30,07% worden in regio Zuid-West-Vlaanderen verhoudingsgewijs meer
mensen tewerkgesteld in de secundaire sector dan in West-Vlaanderen (26,57%) en Vlaanderen
(22,29%). Niettegenstaande de relatief sterke vertegenwoordiging van de industriële sectoren in
de regio, kent de tewerkstelling in de secundaire sector de voorbije jaren een dalende trend.

Aanbodzijde:
-

-

-

-

Begin 2015 telde Zuid-West-Vlaanderen 285.509 inwoners. Prognoses voorspellen tegen 2025
een toename van 0,28% van het aantal inwoners, een aangroei die lager ligt dan gemiddeld in
West-Vlaanderen (+ 1,75%) en in het Vlaamse Gewest (+ 3,98%).
Van alle inwoners in Zuid-West-Vlaanderen in 2014, waren er 172.501 op beroepsactieve leeftijd
waarvan 133.121 (77,2%) zich aandienen op de arbeidsmarkt. Het overgrote deel, zijnde 124.644
of 72,3% heeft ook effectief een betaalde job. Hiermee heeft Zuid-West-Vlaanderen een hogere
werkzaamheidsgraad (72,3%) dan gemiddeld in Vlaanderen (69,5%) en West-Vlaanderen (71,7%).
Zuid-West-Vlaanderen kent een positief pendelsaldo: we verwelkomen meer pendelaars uit
andere regio’s dan dat er pendelaars vertrekken om buiten de regio te werken.
Een specifieke vorm van pendel is grensarbeid. Bijna 80% van de Franse grensarbeiders die in
Vlaanderen komen werken, is tewerkgesteld in Zuid-West-Vlaanderen. Bovendien merken we al
sinds 2005 een geleidelijke stijging van het aantal Franse grensarbeiders.
In 2016 waren gemiddeld 7.861 inwoners of 5,8% van de beroepsbevolking van Zuid-WestVlaanderen werkzoekend. Hiermee lag de werkloosheidsgraad in de regio even hoog als
gemiddeld in West-Vlaanderen (5,8%) maar beduidend lager dan gemiddeld in Vlaanderen
(7,5%).

Algemeen werd gesteld dat er twee grote uitdagingen zijn voor de Midden-West-Vlaamse arbeidsmarkt:
•
•

Een krappe arbeidsmarkt met een grote vraag naar arbeidskrachten en moeilijk in te vullen
(knelpunt)vacatures
De aanwezigheid van een moeilijker bemiddelbare groep werkzoekenden met een afstand tot de
arbeidsmarkt (bron: Arbeidsmarktmemorandum, RESOC Midden West-Vlaanderen, juni 2017)

Detailhandel in Bissegem (Bron fiche Locatus, 2017):
-

-

Er zijn 104 handelspanden in Bissegem
o 22,8% leegstand, vooral branche uitzonderlijke goederen (hoogste percentage in
Kortrijk)
In het kernwinkelgebied Bissegem zijn er 52 handelspanden
o Waarvan 37,8% leeg staat
Er zijn drie soorten winkelgebieden
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o
o
o

Het centrum (11 panden verdwenen in 10 jaar, 400 m² WVO)
Verspreide bewinkeling (5 panden weg, 4 bij, 4.000 m² WVO minder)
Baanconcentratie Meensesteenweg (9 winkels waarvan 8,5% leegstand, in 10 jaar
3 panden minder, 550 m² extra WVO)

In Centrum Bissegem zijn er 41 commerciële panden. 15% of 6 van de panden worden uitgebaat onder
ketennaam, enkel in de dienstensector. 13 panden of (32%) huisvesten diensten, 11 panden (27%) worden
uitgebaat als handelspand, 11 panden (27%) herbergen een horecazaak. 5 of 12% van de panden staan
leeg. Cultuur sport en ontspanning neemt 1 pand in.
Centrum Bissegem heeft een groot aandeel horeca, ondermeer ten dienste van de zakelijke service
bevestigt. Bissegem heeft bovendien een ontmoetingscentrum en een sportcentrum. Daarnaast beschikt
Bissegem over een bedrijvencentrum in de kern en is gelegen bij de internationale (zaken)luchthaven
Kortrijk-Wevelgem. Dit zijn belangrijke troeven voor de volledige regio Kortrijk en voor de deelgemeente
op zich.
Centrum Bissegem telt 982 m² WVO. Het grootste deel (436 m², 44%) wordt ingenomen door In/Om Huis,
dit gaat om drie panden. Dagelijkse goederen nemen 245 m² of 25% in van de WVO. De leegstand neemt
20% of 195 m² in (5 panden). Overige detailhandel (6%) en Mode en Luxe (5%) nemen de rest van de WVO
in.
Centrum Bissegem is een klein kerngebied dat wordt doorgesneden door de Meensesteenweg. Hierdoor
bestaat er een hoge mobiliteitsdruk, die nog wordt versterkt door de baanwinkelconcentraties in
Wevelgem.
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Bestaand aanbod aan bedrijventerreinen
Als we de spreiding binnen de regio van de bedrijventerreinen bekijken dan stellen we volgende zaken
vast:
-

-

Het zwaartepunt van bedrijvigheid in de regio ligt in de verstedelijkte Leie-as.
De meest grootschalige bedrijventerreinen zijn gekoppeld aan de autosnelwegen (E17, A17) en
de R8. Ook de nieuwe bedrijventerreinen in ontwikkeling en planning zijn autogerichte
ontwikkelingen.
Er is een opvallend grote spreiding van kleine bedrijventerreinen.

Het ruimtelijk patroon van het ondernemen in de regio bevat verschillende elementen:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

De grootschalige bedrijventerreinen voor in hoofdzaak grote en middelgrote bedrijven,
gekenmerkt door een goede bereikbaarheid via het hogere vervoersnet
(autosnelweg/ringweg/rivier/kanaal/ spoorweg)
De gemengde bedrijventerreinen voor zowel kleine, middelgrote als grote bedrijven
Een aantal specifiek bestemde bedrijventerreinen
(kantorenpark/wetenschapspark/watergebonden bedrijvigheid/transportzones...). (Voor
gedetailleerde cijfers rond watergebonden bedrijvigheid kunnen we verwijzen naar de studie
Transport bis)
De bedrijventerreinen die voorbehouden zijn voor kleine en middelgrote bedrijven, gekend als de
KMO-zones of lokale bedrijventerreinen
Veel paarse sproeten: kleinere geïsoleerde niet-collectief aangelegde bedrijfssites (vaak voor één
of enkele bedrijven)
Een verweving van ondernemingen in bebouwde kernen

Figuur 2829: Spreiding van bestemde bedrijventerreinen binnen de regio (bron: Geopunt)
E17

A17

R8
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Figuur 30: Spreiding van bedrijventerreinen in ontwikkeling binnen de regio (bron: Geopunt)

Figuur 3132: Spreiding van bedrijventerreinen in planning binnen de regio (bron: Geopunt)
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Ruimte om te ondernemen in regio Kortrijk: weinig of geen bijkomende behoefte
Om de krapte of ruimte voor economische ontwikkeling te duiden wordt verwezen naar het eindrapport,
‘Berekening van de vraag naar bedrijventerreinen in West-Vlaanderen’ opgemaakt door de provincie
West-Vlaanderen.
West-Vlaanderen werd eerst ingedeeld in economische subregio’s. in Zuid-West-Vlaanderen zijn er
2 subregio’s te beschouwen: subregio Kortrijk en subregio Waregem. Het projectgebied is gelegen in de
subregio Kortrijk.
Conclusies voor West-Vlaanderen
Op basis van de confrontatie vraag –aanbod zijn er noden in de subregio’s Brugge, Roeselare en Waregem.
Naar nood voor bijkomende ruimte voor bedrijvigheid werd volgende conclusie genomen:
-

Om een antwoord te kunnen bieden op de economische dynamiek is er nood aan 430 ha netto of
559 ha bruto aan bijkomende ruimte:
o 200 ha netto (of 260 ha bruto) om de behoefte op korte termijn in de subregio’s op te
vangen
o 230 ha netto (of 299 ha bruto) om vanuit de provincie een antwoord te bieden aan de
economische dynamiek en naar die subregio’s waar de geraamde behoefteberekening
onderschat is. Dit moet ook de provincie in staat stellen om te zorgen dat er in 2027 een
voldoende aanbod is.

Conclusies voor subregio Kortrijk
De subregio Kortrijk bestaat uit de gemeenten Wevelgem, Kuurne, Avelgem, Spiere-Helkijn, Zwevegem en
de steden Kortrijk, Harelbeke, Wervik en Menen.
Het resultaat van de inschatting van de vraag over de periode 2017-2027 binnen de subregio Kortrijk
bedroeg 135 ha, waarvan 57,4 ha voor lokale bedrijvigheid en 77,6 ha voor regionale bedrijvigheid.
Het aanbod in de subregio Kortrijk bedraagt 79ha (toestand 1/1/2017) waarvan:
-

Effectief aanbod (percelen die effectief worden aangeboden aan ondernemers): 50,9 ha
Effectief potentieel aanbod (aanbod waarvan vaststaat dat deze percelen de komende 10 jaar op
de markt komen): 28,1 ha

Tevens lopen er planinitiatieven voor 67 ha.
Met andere woorden is er volgens deze studie voldoende aanbod voor de vragen van bedrijven. Dit
betekent ook dat er voor de subregio Kortrijk geen beroep kan gedaan worden op het reservepakket van
West-Vlaanderen (zie beslissing Vlaamse regering op 22/12/2017).
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De rol van de
gemeente/intercommunale/provinciaal
beleid
Planningscontext
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Kortrijk als regionaalstedelijk gebied en onderdeel van het stedelijk netwerk ‘regio Kortrijk’
Kortrijk wordt in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen geselecteerd als regionaalstedelijk gebied.
Regionaalstedelijke gebieden hebben potenties om een belangrijk aandeel van de groei inzake
bijkomende woongelegenheden, stedelijke voorzieningen en ruimte voor economische activiteiten op te
vangen.
Kortrijk maakt tevens deel uit van het stedelijk netwerk op Vlaams niveau “regio Kortrijk”. Dergelijke
netwerken zijn door hun ligging en samenhang van infrastructurele, ecologische, functioneel- en/of fysiekruimtelijke kenmerken structuurbepalend voor Vlaanderen.
De ‘regio Kortrijk’ bestaat uit de stedelijke gebieden Roeselare, Kortrijk, Menen en Waregem, waarbij de
twee eerstgenoemde stedelijke gebieden regionaalstedelijke gebieden zijn. Waregem is een
structuurondersteunend kleinstedelijk gebied en Menen een kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau.
De regio Menen-Kortrijk-Waregem wordt onderkend als onderdeel van het grensoverschrijdend stedelijk
netwerk Kortrijk-Rijsel-Roubaix-Tourcoing-Moeskroen.
In stedelijke netwerken moeten ontwikkelingsperspectieven voor stedelijke gebieden en voor het
buitengebied in onderlinge samenhang uitgewerkt worden. Voor Vlaamse netwerken is dit een
bevoegdheid van het Vlaamse Gewest. Structuurbepalende functies van het buitengebied hebben een
belangrijke plaats en rol binnen het stedelijk netwerk.
Kortrijk als economisch knooppunt
Als regionaalstedelijk gebied is Kortrijk geselecteerd als economisch knooppunt. In deze voor Vlaanderen
strategische locaties worden de economische ontwikkelingen gestimuleerd en geconcentreerd. Het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen heeft bepaald dat van de nieuwe bedrijventerreinen 76 tot 81% moet
worden voorzien als lokaal en regionaal bedrijventerrein in de economische knooppunten en 24 tot 19%
als lokale bedrijventerrein in de gemeenten buiten de economische knooppunten.
Bedrijventerreinen voor historisch gegroeide bedrijven kunnen voorkomen binnen beide categorieën.
Regionale bedrijventerreinen worden in regionaalstedelijke gebieden afgebakend door het Vlaamse
Gewest. Lokale bedrijventerreinen kunnen door de gemeente worden afgebakend, rekening houdend met
het beschikbare aanbod.
Kortrijk t.o.v. lijninfrastructuren
Binnen het RSV wordt geopteerd voor een optimalisering van het bestaande wegennet door het functioneel categoriseren van de wegen. De categorisering is gebaseerd op het selectief prioriteit geven aan
ofwel de bereikbaarheid ofwel de leefbaarheid. Functioneel heeft men drie hoofdfuncties: de
verbindingsfunctie, de verzamelfunctie en de functie van het toegang geven. Op basis hiervan wordt een
onderscheid gemaakt tussen hoofdwegen, primaire wegen, secundaire wegen en lokale wegen.
Hoofdwegen en primaire wegen worden op Vlaams niveau afgebakend.
De A14 (E17) en de A17 zijn geselecteerd als hoofdweg in functie van de internationale verbinding van
Vlaanderen en het zeehavengebied van Zeebrugge met Noord-(Oost)-Frankrijk. De A19 (van klaverblad
A17/A19 tot R8) en de R8-noord (van A19 (Kortrijk-West) tot aansluiting 3 (Kortrijk-Oost)) zorgt voor de
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ontsluiting van Kortrijk op nationaal niveau. De parallelle ligging van de lijninfrastructuren, E17, spoor en
Leie zijn kenmerkend voor de Vlaamse ruimtelijke structuur.
Het station van Kortrijk is als hoofdstation structuurbepalend voor het regionaalstedelijk gebied Kortrijk.
Directe spoorverbindingen zijn er met Roeselare-Brugge, Gent, Antwerpen en Brussel. Er is één
internationale spoorverbinding voor zowel personen- als goederenvervoer: Antwerpen-Gent-KortrijkRijsel. Rond de hoofdstations wordt een hogere dichtheid en de lokalisatie van personenvervoer-gerichte
activiteiten zoals kantoren en diensten nagestreefd. De verbindingen Brussel-Kortrijk, Antwerpen-GentKortrijk-Rijsel en Oostende-Brugge-Kortrijk-Rijsel worden geselecteerd als hoofdspoorwegen voor het
personenvervoer. Op de verbinding Kortrijk-Brussel en de verbinding Kortrijk-Rijsel is een
snelheidsverhoging noodzakelijk. De verbinding Zeebrugge-Brugge-Gent-Moeskroen-Rijsel wordt
geselecteerd als onderdeel van het hoofdspoorwegennet voor goederen. Het traject Gent-Kortrijk-RijselChunnel is één van de varianten voor de verlenging van de IJzeren Rijn.
De Leie is van belang als waterweg. De Leie en het afleidingskanaal van de Leie zijn geselecteerd als
hoofdwaterweg. De Leie verbindt, samen met de Schelde, de Noord-Franse waterwegen met de
belangrijkste waterwegen in het internationaal waterwegennet. Voor het optimaliseren van de verbinding
van het Kortrijkse met het internationaal waterwegennet wordt de doortocht van Kortrijk op 1.350 ton
gebracht. Hierdoor ontstaan mogelijkheden om de vervoersfunctie van de Leie verder te ontwikkelen.
Het kanaal Bossuit-Kortrijk en het kanaal Roeselare-Leie zijn secundaire waterwegen. De secundaire
waterwegen vervullen op Vlaams niveau geen belangrijke vervoersfunctie. Ze zijn ruimtelijk wel
structurerend voor hun omgeving.
Het buitengebied
De Leie maakt deel uit van het netwerk van rivier- en beekvalleien dat structuurbepalend is voor
Vlaanderen.
Figuur 33: Elementen van de gewenste ruimtelijke structuur in het RSV (bron: GRS Kortrijk)
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Figuur 34: Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk met de aanduiding van de deelplannen naar
thema (bron: GRS Kortrijk)
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Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen
Op 6 maart 2002 werd het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen goedgekeurd. Op 22
april 2010 heeft de Deputatie beslist om het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan in herziening te stellen.
Op 11 februari 2014 heeft de minister de gedeeltelijke herziening van het Provinciaal Ruimtelijk
Structuurplan goedgekeurd.
Gewenste ruimtelijke structuur bedrijvigheid
Naar gewenste ruimtelijke structuur bedrijvigheid toe is Kortrijk, gezien zijn selectie als regionaalstedelijk
gebied, eveneens geselecteerd als economisch knooppunt en dus van essentieel belang om nieuwe
investeringen aan te trekken. Het aanbodbeleid richt zich in stedelijke gebieden niet alleen tot de
endogene ontwikkelingen en clustervorming maar ook tot nieuwe bedrijfsactiviteiten en moet gevoerd
worden in verhouding tot het schaalniveau van het stedelijk gebied. Voor regionaalstedelijke gebieden
dient de visievorming te gebeuren tijdens het afbakeningsproces van het regionaalstedelijk gebied door
het Vlaamse Gewest. Over het pakket bedrijventerreinen voor regionaalstedelijke gebieden heeft het
Vlaamse Gewest bevoegdheid.
Gewenste structuur van verkeer en vervoer
Naar gewenste structuur van verkeer en vervoer wordt er gekozen voor een verdere subcategorisering
van de secundaire wegen in drie types (I, II en III). Voor het projectgebied is volgende selectie van belang:
Secundaire weg I:
-

Ringweg R8

Secundaire weg II:
-

Meensesteenweg N8

Figuur 35: PRS West-Vlaanderen (bron: PRS West-Vlaanderen)
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De Leieruimte
Het verstedelijkte gedeelte van Kortrijk is opgenomen binnen de Leieruimte. Deze ruimte omvat de
verstedelijkte Leieband tussen Wervik en Waregem. De parallelle lijninfrastructuur van de gekanaliseerde
Leie, de spoorlijn, de autoweg E17 en de steenweg N8 en N43 bepalen in grote mate deze lineaire
ontwikkeling. De steden Kortrijk, Waregem en Menen hebben een belangrijke verzorgende rol.
Door de stedelijke ontwikkeling zijn de openheid en de natuurlijke kwaliteiten van de Leievallei
systematisch teloorgegaan. De ruimte heeft een grensoverschrijdend aspect naar het Rijselse. Op
Europees niveau wordt de dynamiek van de regio Kortrijk-Rijsel erkend.
De Leieruimte wordt gezien als een complementaire en/of ondersteunende schakel tussen de Vlaamse
zeehavens en het Rijselse, dat in belang toeneemt op het vlak van logistiek en dienstverlening. Hierbij
wordt gestreefd naar dynamische economische ontwikkelingen en naar een kwalitatieve leefomgeving.
Volgende elementen zijn beleidsbepalend voor deze ruimte:
-

-

-

-

-

De Leie als multifunctionele drager versterken, waarbij de keuze van de vestigingslocaties voor
watergebonden activiteiten moet worden afgewogen tegenover de natuurlijke en recreatieve
kwaliteiten van de Leie.
In- en uitritcomplexen van hoofdwegen (E17-A17) ter hoogte van stedelijke gebieden als
(potentiële) knooppunten voor regionale bedrijvigheid uitbouwen. Het secundaire wegennet is
gericht op versterkte ontsluiting.
De ontwikkelingen in grensoverschrijdend perspectief ondersteunen. Zo moeten de
ontwikkelingsmogelijkheden voor logistieke en distributie-activiteiten worden bekeken op het
niveau Vlaanderen, rekening houdende met het stedelijk netwerk regio Kortrijk en het
vernoemde grensoverschrijdend stedelijk netwerk.
De stedelijke gebieden Kortrijk, Waregem en Menen als knooppunten voor ontwikkeling
ondersteunen, waarbij extra aandacht dient te worden besteed naar de inrichting van het
openbaar domein en naar groen in de stedelijke omgeving.
De groene longen in de Leieband vrijwaren. De schaarse aaneengesloten open ruimten moeten
strikt gevrijwaard blijven van bebouwing. De open-ruimteverbindingen zijn eveneens
structurerend voor de lintontwikkeling aan de N8 en de N43.

Figuur 36: Leieruimte in het PRS West-Vlaanderen (bron: PRS West-Vlaanderen)
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Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk
Visie op de gewenste economische structuur
Ook op economisch vlak wil Kortrijk zijn positie van centrumstad binnen een grensoverschrijdende regio
waarmaken. Daarom is het belangrijk dat er een aanbod is aan ruimte voor bedrijven. Dit aanbod moet
verscheiden zijn om in te kunnen spelen op de verschillende vragen en rekening houden met de
draagkracht en het bereikbaarheidsprofiel van de plek.
Doelstellingen
De gewenste ruimtelijke economische structuur van Kortrijk vertrekt van een aantal doelstellingen
aangaande ruimtegebruik, aanbod en bereikbaarheid.
Zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik
Een zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik wordt vooropgesteld. Dit wordt waargemaakt door te streven naar
verwevenheid van economische activiteiten in het stadsweefsel, effectieve invulling, verdichting en
optimaler gebruik van bestaande en nieuwe bedrijventerreinen.
Een gedifferentieerd aanbodbeleid
Een actief aanbodbeleid moet zorgen voor een permanent aantal vestigingsmogelijkheden voor de
verschillende soorten (boven)regionale en lokale economische activiteiten.
Revitalisering van de binnenstad en de centra van de deelgemeenten
Kortrijk wil de negatieve spiraal van vergrijzing, ontvolking, leegstand en onveiligheid waarmee tal van
centrumsteden geconfronteerd worden, tegengaan en ombuigen door het voeren van een actieve
economische politiek.
Het juiste bedrijf op de juiste plaats
Het bereikbaarheidsprofiel van de locatie en het mobiliteitsprofiel van de activiteit moeten op elkaar
worden afgestemd. Dit vraagt een gericht locatiebeleid.
Verder uitbouwen van de kleinhandelsactiviteiten
Het uitgebreid handelsapparaat, zowel in de binnenstad, de kernen als in de concentratiegebieden voor
grootschalige kleinhandel worden verder uitgebouwd zodat Kortrijk zijn rol als centrumstad in Zuid-WestVlaanderen waarmaakt.
Focussen op lokale economische activiteiten in het buitengebied
Een vitaal buitengebied vraagt een gezond en evenwichtig economisch weefsel. Daarom wordt een beleid
gevoerd dat gericht is op het maximaal behoud van de bedrijven ter plaatse, het gebiedsgericht oplossen
van de problematiek van de zonevreemde bedrijven en het voorzien van de nodige ruimte voor
herlokalisatie binnen de randvoorwaarden van de structuurplannen van de hogere planniveaus.
Bissegem als randstedelijke kern
Het gebied omvat de deelgemeenten Heule, Bissegem, Marke en de kleine kern Watermolen. Deze
randstedelijke kernen zijn een belangrijk onderdeel van de stad. Ze hebben een hoog voorzieningenniveau
en vormen de basis voor de verdere kerngebonden ontwikkeling van het gebied. In de gewenste
ruimtelijke structuur worden ze verder behandeld als min of meer autonoom functionerende
leefgemeenschappen.
Volgende doelstellingen worden nagestreefd:
-

Versterken van het centrum door herinrichting van het openbaar domein en het weren van
doorgaand verkeer op de invalswegen
Uitwerken van de beekvalleien als belangrijke groene en ecologische linten
Streven naar een gerichte verweving van functies
Het versterken van de woonfunctie door het realiseren van nieuwe woonprojecten aansluitend
bij de kern en door reconversie van bedrijfsgebouwen tot woningbouw
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Voor Bissegem gelden specifiek volgende doelstellingen:
Problematiek van de doortocht
Het openbaar domein in het centrum van de gemeente werd recent heraangelegd. Gezien de lijnvormige
aanwezigheid van centrumactiviteiten langs de Meensesteenweg is de problematiek van de doortocht
ruimer dan die van het centrum. Door de aanleg van de N328 wordt een functieverlaging van de N8
mogelijk. Bij heraanleg wordt de aandacht gelegd op de verkeersleefbaarheid en niet op de doorstroming.
Centrumversterking
In Bissegem zijn er geen woonprojecten voorzien op vrijliggende binnengebieden. Een beperkte afwerking
langs de Oliemolenstraat is voorzien. De woonfunctie in Bissegem wordt verder op peil gehouden door het
op de markt brengen van onbebouwde percelen. Ook in Bissegem zijn de nodige openbare voorzieningen
aanwezig. Voor de uitbreiding van het voetbalveld wordt de nodige ruimte gereserveerd. In het voorstel
van afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk is een concentratie van grootschalige
detailhandel voorzien langs de N8, ten zuiden van het vliegveld. Verder wordt de kleinhandel
geconcentreerd in het centrum van de kern. De verdere versnippering van de kleinhandel langs de N8
wordt afgeremd.
De Neerbeekvallei als groene corridor
De Neerbeekvallei wordt verder ontwikkeld als groene corridor die het centrum van Bissegem verbindt
met de Leievallei. Deze zachte as verbindt het ontmoetingscentrum met Bissegem-Plaats en de Rietput.
De voetgangers- en fietsersdoorgang loopt door tot aan de Leievallei.
Centrumversterking
De bestaande voetgangers- en fietsersdoorgang parallel aan de Gullegemsesteenweg, die BissegemPlaats verbindt met het Vlaswaagplein, kan dienen als ruggengraat voor nieuwe activiteiten en functies,
zoals wonen en openbare functies. Dit is een gewenste ontwikkeling op langere termijn. De bestaande
activiteiten in de bedrijfsgebouwen kunnen voorlopig blijven. Tussen de Neerbeek en de R8 is reeds een
groenzone aangelegd. De resterende open ruimte wordt verder als groenzone aangelegd.
Uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande bedrijven
In de omgeving van het station en langs de gewestweg bevinden zich concentraties van relatief
grootschalige bedrijven. Volgens het gewestplan van Kortrijk zijn ze ingetekend in een zone voor
milieubelastende bedrijven. Deze bedrijven worden bevestigd.
Ghellinckpark
De open ruimte ten noorden van Bissegem wordt aangelegd als groenzone voor de omliggende bewoners.
Door het maken van een verbinding met het randstedelijk groengebied de Bergelenput op het
grondgebied van de gemeente Wevelgem, en met de oostelijke woonwijken (via de N328), kan dit gebied
een belangrijke meerwaarde betekenen voor dit deel van de stad. De ruime reservatiestrook van de N328
maakt het mogelijk de groenstructuur verder door te trekken over het volledige traject van de N328
(gracht, restgronden worden groenzones, waterbuffering...).

Lokaal bedrijventerrein Kruiskouter
Zoals opgenomen in het “voorstel van afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk” (nota mei
2000) wordt in Bissegem een lokaal bedrijventerrein gerealiseerd tussen N8, R8 en Leievallei.
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Figuur 37: Gewenste economische structuur – GRS Kortrijk (bron: GRS Kortrijk)

Figuur 38: Gewenste ruimtelijke structuur – GRS Kortrijk (bron: GRS Kortrijk)
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Figuur 39: Gewenste ruimtelijke structuur - deelruimte – GRS Kortrijk (bron: GRS Kortrijk)
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Regionale ruimtelijke visie voor het land van Leie en Schelde
In 2018 heeft Leiedal in nauwe samenwerking met de lokale besturen (de 13 gemeenten van de regio
Kortrijk), de provincie en Vlaanderen een regionale ruimtelijke visie opgemaakt.
Hierbij werd niet zozeer gezocht naar de omvang van de ontwikkelingskansen, maar naar de potentiële
integratie en het duurzame karakter van de ruimtelijke transformaties op korte en langere termijn.
Kortom, een spoor dat veeleer gericht is op kwaliteit en continuïteit, in plaats van louter op kwantiteit.
De regiovisie bouwt een nieuw toekomstbeeld voor de regio van Leie en Schelde als antwoord op
belangrijke uitdagingen. De vragen die zich stellen zijn meervoudig. Hoe kan de regio zich duurzaam
ontwikkelen? Heeft de grenspositie van de regio t.o.v. Noord-Frankrijk en Wallonië ook ruimtelijke
gevolgen? Hoe gaat de regio om met de klimaatuitdagingen? Hoe behouden en versterken we de kwaliteit
van de woon- en werkomgeving zonder haar karakter van een horizontale metropool te verliezen? Hoe
kan de regio attractief blijven voor starters en jonge gezinnen zonder bijkomende inname van de open
ruimte? En hoe kunnen slimme ruimtelijke strategieën de regio daarbij helpen?
De regionale ruimtelijke visie heeft geleid tot een strategisch kader voor ruimtelijke ontwikkelingen met
drie krachtlijnen binnen het kader van klimaat als motor voor nieuwe ontwikkelingen:
Kwalitatief ontwikkelen van het blauw-groen netwerk
Versterken van kernen en stedelijk netwerk
Activeren van productieve landschappen
De regionale visie is niet enkel een ambitieus collectief engagement, het is evenzeer gericht op de
concrete realisatie en onderlinge afstemming van verscheidene acties en investeringen waarbij die naast
financiële ook maatschappelijke meerwaarde creëren. Het gaat hierbij, ongeacht het bestuursniveau,
zowel om publieke acties en investeringen als om private initiatieven. En net daarom kiezen we voor een
gebiedsgerichte en geïntegreerde aanpak, waarbij we ruimtelijke projecten willen realiseren op basis van
co-creatie en coproductie.
De ruimtelijke visie voor de regio van Leie en Schelde wil niet bindend maar wel verbindend zijn:
-

tussen sectoren en schaalniveaus op basis van een geïntegreerde benadering
tussen droom en daad, tussen denken en doen, tussen verbeelding en vertaling
tussen lokale en bovenlokale besturen, tussen burgers en beleid, tussen bedenkers en gebruikers
tussen generaties

Om tot een gedragen visie te komen op de verschillende beleidsniveaus werd een participatietraject
afgelegd met alle betrokken partners. Recent werd de regiovisie door de gemeenten en steden van ZuidWest-Vlaanderen bekrachtigd. En er zijn samenwerkingsovereenkomsten in de maak met het Vlaams
Departement Omgeving en de Provincie om de regiovisie gezamenlijk uit te voeren.
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Figuur 40: Ambities en krachtlijnen van de regionale ruimtelijke visie voor het land van Leie en Schelde
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Juridische context
Overzicht
Type plan

Omschrijving

Gewestplan

Het gewestplan Kortrijk (K.B. 04/11/1977 en latere wijzigingen) deelt
het plangebied grotendeels onder in: woongebied,
woonuitbreidingsgebied, gemengd woon- en industriegebied,
gebieden voor milieubelastende industrieën, gebieden voor
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut, gebied voor
dagrecreatie, parkgebied en natuurgebied.

BPA

BPA Bissegem nr. 056
BPA Bissegem nr. 064

RUP

De Vlaamse regering heeft op 20 januari 2006 het gewestelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening Regionaalstedelijk Gebied
Kortrijk definitief vastgesteld.
Het plangebied ligt integraal binnen de afbakening van het stedelijk
gebied. Binnen het plangebied liggen ook het deelplan van het
stedelijk woongebied Oliemolenstraat en het deelplan “Biezenveld Paters Mote”.

Bouwkundig erfgoed,

In het plangebied bevinden zich enkele beschermde monumenten:

Beschermde monumenten,
landschappen, beschermde
stads- en dorpsgezichten

Het station van Bissegem
Ensemble van arbeiderswoningen
Hof te Bissegem: boerenwoning en balstenen brug
Daarnaast zijn er ook verschillende gebouwen opgenomen in de
inventaris bouwkundig erfgoed.

Buurtwegen

Doorheen het plangebied lopen verschillende buurtwegen.

Waterlopen (categorisering)

De Leie = bevaarbare waterloop
De Neerbeek = beek categorie 2

Herbevestigd agrarisch gebied

/

VEN-gebied, IVON-gebied

Leievallei

Vogelrichtlijngebied

/

Habitatrichtlijngebied
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Figuur 41: Gewestplan (bron: RWO/AGIV 2011)

Figuur 42: Overzicht BPA’s (bron: Leiedal 2018)
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Figuur 43: Overzicht RUP’s en BPA’s (bron: Leiedal, giswest, Geopunt)

Figuur 44: Onroerend erfgoed in het projectgebied (bron: Geopunt)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
52

Figuur 45: Atlas der buurtwegen voor het projectgebied (bron: informatie Vlaanderen 2018)

Figuur 46: VEN-gebied (bron: ANB/AGIV 2012)
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Figuur 47: Habitatrichtlijngebied (bron: ANB/AGIV 2013)

Figuur 48: Afbakening natuurlijke en agrarische structuur (bron: departement Omgeving)
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Specifiek beleid naar ondernemingen
Beleidsplan Leiedal: inzetten op reconversie
In haar beleidsplan 2013-2019 zet Leiedal ondermeer in op het voorzien van ruimte voor ondernemen.
In het creëren van fysieke ruimte voor ondernemen moet op korte termijn bijzondere aandacht besteed
worden aan de realisatie van gronden en sites voor KMO’s. De 60 ha bruto voor KMO’s in de pijplijn
moeten snel bouwrijp gemaakt worden om het huidig tekort aan beschikbare kavels te verhelpen. Parallel
zal via inbreiding, herbestemming, reconversie en hergebruik gezocht worden naar nieuwe ruimte voor
bestaande en nieuwe vormen van KMO’s.
Leiedal realiseert het aanbod aan fysieke ruimte door eigen realisaties maar ook via samenwerking met
andere publieke en private partners waar dit een meerwaarde oplevert. Leiedal schaart zich daarbij ten
volle achter het regionaal objectief om tegen het einde van de beleidsperiode 60% van de uitgifte van de
ruimte voor ondernemen in de regio te realiseren uit hergebruik, reconversie en verdichting. Dit objectief
kan bereikt worden door leegstaande en onderbenutte sites na herinrichting opnieuw uit te geven,
gecombineerd met het verdichten van bestaande zones en het stimuleren van de vlotte doorverkoop van
leegstaande panden door vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en transparant te maken. Als
belangrijke aanbieder van ruimte om te ondernemen wenst Leiedal dan ook 60% van haar eigen netto
uitgifte uit reconversie, hergebruik en verdichting te halen.

Visie op de ruimtelijk-economische structuur Zuid-West-Vlaanderen en de regiovisie
In 2015 is er een visie op de ruimtelijk-economische structuur voor Zuid-West-Vlaanderen uitgewerkt.
Deze visie werd mee opgenomen in de regionale ruimtelijke visie voor de regio. Het accent ligt hier op het
duurzaam activeren van ondernemen in de regio.
De beschikbare ruimte om te ontwikkelen is eindig. Binnen dit ruimtelijk economisch patroon staat
duurzaam her(gebruik) van de bestaande ruimte voor ondernemen dan ook voorop.
Het ruimtelijk patroon van het ondernemen in Zuid-West-Vlaanderen bevat heel wat bedrijven. Om een
gezonde mix van bedrijfsactiviteiten te behouden willen we deze bestaande bedrijvigheid in de toekomst
verzekeren:
•

•
•

•

Bij de grootschalige bedrijventerreinen, gekenmerkt door een goede bereikbaarheid via het
hogere vervoersnet (autosnelweg/ringweg/rivier/kanaal/spoorweg) staat het behoud van de
grote schaal voorop. We willen de beschikbare ruimte voor grote en middelgrote bedrijven
immers zo veel mogelijk consolideren. Hiervan kan er beperkt worden afgeweken in
uitzonderlijke gevallen (bvb. kleinere bedrijvigheid in een overgangszone naar een
woonomgeving).
Bij de gemengde bedrijventerreinen wordt gestreefd naar een mix voor zowel kleine, middelgrote
als grote bedrijven.
In de regio zijn er ook enkele specifiek bestemde bedrijventerreinen, die worden voorbehouden
voor een bepaald type bedrijvigheid of ondernemerschap: bvb. kantorenzones, transport- en
distributiezones, zones voor luchtvaartgebonden activiteiten of watergebonden bedrijvigheid,
kleinhandelszones. Dit vraagt een specifieke bestemming en inrichting op maat.
Op het gewestplan, in bijzondere plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn
sommige (delen van) bedrijventerreinen enkel voorbehouden voor kleine en middelgrote
bedrijven, ook wel gekend als KMO-zones of lokale bedrijventerreinen. Het betreft meestal vrij
recente of zelfs nog te ontwikkelen bedrijvenzones. De bestaande regelgeving kan behouden
blijven.

Bijkomend vragen een aantal verouderde bedrijventerreinen om revitalisatie. Voor de oudere
bedrijventerreinen in de regio (bvb. Gullegem-Moorsele, Wevelgem-Zuid, Harelbeke-Zuid, LAR, MenenGrensland, Kortrijk-Noord, Hoogweg-Klingstraat Wervik) worden stappen ondernomen voor een
herinrichting van het openbaar domein (met voldoende ruimte voor waterberging). Dit kan extra
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stimulansen bieden om ook private bedrijfspercelen her in te richten en te vernieuwen en om leegstaande
en onderbenutte bedrijfspercelen her in te vullen. Bij het revitaliseren van verouderde bedrijventerreinen
streven we niet alleen naar een kwaliteitsvolle herinrichting van het openbaar domein (onder meer met
nieuwe fietsvoorzieningen), maar ook naar een hogere beeldkwaliteit van gebouwen en omgevingsaanleg,
een hoger ruimtelijk rendement (onder meer door te stapelen en vormen van multifunctioneel en
collectief ruimtegebruik) en naar ruimte voor hernieuwbare energie.
Bestaande bedrijventerreinen zijn ook vaak nog te weinig intensief bebouwd: bedrijfsgebouwen met
slechts één bouwlaag, groot ruimtebeslag van het autoparkeren op maaiveld... Door sterker in te zetten
op het verdichten van de bestaande bedrijventerreinen kunnen we zuiniger en intensiever omgaan met de
beschikbare ruimte om te ondernemen en kunnen we voorkomen dat nog veel nieuwe open ruimte moet
worden aangesneden. Vooral in de hoogte kunnen we nog ruimtewinsten boeken: bvb. door het stapelen
van bedrijfsruimten waar de activiteiten dit toelaten. En bij het parkeren kunnen ook gegroepeerde
oplossingen (al dan niet gestapeld) ruimte besparen.
Naast de bedrijventerreinen verspreid over onze regio, ligt een lappendeken van ‘paarse sproeten’. Een
paarse sproet definiëren we als een zone, die op het gewestplan of via een bijzonder plan van
aanleg/ruimtelijk uitvoeringsplan bestemd werd als (milieubelastende) industriegebied of zone voor
bedrijvigheid en die één of enkele bedrijven huisvest, maar die niet als een bedrijventerrein collectief
werd aangelegd. Deze paarse sproeten, soms heel groot, soms klein, liggen her en der verspreid over de
regio, vaak verweven met andere functies, maar ook in de open ruimte. Voor deze sproeten hanteert de
regio in de toekomst het basisprincipe van ‘paars blijft purper’, weliswaar gekaderd binnen de
beleidslijnen van kernversterking en nabijheid van activiteiten. Er wordt in eerste instantie ingezet op sites
gelegen in kernen en sites die deel uitmaken van het stedelijk netwerk. De afgelopen jaren werden deze
sites vaak monofunctioneel herbestemd voor woningbouw. Deze evolutie is om verschillende redenen
niet wenselijk. Er is immers geen behoefte aan bijkomend juridisch aanbod voor wonen. Voor
ondernemingen daarentegen wel. Vanuit het principe “paars blijft purper” willen we een maximale
prioriteit geven aan het herinvullen van verlaten, leegstaande bedrijfssites met nieuwe (eventueel meer
kleinschalige) bedrijfsactiviteiten, indien ze ruimtelijk goed kunnen worden verweven met hun omgeving
en indien ze qua ontsluiting goed gelegen zijn. Dit ruimtelijk beleid vraagt wel steeds maatwerk, waarbij
het herbestemmen naar niet-economische activiteiten enkel zal worden toegelaten mits een grondige
afweging en motivatie. Voor slecht gelegen sites zou nog een stap verder kunnen worden gegaan en
worden nagedacht over een herstructureringsstrategie op regionale schaal (gekoppeld aan verhandelbare
bouwrechten). Dat systeem maakt het mogelijk slecht gelegen paarse sproeten in het landelijk gebied te
ruilen voor bouwmogelijkheden in het stedelijk netwerk of dorpskernen. Met deze strategie wordt het
verder bestendigen en activeren van dergelijke sproeten (met de daaraan gekoppelde nefaste impact)
tegengegaan en wordt actief ingezet op het vrijwaren van de open ruimte. Ondertussen zijn er reeds
verschillende mooie voorbeelden van reconversieprojecten van paarse sproeten gerealiseerd in de regio:
Waregem Transvaal, Lendelede Nelca, Bellegem Emdeka, Waregem Groenbek, Lauwe Bramier, Deerlijk
Deknudt, Heirweg Douterloigne… Bij herinvulling van grootschalige sproeten moet er voldoende ruimte
worden behouden voor grotere bedrijven, omdat het opdelen naar kleinere bedrijfspercelen een quasi
onomkeerbaar proces is en hierdoor een tekort ontstaat aan ruimte voor grotere bedrijven. De
reconversie van het bedrijventerrein Zwevegem De Blokken vormt hierbij een goed voorbeeld.
Verder wordt ingezet op de activering van het bestaande juridisch bestemde aanbod aan
bedrijventerreinen. Ondertussen worden reeds heel wat stappen ondernomen om de bestemde
bedrijventerreinen uit te rusten met de noodzakelijke infrastructuren en bouwrijp op de markt te brengen
(bvb. uitbreiding Kortrijk-Noord, Zwevegem Losschaert, Evolis Kortrijk-Harelbeke, LAR-Zuid).
Daarnaast worden via lopende planningsprocessen nog effectieve bijkomende bestemmingen voor zowel
grote, middelgrote als kleinere bedrijven voorzien. Het aansnijden van deze greenfields is noodzakelijk om
een antwoord te kunnen bieden op de ruimtebehoeften op langere termijn.
Zo wordt een bijkomend aanbod aan bedrijventerreinen voorzien in Waregem en Menen/Wervik in kader
van de afbakening kleinstedelijke gebieden. Recent werd vanuit het Vlaamse reservepakket
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bedrijventerreinen nog bijkomende hectare bedrijvigheid toegewezen aan de subregio Waregem (dit zijn
de gemeenten Deerlijk en Anzegem en de stad Waregem gelegen binnen de regio Zuid-West-Vlaanderen
en de gemeenten Wielsbeke, Dentergem en Oostrozebeke) (VR12/22/2017). Het is nu aan de Provincie
West-Vlaanderen om, in overleg met de betrokken gemeenten, voor dit bijkomend aanbod
locatieonderzoek en concrete terreinvoorstellen (via opmaak ruimtelijke uitvoeringsplannen) uit te
werken. Deze terreinvoorstellen zijn af te toetsen aan de randvoorwaarden in het RSV en worden
ingekaderd binnen de regionale krachtlijnen van deze visie. De inrichting van bedrijventerreinen moet ook
gebeuren conform een aantal ruimtelijke principes/randvoorwaarden zoals zuinig ruimtegebruik, verplicht
benutten ondergrondse oppervlakte, inzetten op hernieuwbare energie, multimodale ontsluiting…
Figuur 49: Ruimtelijk-economische structuur Zuid-West-Vlaanderen (bron: Leiedal)
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Streekpact RESOC Zuid-West-Vlaanderen: topregio voor de maakindustrie
Het opzet van het 'Streekpact 2013-2018 Samen grenzen verleggen' bestaat erin om de doordachte
streekvisie te vertalen naar concrete strategische en operationele doelstellingen. Die vinden we in het
Streekpact terug onder de vorm van de zeven hefboomprojecten en de daaraan gekoppelde deelacties.
Eén van die 7 hefboomprojecten is: Topregio voor de creatieve maaksector. Dit hefboomproject wil ZuidWest-Vlaanderen verder uitbouwen tot een topregio voor de creatieve maakindustrie, en omvat
meerdere doelstellingen:
Regio Zuid-West-Vlaanderen had decennialang een sterke uitstraling als welvarende regio. De
eigenschappen die dit imago onderbouwden, zijn nog steeds in het streek-DNA verankerd:
ondernemerschap, creativiteit, veerkracht en durf tot innovatie. Deze eigenschappen dienen te worden
gestimuleerd door een open, faciliterend regionaal economisch beleid gericht op samenwerking tussen
overheid, ondernemersveld, onderwijs en inwoners. Dit samenwerkingsmodel kan als een krachtige
hefboom dienen en Zuid-West-Vlaanderen laten uitgroeien tot een topregio op het vlak van het Nieuw
Industrieel Beleid.
Om de typische kenmerken van de streek volop te kunnen inzetten in een regionaal sociaal-economisch
beleid, dienen de krachten maximaal te worden gebundeld. Daartoe wordt het West-Vlaamse concept van
de Fabriek voor de Toekomst gebruikt: het uitbouwen van een samenwerkingsverband van
complementaire partners uit zowel overheid, onderwijs als de ondernemerswereld, waarbij elke partner
bereid is de eigen sterktes, expertise, middelen en netwerken in te zetten om het hefboomproject te
helpen realiseren.
Het hefboomproject dient ook een sterke combinatie van zowel inhoudelijke als materiële acties te
omvatten. De regio biedt al heel wat ‘mentale’ ruimte en impulsen voor ondernemerschap en creativiteit,
maar dit moet worden onderbouwd door een regionaal beleid op het vlak van fysieke ruimte voor
ondernemers, onder de vorm van zowel innovatieve reconversie als introductie van nieuwe, duurzame
huisvestingsmogelijkheden.
Het uitgebreide partnership en de sterke combinatie van zowel inhoudelijke als materiële acties moeten
ondernemers extra overtuigen om zich in de regio te vestigen en/of blijvend te verankeren. Door het
ondersteunen en versterken van de regionale troeven moet Zuid-West-Vlaanderen haar reputatie van
ondernemende regio waar het goed wonen, werken, ondernemen en studeren is, opnieuw ten volle
kunnen waarmaken en uitgroeien tot een voorbeeld van het Nieuw Industrieel Beleid voor Vlaanderen.
Door de krachten te bundelen en samen met actoren uit overheid, onderwijs/onderzoek en
ondernemingen een inhoudelijk en materieel ondersteunend sociaal-economisch beleid uit te bouwen op
maat van de regio, krijgen ondernemers in Zuid-West-Vlaanderen maximale kansen op opstart en
doorgroei tot sterke, individuele Fabrieken van de Toekomst.
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Beleid kleinhandel
Strategisch commercieel plan handel en horeca stad Kortrijk
De Gemeenteraad van de stad Kortrijk keurde in zitting van 14 november 2016 het Strategisch
Commercieel Plan voor Handel en Horeca (SCP) goed. Het strategisch commercieel plan is een belangrijk
hulpmiddel voor de opmaak van een detailhandelsbeleid voor de stad. Het geeft inzicht in de feitelijke
situatie en de evolutie van de detailhandel in de stad. Daarnaast beschrijft het ook de toekomstige en
gewenste situatie en acties die kunnen ondernomen worden om deze situatie te bereiken. Dit plan kan de
basis vormen voor de beoordeling van toekomstige inplantingsvragen, het biedt een argumentatie bij deze
beoordeling en vereenvoudigt de besluitvorming.
Bissegem is aangeduid als buurtverzorgende kern. In een buurtverzorgende kern vinden we vooral
functioneel winkelen terug, het runshoppen. De dagelijkse goederen overheersen in dit type van kernen,
met een verweving van horeca. Doorslaggevende argumenten voor de consument om dit type kernen te
bezoeken zijn de makkelijke bereikbaarheid (te voet, per fiets of met de wagen), de goede service,
kwaliteit en het persoonlijke contact. De service dicht bij huis onderscheidt dit type van kernen en maakt
ze aantrekkelijk voor de lokale bewoners.
Figuur 50: Afbakening kerngebied Bissegem (bron: stad Kortrijk)
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In het Strategisch commercieel plan handel en horeca stad Kortrijk zijn een aantal doelstellingen en acties
opgenomen.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kernversterking
Zo veel als mogelijk handel en horeca concentreren binnen kerngebieden.
Zo worden deze kerngebieden aantrekkelijker voor de consument en ondernemers die er zich
willen vestigen. Uitbreidingen en bijkomende commerciële vestigingen buiten kerngebieden,
kunnen niet rekenen op de steunmaatregelen die gelden binnen de kerngebieden.
De bedrijvige kern
Commerciële oppervlakten moeten hier niet perse door detailhandel of horeca worden ingevuld.
Op deze locaties moeten we gaan voor een verwevenheid met andere activiteiten zoals
freelancers, dienstverlenende bedrijven, vrije beroepen…
Ondernemingsvriendelijke stad
Aanbodoptimalisatie
Kwalitatieve uitstraling van panden en het openbaar domein
Versterken van de beleving
Versterken van comfort i.f.v. toegankelijkheid en kindgerichtheid
Innovatie

Kortrijk Zaait
Kortrijk Zaait ondersteunt jonge, startende ondernemers en werd opgestart in 2014. De stad sluit
overeenkomsten af met eigenaars van leegstaande commerciële panden. De eigenaar krijgt vrijstelling van
leegstandsheffing en biedt het pand aan tegen uitzonderlijke voorwaarden. De gebruiksvergoedingen
liggen een stuk lager dan de normale huurprijzen en er wordt niet gewerkt met een traditioneel
handelshuurcontract (3-6-9), maar met een gebruiksovereenkomst die maximaal 1 jaar kan lopen. Op die
manier kan een ondernemer een project of concept laagdrempelig testen in een handelspand. Na de
Kortrijk Zaait testperiode moeten eigenaar en ondernemer beslissen of ze een verdere overeenkomst,
doorgaans een handelshuurovereenkomst, afsluiten voor het verdere gebruik van het pand.
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Analyse per bedrijf
Situering van de 3 bedrijven
De drie bedrijven zijn gelegen binnen de stadskern van Kortrijk, in de deelgemeente Bissegem:
1.
2.
3.

Het bedrijf Malysse-Sterima bestaat uit 3 deelvestigingen, waarvan 2 gelegen langs de
Bissegemsestraat en een 3e in de Zonnekestraat
Het bedrijf ‘Destoop Marc BVBA’ is gelegen langs de Meensesteenweg 110 a
Het bedrijf ‘Kava Wijnimport BVBA’ is gelegen langs de Brouwerijstraat

De 3 bedrijven zijn op vlak van functie, schaal en graad van verweving verschillend. De schaal is bepaald
door naar de bedrijven te kijken als korrels in de omgeving. Is de korrel groot ten opzichte van de omgeving,
dan is wordt het gezien als een XL-schaal. De verwevingsgraad gaat dan over de verweving tussen wonen
en werken en al dan niet op hetzelfde perceel.
Case

Functiegroep

Schaal

Verwevingsgraad

Sterima-Malysse

Bedrijvigheid

XL

Deels: geen wonen op
perceel zelf, omringd door
bedrijven en woningen.

Marc Destoop BVBA

Bedrijvigheid

S

Ja: omringd door woningen
en wonen op perceel zelf

Kava BVBA

Kleinhandel

S

Ja: omringd door woningen
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Malysse-Sterima

(bron: UHasselt)

Situering en historiek
Situering
Het bedrijf Malysse-Sterima is een specialist in de processen en diensten voor textielbeheer, sterilisatie
van medisch instrumentarium en logistiek voor de gezondheidssector.
Malysse-Sterima is een familiale onderneming actief in België en Nederland en is al meer dan 50 jaar
actief.
Historiek
1951: overname van de kleine zelfwasserij Rodenbach in Bissegem
1968: van privélinnen naar verwerking ziekenhuiswas, introductie huurlinnensysteem
1972: oprichting Sterima
1975: start centrawas, specifieke service voor rust- en verzorgingstehuizen, start thuiszorg
1980: oprichting Vlietra
1981: wasserij zonneglans wordt Malysse, nieuwe industriële wasserij in Heule
1990: nieuw Sterima gebouw in Bissegem
1990: start tweede industriële wasserij in Geraardsbergen
1992: overname LT Medical in Aarschot, Samenwerking UZ Leuven
1999: oprichting nieuwe wasserij in Villers-le-bouillet nabij Luik, verdere uitbouw en professionalisering
2002: 50-jaar Malysse-Sterima
2006: 1e ziekenhuis samenwerking rond sterilisatie met Jan Yperman
2009: start sterilisatie in Alkmaar Medical logistic center
2010: CSA-platform Bissegem – introductie steriele aanlevering en reprocessing leeninstrumentarium
2010: Nieuwbouw Residential
2013: Overname CSA-activiteiten ziekenhuizen AZ Delta (campus Menen) en Chirec
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Figuur 51: Situering (bron: Leiedal)
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Ruimte
Het bedrijf is een multi-sitegroep
Het bedrijf Malysse-Sterima is actief in België, Nederland en Noord-Frankrijk en heeft aldus verschillende
vestigingen.
Het beslissingscentrum ligt in Bissegem.
Deelvestigingen in Bissegem
Malysse-Sterima heeft 3 deelvestigingen:
-

Bissegemsestraat 74 Heule (Malysse)
Bissegemsestraat 85 Heule (Malysse Residential)
Zonnekestraat 13 Bissegem (Sterima)

Ruimtebeslag
Op onderstaande kaarten wordt per deelvestiging het ruimtebeslag aangegeven waarbij zowel in m² als in
% de omvang wordt weergegeven van:
-

De bebouwde ruimte (34,8%)
De circulatie- en parkeerruimte (23,6%)
De onbebouwde ruimte (41,6%)

Figuur 52: Ruimtebeslag (bron: Leiedal)
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Ruimtelijke verwevenheid
De 3 sites bevinden zich allen in de gewestplanbestemming voor bedrijvigheid.
De site langs de Zonnekestraat is een site die op zichzelf staat.
De 2 andere sites maken deel uit van het bebouwde weefsel van Bissegem. Ze liggen tegen het gemengde
woonweefsel aan en vormen een grotere korrel in hun omgeving.
Het bedrijf ligt aan een verbindingsweg tussen Kortrijk en Menen, dichtbij een woonkern. Dit is belangrijk
omdat het personeel in een laagbetaalde sector werkt, en dus makkelijk met het openbaar vervoer of de
fiets naar het werk moet kunnen.
Stedenbouwkundige vergunningen
Volgende stedenbouwkundige vergunningen werden afgeleverd (er is geen zicht op ev. ingediende
bezwaarschriften):
-

Bissegemsestraat 74 (gebouwd in 1980):

Intern nummer

Onderwerp

Aanvragers

Resultaat

Beslissingen

2015/00301/K

Maken van 2
poortopeningen in
de voorgevel van
een bestaand
bedrijf

Malysse NV

Vergund

College van
burgemeester en
schepenen:
3/08/2015 Vergund

20020292

Uitbreiden en
herinrichten van
de verharding, het
hersitueren van
de mazouttanks
en pompinstallatie
en het inrichten

Malysse NV

Vergund

College van
burgemeester en
schepenen:
5/02/2003 Vergund
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van een
wasinstallatie
voor
vrachtwagens

-

19790278

Bouwen van een
woning

Zonneglans

Vergund

College van
burgemeester en
schepenen:
6/09/1979 Vergund

19791401

Uitbreiden
autobergplaats

Raoul Verleye

Vergund

College van
burgemeester en
schepenen:
27/09/1979 –
Vergund

2008/00411

Uitbreiden van
een bestaand
bedrijfsgebouw,
renoveren
bestaande gevel
en aanleggen
nieuwe parking

Malysse NV

Vergund

College van
burgemeester en
schepenen:
16/09/2008 Vergund

Bissegemsestraat 85 (gebouwd in 1967):
Intern
nummer

Onderwerp

Aanvragers

Resultaat

Beslissingen

19900111

Bouwen
technische ruimte
voor klimatisatie>
inrichting

Cleppe &
Claerbout NV

Vergund

College van
burgemeester en
schepenen:
12/04/1990 - Vergund

19901051

Vergroten
bestaande poort

Cleppe &
Claerbout NV

Vergund

College van
burgemeester en
schepenen:
9/02/1990 - Vergund

19951491/K

Wijzigen van de
gevels

Malysse Service
NV

Vergund

College van
burgemeester en
schepenen:
9/11/1995 - Vergund

19950333

Verbouwen van
een stapelruimte
tot bureau

Malysse Service
NV

Vergund

College van
burgemeester en
schepenen:
23/11/1995 - Vergund

19950137

Slopen van
woningen en
bureaugebouw

Malysse Renting
NV

Vergund

College van
burgemeester en
schepenen:
15/06/1995 - Vergund

19950180

Bouwen van
overdekte
laadkaaien

Malysse Renting
NV

Vergund

College van
burgemeester en
schepenen:
29/06/1995 - Vergund
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19801428

-

Herstellen
fabrieksgebouw

Sion Tapis

Onbeslist

College van
burgemeester en
schepenen: - Niet
beoordeeld

Zonnekestraat 13 (gebouwd in 1988)

Intern nummer

Onderwerp

Aanvragers

Resultaat

Beslissingen

20010235

Plaatsen van een
bovengrondse
dubbelwandige
mazoutopslagtank

Sterima NV

Vergund

College van
burgemeester en
schepenen:
18/07/2001 Vergund

19890231

Bouwen burelen bij
bestaand bedrijf

Malysse NV

Vergund

College van
burgemeester en
schepenen:
6/07/1989 Vergund

19951225/K

Aanleggen van een
parking

Sterima NV

Vergund

College van
burgemeester en
schepenen:
19/10/1995 Vergund

19950379

Uitbreiden van het
bedrijf met
werkplaats,
overdekte
stapelplaats en
watertank

Sterima NV

Vergund

College van
burgemeester en
schepenen:
18/01/1996 Vergund

19870338

Bouwen
stockageruimte en
dialyt productie

Malysse NV

Vergund

College van
burgemeester en
schepenen:
14/08/1987 Vergund

19880005

Bouwen
stockageruimte,
verpakkingsruimte...

Malysse NV

Vergund

College van
burgemeester en
schepenen:
10/03/1988 Vergund

2013/00076

Aanleggen van een
waterbuffer

Sterima NV

Vergund

College van
burgemeester en
schepenen:
27/05/2013 Vergund

Toekomst
Het bedrijf heeft de wens om zijn activiteiten verder te centraliseren in 1 gebouw.
Bij voorkeur blijft men in Bissegem.
Als er wordt uitgebreid op de huidige locatie aan de Bissegemsestraat valt de parking voor de
vrachtwagens weg.
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Milieu
Milieuvergunningen
Volgende milieuvergunningen werden in de loop der jaren afgeleverd (er is geen zicht op ev. ingediende
bezwaarschriften):
-

-

Bissegemsestraat (voor beide panden):
o milieuvergunning loopt van 2/10/2008 t.e.m. 2/10/2028
o 5/05/2011 – aktename van een kleine verandering
Zonnekestraat:
o milieuvergunning loopt van 13/05/2009 tem. 13/05/2029

Problemen bij gunning of herziening
Geen
Vastgestelde hinder: geur, stof, afval, lawaai
Geen
Inbreuken aangaande omgevingswetgeving
Geen
Klachten aangaande hinder: geur, stof, afval, lawaai of mobiliteit
2012-2014 - Klacht betreft activiteiten Bissegemsestraat aangaande mobiliteit: aanpalende buur (woning)
klaagde i.v.m. overlast van het zwaar verkeer dat passeerde ter hoogte van zijn woning, dit vooral op vlak
van nachtlawaai.
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Mobiliteit
Mobiliteitsafwikkeling
-

Ontsluiting via de Bissegemstraat, Zwingelaarstraat naar Meensesteenweg
Onderling transport tussen de vestigingen
Bissegemstraat wordt frequent overgestoken i.k.v. de interne procesvoering
Transporten van instrumenten en implantaten gebeurt van 0u tot 14u
Van maandagavond tot vrijdagavond
60 vrachtwagens

Parkeren
Langs de Bissegemstraat, noordzijde, is er een parking voorzien voor personeel en de vrachtwagens; aan
de zuidzijde is er geen parking aanwezig.
De vestiging langs de Zonnekestraat heeft voldoende parking op eigen terrein.
Gebruik van parkeerruimte door de buurt in weekends of bij events
De parking kan worden gebruikt tijdens voetbalwedstrijden van KV Kortrijk.
Klacht
2012-2014 - Klacht betreft activiteiten Bissegemsestraat aangaande mobiliteit: aanpalende buur (woning)
klaagde i.v.m. overlast van het zwaar verkeer dat passeerde ter hoogte van zijn woning, dit vooral op vlak
van nachtlawaai.
Toekomst
Malysse speelt wel met het idee om meer ritten in te lassen, (zodat er minder stalling nodig is) en stalling
elders buiten de bebouwde kom te voorzien.
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Sociale aspecten
Medegebruik van site, gebouwen of terreinen
Gebruik van de parking mogelijk in kader van de voetbalwedstrijden van KV Kortrijk.
Interactie met de buurt
Geen.
Er bestaat wel een informele communicatielijn tussen de buurt en de eigenaar van de site waarbij klachten
worden gemeld en behandeld.
Andere
Werken al jarenlang met maatwerkbedrijven (sociale economie).
Het grootste aandeel van het personeel komt uit Kortrijk. 35% van het personeel heeft een migratieachtergrond.
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Economische aspecten
Type activiteiten en evolutie

-

Specialist in de processen en diensten voor textielbeheer, sterilisatie van medisch instrumentarium
en logistiek voor de gezondheidssector
Bedient dagelijks 90% van de Belgische ziekenhuizen, 10% van de rusthuizen

Belang van (lokale) tewerkstelling en evolutie
Meer dan 720 medewerkers.
Het grootste aandeel van het personeel komt uit Kortrijk. 35% van het personeel heeft een migratieachtergrond.
Werken van 5u30 tot 22u, sommige afdelingen 7/7.
Overnames, samenwerkingsverbanden en/of schaalsprongen
Sinds 2013 opnieuw 100% eigendom van de oorspronkelijke aandeelhouders, ervoor 51% van de aandelen
van Vanguard (sinds 2008).
Verschillende vestigingen ook buiten Bissegem.
Ligging toeleveranciers
De vestigingen bevinden zich nabij ziekenhuizen en rusthuizen.
Socio-economische vergunningen
Niet van toepassing.

Profiel
De informatie van de vorige paragrafen wordt samengevat in onderstaande tabel waarbij per thema
aangegeven wordt in welke mate dit goed (groen) dan wel slecht (rood) scoort op het vlak van verweving.
(bron: www.Leiedal.be/ondernemenindekern)
Thema

Score i.f.v. verweving

Ruimte

Milieu

Mobiliteit

Sociale aspecten

Economische aspecten
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Marc Destoop BVBA

(bron: UHasselt)

Situering en historiek
Situering
Marc Destoop BVBA voert elektriciteitswerken uit. Marc Destoop werkt sinds 1988 als elektricien.
De site is gelegen langs de Meensesteenweg 110 a.
Figuur 53: Situering
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Historiek
1988: start als zelfstandige in elektriciteitswerken in het centrum van Kortrijk
nadien verhuis naar oude vlasschuur
1993: verhuis naar Meensesteenweg

Ruimte
Ruimtebeslag
Op onderstaande kaart wordt per deelvestiging het ruimtebeslag aangegeven waarbij zowel in m² als in %
de omvang wordt weergegeven van:
-

De bebouwde ruimte (61,8%)
De circulatie- en parkeerruimte (30,0%)
De onbebouwde ruimte (8,2%)

Figuur 54: Ruimtebeslag (bron: Leiedal)

Ruimtelijke verwevenheid
Het bedrijf maakt deel uit van het gemengde lint langs de Meensesteenweg.
De bedrijfsloods is achteringelegen, bereikbaar via een oprit vanuit de Meensesteenweg. Voor de loods is
er een private parking.
Aan de voorkant van de straat ligt de woning van de bedrijfsleider.
De woning heeft via de tuin verbinding met het bedrijf.
Naast het bedrijfsgebouw van Marc Destoop is het bedrijf van zijn vrouw gelegen, een touwvlechterij.
De schaal van het bedrijf is op maat van het woonweefsel.
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Stedenbouwkundige vergunningen
Volgende stedenbouwkundige vergunningen werden afgeleverd (er is geen zicht op ev. ingediende
bezwaarschriften):
Intern
nummer

Onderwerp

Aanvragers

Resultaat

Beslissingen

20030214

Slopen van een gedeelte van het
bestaand bedrijfsgebouw en
bouwen van een
werkplaats/stapelruimte voor
een elektriciën

Destoop Marc
BVBA

Vergund

College van
burgemeester
en schepenen:
24/09/2003 Vergund

20020430

Afbreken van een schoorsteen +
bouwen van
werkplaats/burelen/stapelruimte

Destoop Marc
BVBA

Onbeslist

College van
burgemeester
en schepenen: Niet
beoordeeld

2006/00354

Gedeeltelijk slopen van een
werkplaats

Destoop Marc
BVBA

Vergund

College van
burgemeester
en schepenen:
13/07/2006 Vergund

2007/00129

Verbouwen van de woning

Destoop Marc
BVBA

Vergund

College van
burgemeester
en schepenen:
20/03/2007 Vergund

Toekomst
Geen concrete plannen
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Milieu
Milieuvergunningen
Niet van toepassing
Problemen bij gunning of herziening
Geen
Vastgestelde hinder: geur, stof, afval, lawaai
Geen
Inbreuken aangaande omgevingswetgeving
Geen
Klachten aangaande hinder: geur, stof, afval, lawaai of mobiliteit
Geen
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Mobiliteit
Mobiliteitsafwikkeling
Het bedrijf is ontsloten via de Meensesteenweg.
Parkeren
Er is voldoende parkeerplaats op het eigen terrein voor de 7 bestelwagens.
Gebruik van parkeerruimte door de buurt in weekends of bij events
Geen
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Sociale aspecten
Medegebruik van site, gebouwen of terreinen
Geen medegebruik.
Er zijn kansen m.b.t. het delen van parkeerruimte in relatie met de nabijgelegen dansschool.
Interactie met de buurt
/
Andere
Wenst op termijn samen te werken met collega’s uit de buurt.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
77

Economische aspecten
Type activiteiten en evolutie
Elektriciteitswerken
Belang van (lokale) tewerkstelling en evolutie
8 medewerkers
Personeel komt uit de buurt (Kortrijk, Moorsele, Moorslede).
Overnames, samenwerkingsverbanden en/of schaalsprongen
/
Ligging toeleveranciers
Groothandel Cheyns, Zwingelaarstraat, in de onmiddellijke nabijheid.

Socio-economische vergunningen
Niet van toepassing
Andere
Niet gelegen in kernwinkelgebied Kortrijk.

Profiel
De informatie van de vorige paragrafen wordt samengevat in onderstaande tabel waarbij per thema
aangegeven wordt in welke mate dit goed (groen) dan wel slecht (rood) scoort op het vlak van verweving.
(bron: www.Leiedal.be/ondernemenindekern)
Thema

Score i.f.v. verweving

Ruimte

Milieu

Mobiliteit

Sociale aspecten

Economische aspecten
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Kava Wijnimport BVBA

Situering en historiek
Situering
Kava Wijnimport BVBA is een groot- en kleinhandel in wijnen, alcohol en likeuren, tevens toeleverancier
van horeca, verenigingen en voortverkopers in bijberoep. De kleinhandel onderscheidt zich naast de
strenge kwaliteitsselecties in unieke stijlvolle verpakkingen.
Kava Wijnimport BVBA is gelegen langs de Brouwerijstraat 5.
Actief sinds 1967 (derde generatie)
Figuur 55: Situering
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Historiek
15/12/1967: opening wijnhandel in het centrum van Bissegem in de Meensesteenweg
1994: huidige zaakvoerder stapt mee in de zaak van zijn ouders
2002: opening groothandelszaal in Brouwerijstraat
2018: verhuis naar Brouwerijstraat wegens plaats tekort en geen mogelijkheid om uit te breiden –
oprichting webshop

Ruimte
Ruimtebeslag
Op onderstaande kaarten wordt per deelvestiging het ruimtebeslag aangegeven waarbij zowel in m² als in
% de omvang wordt weergegeven van:
-

De bebouwde ruimte (48,8%)
De circulatie- en parkeerruimte (36,2%)
De onbebouwde ruimte (15,0%)

Figuur 56: Ruimtebeslag

Ruimtelijke verwevenheid
De loods in de Brouwerijstraat is sterk verweven met het historisch bebouwde weefsel van Bissegem.
De schaal van het bedrijf is op maat van het woonweefsel.
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Stedenbouwkundige vergunningen
Volgende stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd (er is geen zicht op ev. ingediende
bezwaarschriften):
Intern nummer

Onderwerp

Aanvragers

Resultaat

Beslissingen

19770201

Uitbreiden werkplaats en
centrale sterilisatie

Malysse Gebrs.

Vergund

College van
burgemeester
en schepenen:
20/07/1977 Vergund

Toekomst
Geen concrete plannen

Milieu
Milieuvergunningen
Er werden geen milieuvergunningen afgeleverd.
Problemen bij gunning of herziening
Geen
Vastgestelde hinder: geur, stof, afval, lawaai
Geen
Inbreuken aangaande omgevingswetgeving
Geen
Klachten aangaande hinder: geur, stof, afval, lawaai of mobiliteit
Geen
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Mobiliteit
Mobiliteitsafwikkeling
Het bedrijf is ontsloten via de Brouwerijstraat naar de Meensesteenweg.
Gelet op het type activiteit hebben de klanten steeds parking nodig gezien de omvang van de producten
(grote hoeveelheden).
Parkeren
Het bedrijf heeft op eigen terrein voldoende parkeergelegenheden op eigen terrein.
Gebruik van parkeerruimte door de buurt in weekends of bij events
De parkeerplaatsen kunnen door de buren worden gebruikt.
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Sociale aspecten
Medegebruik van site, gebouwen of terreinen
Waarschijnlijk niet van toepassing.
Interactie met de buurt
Zaakvoerder is lid van een aantal lokale verenigingen.
De buren kunnen gebruik maken van de parking indien nodig.
De buren worden jaarlijks uitgenodigd op de opendeurdagen en krijgen een fles wijn aangeboden.
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Economische aspecten
Type activiteiten en evolutie
Detail- en groothandel wijn
Met webshop
Met degustatie-aanbod
Belang van (lokale) tewerkstelling en evolutie
Geen tewerkstelling
Overnames, samenwerkingsverbanden en/of schaalsprongen
/
Ligging toeleveranciers
/
Socio-economische vergunningen
Niet van toepassing

Profiel
De informatie van de vorige paragrafen wordt samengevat in onderstaande tabel waarbij per thema
aangegeven wordt in welke mate dit goed (groen) dan wel slecht (rood) scoort op het vlak van verweving.
(bron: www.Leiedal.be/ondernemenindekern)
Thema

Score i.f.v. verweving

Ruimte

Milieu

Mobiliteit

Sociale aspecten

Economische aspecten

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
84

Bronnen
GRS Kortrijk, Leiedal, 2007
Socio-economische analyse van Zuid-West-Vlaanderen, RESOC Zuid West-Vlaanderen, juni 2018
Kameleon, http://Ondernemenindekern.leiedal.be , 2017
https://www.malysse-sterima.be/
Metamorfosen, een ruimtelijke biografie van de regio Kortrijk ,Bruno De Meulder, Steven Hoornaert, Karina
Van Herck; intercommunale Leiedal en Dexia, Brussel, 2010
'Gelijktijdige landschappen' · gebiedsvisie Kanaal Bossuit-Kortrijk, 2011
Erfgoed zuidwest & Brecht Dewaele, Vlasparlee, Brugge, 2013
http://www.resoczuidwest.be/
http://goedewijn.be/wijnen/
www.leiedal.be
behoefte bedrijvigheid West-Vlaanderen, 2017 - beslissing Vlaamse regering op 22/12/2017
https://www.kortrijk.be/beeldbank
feitenfiche detailhandel Kortrijk, 2017

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
85

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
86

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
88

Segmentatie VI: Beweegredenen voor
verweving van wonen en werken
Case Roeselare – Historiek en situering
omgevingvlaanderen.be

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1

TITEL STUDIE
Deze publicatie bevat een historische, economische en ruimtelijke analyse van
Roeselare in het geheel en specifiek van drie geselecteerde bedrijven. Deze analyse
kadert in het studietraject ‘Segmentatie IV: Beweegredenen voor verweving van
wonen en werken’.

COLOFON
Verantwoordelijke uitgever:
Departement Omgeving
Vlaams Planbureau voor Omgeving
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
vpo.omgeving@vlaanderen.be
www.omgevingvlaanderen.be
Bronverwijzing: Waumans, J. (2018). "Segmentatie IV: Beweegredenen voor verweving
van wonen en werken - case Roeselare: historiek en situering" in opdracht van het
Vlaams Planbureau voor Omgeving.
D/2018/
PARTNERS

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2

Inhoud
Regionale situering .......................................................................................................................................... 6
Algemene situering van de stad Roeselare ................................................................................................. 6
Ligging en ontsluiting ............................................................................................................................... 6
Ten overstaan van steden in de omgeving .............................................................................................. 6
Historische analyse van de regio ................................................................................................................. 8
Ferraris (1777) ......................................................................................................................................... 8
Vandermaelen (1846-1854) .................................................................................................................... 9
Topografische kaart 1873 ...................................................................................................................... 10
Topografische kaart 1904 ...................................................................................................................... 11
1918-1940: ontbrekend kaartmateriaal ................................................................................................ 12
Na WOII: topografische kaarten 1969, 1989, 2006, orthofoto 2017 ..................................................... 13
Economisch profiel van de regio en de stad .............................................................................................. 17
Economisch profiel van de Midwest-regio ............................................................................................ 17
Economisch profiel van de stad Roeselare ............................................................................................ 20
Aangevoelde krapte of ruimte voor economische ontwikkeling ............................................................... 26
De rol van de gemeente / intercommunale / provinciaal beleid .................................................................. 28
Planningscontext ....................................................................................................................................... 28
Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen .................................................................................................... 28
Provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen ......................................................................... 29
Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Roeselare ................................................................................. 31
Juridische context ...................................................................................................................................... 34
Gewestplan Roeselare-Tielt en APA Roeselare ..................................................................................... 34
Gewestelijk RUP Afbakening Regionaalstedelijk gebied Roeselare ....................................................... 36
BPA’s, BLP’s en RUP’s ............................................................................................................................ 36
Bouwkundig erfgoed – monumenten en bouwkundige relicten ........................................................... 38
Parkeerverordening stad Roeselare ...................................................................................................... 40
Specifiek lokaal beleid naar ondernemingen ............................................................................................ 41
2015 – Kernplan Roeselare .................................................................................................................... 41
2017 – PRO – Plan Roeselare Ondernemen .......................................................................................... 42
Analyse per bedrijf ........................................................................................................................................ 43
Situring van de 3 bedrijven ........................................................................................................................ 43
Bedrijf ‘Brouwerij Rodenbach’ .................................................................................................................. 44
Inleiding ................................................................................................................................................. 44
Ruimte ................................................................................................................................................... 45
Milieu ..................................................................................................................................................... 51
Mobiliteit ............................................................................................................................................... 53
Sociale aspecten .................................................................................................................................... 54
Economische aspecten .......................................................................................................................... 55
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3

Bedrijf ‘Roularta Media Group’ ................................................................................................................. 56
Inleiding ................................................................................................................................................. 56
Ruimte ................................................................................................................................................... 57
Milieu ..................................................................................................................................................... 63
Mobiliteit ............................................................................................................................................... 66
Sociale aspecten .................................................................................................................................... 67
Economische aspecten .......................................................................................................................... 68
Bedrijf ‘VDV Advokaten’ ............................................................................................................................ 70
Inleiding ................................................................................................................................................. 70
Ruimte ................................................................................................................................................... 71
Milieu ..................................................................................................................................................... 74
Mobiliteit ............................................................................................................................................... 75
Sociale aspecten .................................................................................................................................... 76
Economische aspecten .......................................................................................................................... 77
Bronnen ......................................................................................................................................................... 79

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
4

Regionale situering
Algemene situering van de stad Roeselare
Ligging en ontsluiting
Roeselare ligt nagenoeg centraal in de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit van het arrondissement
Roeselare. De stad is een fusie van de gemeenten Roeselare, Rumbeke, Oekene en Beveren.
In het noorden grenst de stad Roeselare aan de gemeenten Lichtervelde en Hooglede, in het oosten aan de
stad Izegem en de gemeente Ardooie, in het zuiden aan de gemeente Ledegem en in het westen aan de
gemeenten Moorslede, Zonnebeke en Staden.
De stad Roeselare ligt langs de noord-zuid-verbinding E403 (A17) (Kortrijk-Brugge) en beschikt er over 3
toegangscomplexen, namelijk op/afrit 6 (Roeselare-Zuid-Rumbeke), op/afrit 7 (Roeselare-Haven) en
op/afrit 8 (Roeselare-Noord-Beveren). Hierdoor beschikt Roeselare over ideale ontsluitingsmogelijkheden
op Vlaams en bovenlokaal niveau.
Bovenlokale verbindingswegen die de stad Roeselare doorkruisen, zijn de N36 ( Staden-Harelbeke) en N32
(Brugge-Menen).
De spoorlijn Brugge-Roeselare-Kortrijk verbindt de provincie West-Vlaanderen van noord naar zuid met
Noord-Frankrijk. Het station Roeselare heeft een interstedelijke status en bevindt zich in de kern van de
stad.
Het kanaal Roeselare-Leie, voor het grootste deel bevaarbaar voor schepen tot 2.000 ton, geeft via de Leie
en het Afleidingskanaal toegang tot de kusthavens en het kanaal Gent-Terneuzen.
De ruimtelijke structuur van de stad Roeselare wordt gekarakteriseerd door twee concentrische ringwegen,
namelijk een kleine ring nabij het oudste en meest centraal gelegen deel van de stad en een grote ring die
als het ware de bebouwde ruimte afsplitst van de open ruimte. De binnenring wordt de kleine ring genaamd,
de buitenring de grote ring. Op deze ringen komen verschillende invalswegen uit die een belangrijk aandeel
hebben in het ontstaan van de woonstructuur.

Ten overstaan van steden in de omgeving
De stad Roeselare behoort tot het stedelijk netwerk Regio Kortrijk (Kortrijk, Roeselare, Menen en Waregem)
en neemt er de meest noordelijke plaats in. Waregem bevindt zich ten zuidoosten van Roeselare, Menen
en Kortrijk ten zuiden. Andere grotere steden in de nabijheid van Roeselare zijn Tielt in het noordoosten,
Torhout in het noorden, Ieper ten zuidwesten en Diksmuide ten noordwesten. De centrale ligging van de
stad Roeselare in de provincie West-Vlaanderen is een feit.
Op regionale schaal maakt de stad deel uit van de industriële as die zich langsheen het kanaal RoeselareLeie heeft ontwikkeld. Deze zone bestaat uit twee sterk verstedelijkte gebieden, namelijk het gebied
Roeselare (Roeselare, Izegem, Ingelmunster) in het westen en Waregem met Wielsbeke en Oostrozebeke
in het oosten. Het gebied is te beschouwen als een geïndustrialiseerd stedelijk netwerk op provinciaal niveau.
De stad Roeselare staat gekend als een dynamische stad met de daarmee gepaard gaande economische
activiteiten, een aantrekkelijk winkelcentrum, een veelheid aan medisch-sociale diensten (ziekenhuizen,
rusthuizen), overheidsdiensten, cultuur- en sportinfrastructuur en een ruim aanbod aan onderwijsinstellingen.
Naar uitrusting wordt Roeselare dan ook beschouwd als een goed uitgeruste regionale stad met een
volwaardige centrumfunctie.
De stad heeft de jongste decennia een duidelijke opgang gemaakt en bedient nu een gebied dat zich uitstrekt tot in de aanpalende arrondissementen Ieper, Diksmuide en Tielt. Steden die vooral op Roeselare
gericht zijn, zijn Tielt, Torhout, Diksmuide, Izegem, Poperinge en Ieper.
(bron GRS Roeselare, WVI, april 2012)
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Figuur 1: Algemene situering van de stad Roeselare

BRON: GRS Roeselare, WVI, april 2012
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Historische analyse van de regio
Op basis van historisch kaartmateriaal en geschreven bronnen schetsen we de belangrijkste ruimtelijke
ontwikkelingen en transformaties door de jaren heen.

Ferraris (1777)
Het geürbaniseerde gebied bevond zich hoofdzakelijk rond de kernen van ‘Rousselaere’, ‘Beveren’ en
‘Rumbeke’. ‘Oeckenen’ manifesteerde zich als een landelijk gehucht. Grotere kernen in de omgeving waren
‘Ardoye’, ‘Iseghem’ en ‘Hooghlede’.
De stadskern van Roeselare was gelegen in de beekvallei van de Mandel. De bebouwing was voornamelijk
gesitueerd langs de huidige Noordstraat, Ooststraat, Zuidstraat, Albrecht Rodenbachstraat, Wallenstraat,
Manestraat en Ieperstraat.
De steenwegen naar Menen en Torhout (aangelegd tijdens het Oostenrijks bewind) waren door bomen
afgezoomd (dreefvorm) maar ook in het landelijk gebied kenden lokale wegen een dreefaanplant. Tal van
boerderijen hadden een boomgaard, enkele hadden een walgracht. De beekvalleien waren breder en
duidelijker zichtbaar.
De opbouw (aslijnen, stervorm, moestuin, park) van het Chateau de Rumbeke (huidig Sterrebos) was zeer
duidelijk herkenbaar.
Enkele grote boscomplexen kwamen voor zoals Capelle Bosch, Groote Warande en Kleine Warande. Talrijke
kleinere bosgebiedjes sierden het landschap.
Het cultuurland bestond uit een gesloten bulkenlandschap, gekenmerkt door lineair groen langs
onregelmatige blok- en strookvormige percelen met zowel gras- als akkerlanden.

Figuur 2: Ferrariskaart (1777)

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen
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Vandermaelen (1846-1854)
Naar bebouwing toe is het opvallend dat de stadskern van Roeselare en de omliggende dorpen en
gehuchten nog niet fundamenteel waren uitgebreid t.o.v. 70 jaar eerder. Ten oosten van de stadskern van
Roeselare is het gehucht ‘Spagnien’ gelegen, met de bebouwing van de brouwerij ‘Rodenbach’.
Naar infrastructuur toe is vooral de aanleg van de spoorlijn Oostende – Brugge – Torhout – Roeselare –
Kortrijk, met stations in Roeselare, Rumbeke en Izegem van groot belang. Daarnaast werden ook de
steenwegen richting Diksmuide en Izegem aangelegd. Dit zorgde voor de industriële ontplooiing van de
stad. Door de intrede van de stoommachine werden waterkommen gegraven op o.a. de bedding van de
Mandel en de Sint-Amandsbeek. Rond 1845 telde de stad 10.000 inwoners.
Het Chateau de Rumbeke (huidig Sterrebos) was nog steeds zeer duidelijk herkenbaar.
De boscomplexen zijn t.o.v. 70 jaar eerder reeds sterk versnipperd.

Figuur 3: Vandermaelen – Cartes topographiques de la Belgique 1846-1854

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen
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Topografische kaart 1873
Naar bebouwing toe is de stadskern van Roeselare fundamenteel uitgebreid t.o.v. 30 jaar eerder, en dit
zowel
naar
het
zuiden
(Ieperstraat,
Molenstraat),
westen
(Diksmuidsesteenweg,
Oostnieuwkerksesteenweg) als het noorden (Noordstraat, Kattestraat, Hoogleedsesteenweg, Gitsestraat,
Brugsesteenweg). De meest opvallende uitbreiding gebeurde echter in oostelijke richting (richting van het
station en het kanaal). Hier zien we dat de stadskern uitgebreid is richting station. Via lintbebouwing is ook
het gehucht Spagnien verbonden met de bebouwing van de standskern. Verder zien we ook lintbebouwing
langs de Ardooisesteenweg.
We zien ook een fundamentele uitbreiding van de omliggende dorpen: Beveren, Rumbeke, Hooglede,
Oostnieuwkerke, Ardooie en Izegem.
Naar infrastructuur toe is vooral het uitgraven van het kanaal Roeselare-Leie (1862-1872) van fundamenteel
belang. Dit kanaal en de uitbouw van de oevers met aanlegsteigers en loopbruggen zorgden voor nieuwe
industrieën. Er werden tevens nieuwe wegen aangelegd richting Hooglede, Moorslede, Oostnieuwkerke en
Beveren.
In het omliggende landbouwgebied is de toename van de verspreide bebouwing en de afname van het
aantal landschapselementen opvallend. Het bulkenlandschap verschraalde.

Figuur 4: Topografische kaart 1873

BRON: NGI
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Topografische kaart 1904
Naar bebouwing toe zien we een verdere uitbreiding van de stadskern van Roeselare in oostelijke en
noordoostelijke richting. Zo breidde de stad gestadig uit richting spoorweg. Arbeiderswijken (zoals
“Krottegem”), werkmansreken in de onmiddellijke nabijheid van de nijverheidsgebouwen en nieuwe
verkavelingen rond de 3 nieuwe kerken (Sint-Amand, O.L.V. en de kerk der Redemptoristen) deden
Roeselare verder groeien van 17.000 inwoners in 1880 tot 26.000 in 1914. De omringende dorpen en
gehuchten namen minder toe in omvang.
Naar infrastructuur toe werden er nieuwe steenwegen aangelegd richting Hooglede, Moorslede,
Oostnieuwkerke en Beveren. Eind 19de eeuw werden verschillende tramlijnen en buurtspoorlijnen in
gebruik genomen.
In het omringende landbouwgebied is een verdere versnippering van de bosgebieden waarneembaar.

Figuur 5: Topografische kaart 1904

BRON: NGI
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1918-1940: ontbrekend kaartmateriaal
Toen in 1918 de Wapenstilstand werd getekend, waren 2/3 van de Roeselaarse woningen vernield.
Na de goedkeuring van de aanleg- en rooilijnplannen kan de definitieve wederopbouw van start gaan.
Architecten uit het Roeselaarse worden door collega' s uit het hele land bijgestaan. De wederopbouw
herstelt grosso modo het vooroorlogse stratenpatroon. Ingrepen blijven doorgaans beperkt tot het
rechttrekken en verbreden van straten. De vernielde hoeven worden over het algemeen naar het
vooroorlogse patroon heropgebouwd. Bij deze wederopbouw fungeerde Roeselare als pilootgemeente van
de Dienst der Verwoeste Gewesten voor de oprichting van een heuse tuinwijk: ‘Batavia’ (1921-1923), naar
Engels model, met 200 woningen.
Als gevolg van de economische crisis van de jaren ‘30 nam de textielproductie zienderogen af. De Roeselaarse bevolking bleef echter niet bij de pakken zitten en nam zelf initiatief: aan de haven verrezen de
eerste torens voor veevoeders. De eerste veevoederbedrijven konden zo de werkloosheid in het
Roeselaarse enigszins verzachten.
In 1940 telt Roeselare 30.000 inwoners.
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Na WOII: topografische kaarten 1969, 1989, 2006, orthofoto 2017
Niettegenstaande de wederopbouw na WOII veranderde het stadsbeeld pas grondig vanaf 1965. Naast tal
van nieuwe gebouwen (ziekenhuizen, sportaccommodatie, overheidsdiensten, …) werd ook de
verkeersinfrastructuur verder uitgebouwd. Zo werden wegen doorgetrokken en nieuw aangelegd; het
kanaal werd verbreed en de spoorwegbedding werd opgehoogd. In 1977 werd een deel van de E403 (A17)
open gesteld en de ring werd voor het eerst gebruikt in maart 1980.
De aanleg van het kanaal (19-20e eeuw) en de spoorlijn (begin/medio 20e eeuw) gaven aanleiding tot
economische ontwikkelingen rondom deze lijninfrastructuren. Toch moet opgemerkt worden dat de
bedrijvigheid en de daarmee verbonden ruimtelijke ontwikkelingen vooral geënt zijn op de bovenlokale
weginfrastructuur die na WOII werd aangelegd (E403, R32 en de belangrijkste invalswegen).
Tal van nieuwe bedrijven verrezen op speciaal hiervoor afgebakende industrieterreinen, ten noorden en te
oosten van de stad.
Door de fusie Roeselare-Beveren-Rumbeke-Oekene steeg het aantal inwoners van ca. 40.000 naar meer dan
50.000 (1977). Roeselare had zich meteen een plaats verworven bij de centrumsteden van Vlaanderen.
De uitbreidingen na WOII betreffen vooral radiale uitbreidingen, grotendeels gelegen langsheen de 2
‘ringlanen’. De structurerende werking van de grote ring heeft eveneens een aantal ontwikkelingen teweeg
gebracht langs de buitenzijde van de ring.
Binnen de radiale uitbreidingen hebben zich stedelijke ontwikkelingen (wonen, industrie, recreatie,
stedelijke voorzieningen, ...) afgespeeld die de stad maken wat ze nu is. De vroegere deelgemeenten
Beveren en Rumbeke en de activiteitenas langsheen de Brugsesteenweg en de E403 zijn ruimtelijk
aaneengesloten gehelen geworden.
De radiale uitbreidingen bestaan uit een mix van gesloten bebouwing langsheen de invalswegen en
verkavelingen met overwegend halfopen en open bebouwing tussen de invalswegen. De verkavelingen
worden doorgaans gekenmerkt door een lage dichtheid, behoudens de verkavelingen gerealiseerd door de
sociale bouwmaatschappij.
Naar economische ontwikkelingen toe zien we dat het gros van de Roeselaarse bedrijventerreinen gelegen
zijn binnen of langsheen de grote ring, met belangrijke concentraties binnen de kanaalzone (ook
grensoverschrijdend richting Izegem, Ingelmunster en Oostrozebeke), geënt op de op- en
afrittencomplexen op de E403 en langs de Brugsesteenweg (ook grensoverschrijdend richting Hooglede).
Topografische kaart 1969
Voor de stadskern van Roeselare ziet men dat het oostelijk en noordelijk deel van de binnenring gerealiseerd
is. Men ziet uit duidelijk de radiale uitbreiding van de stad via het creëren van nieuwe woonwijken, vooral
in zuidelijke en westelijke richting.
Er zijn economische ontwikkelingen langs het kanaal (met een belangrijke concentratie aan de kanaalkop)
en in de wijk Spanje te zien. Ook en aantal grootschalige historisch gegroeide bedrijven zijn waarneembaar:
in de zuidelijke radiale uitbreiding (Roularta, Soliver), in de kern Beveren en langs de spoorweg.
Topografische kaart 1989
Op deze kaart is te zien dat de E403 t.h.v. Roeselare is aangelegd.
Voor de stadskern van Roeselare ziet men dat de binnenring volledig gerealiseerd is. Daarnaast ziet men dat
de buitenring (R32) volop in aanleg is (het grootste deel van deze weg werd voor verkeer opengesteld in
1992).
Men ziet de verdere radiale uitbreiding van de stadskern, en dit in alle richtingen. Op deze wijze is er een
ruimtelijke aansluiting gebeurd tussen de kern Rumbeke en het stadsweefsel, voor de kern Beveren is dit
nog niet het geval.
Belangrijke bijkomende bedrijfsontwikkelingen zijn te zien in het noorden van de stad, langs de
Brugsesteenweg en de spoorweg. Ten westen van de stadskern zijn de eerste gebouwen van de REO-veiling
te zien.
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Topografische kaart 2006
Op deze kaart zien we dat het noordelijk deel van de grote ring nog niet gerealiseerd is. De drie op- en
afrittencomplexen op de E403 zijn wel reeds aangelegd.
De radiale uitbreiding van de stad heeft zich verder gezet. Het gebied tussen de kleine en de grote ring is
bijna volledig volgebouwd met verschillende verkavelingen.
De grote economische ontwikkelingen zijn geënt op de grote ring, op de Brugsesteenweg en op de
kanaalzone. In de volledige kanaalzone zien we een explosieve economische ontwikkeling.
Orthofoto 2017
Op deze foto is te zien dat de buitenring vervolledigd is. Deze is zowel in het noorden (afrit 8 RoeselareBeveren) als in het zuiden (afrit 6 Roeselare-Rumbeke) verbonden met de E403. De kanaalzone is verbonden
met de E403 via afrit 7 Izegem.
De radiale uitbreiding van de stad heeft zich verder gezet. In het noorden is er een feitelijke aaneengroeiing
te zien van de kern Beveren met het stadsweefsel.
De grote economische ontwikkelingen zijn niet meer alleen geënt op de grote ring, op de Brugsesteenweg
en op de kanaalzone, maar ook op de op-en afrittencomplexen. We zien ook het naar elkaar toegroeien van
Roeselare en Izegem, enkel gescheiden door de E403.

Figuur 6: Topografische kaart 1969

BRON: NGI
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Figuur 7: Topografische kaart 1989

BRON: NGI

Figuur 8: Topografische kaart 2006

BRON: NGI
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Figuur 9: Orthofoto 2017

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen
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Economisch profiel van de regio en de stad
Economisch profiel van de Midwest-regio
Het geografisch werkingsgebied van het Samenwerkingsverband Versterkt Streekbeleid MiddenWestVlaanderen bestaat uit 16 steden en gemeenten van Midden-West-Vlaanderen. Het
samenwerkingsverband vertegenwoordigt in totaal 234.544 inwoners en is goed voor een totale
oppervlakte van 57.543 hectare. Het gaat concreet om de volgende gemeenten/steden: Ardooie, Hooglede,
Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare,
Ruiselede, Staden, Tielt, Wielsbeke en Wingene.
RESOC MWVL maakte naar aanleiding van de deelname van Marianne Thyssen, Europees Commissaris voor
Werkgelegenheid, Sociale zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, aan het West4Work
Arbeidsmarktsymposium (26 juni 2017) een Arbeidsmarktmemorandum op met een geactualiseerde
regionale arbeidsmarktanalyse.
Samengevat waren dit de belangrijkste kenmerken van de Midden-West-Vlaamse arbeidsmarkt (foto april
2017):
Vraagzijde:
-

-

Een hoge werkgelegenheid: 73,2 jobs per 100 inwoners op arbeidsleeftijd. Dit is aanzienlijk hoger
dan op Vlaams niveau (68,1%).
De grootste tewerkstelling in Midden-West-Vlaanderen wordt gerealiseerd in de secundaire sector
(industrie en bouw) (36,84%), met de tertiaire sector (verkoop van goederen en diensten) (34,35%)
op de tweede plaats. Binnen de secundaire sector neemt de industrie met 79,75% het grootste
deel van de tewerkstelling op zich. De industrie neemt zelfs bijna 30% van de totale tewerkstelling
in de regio voor haar rekening. Dit is significant hoger in vergelijking met Vlaanderen (16,43%) en
West-Vlaanderen; waar de industrie goed is voor 20% van de tewerkstelling.
De agro-voedingssector en kunststoffen/metaal/textielsector zijn een essentiële troef voor
MiddenWest-Vlaanderen. Beide sectoren zorgen voor een significante tewerkstelling in de regio.
Dit weerspiegelt zich in het aanbod vacatures. In de regio Roeselare waren er eind april 5,29% van
de vacatures specifiek gericht op de agro-voedingssector.

Aanbodzijde:
-

Op 1 januari 2016 telde de regio 234.544 inwoners, waarvan 110.177 (46,97% ) op beroepsleeftijd
Midwest heeft een zeer hoge werkzaamheidsgraad in vergelijking met Vlaanderen: ruim 75,7% van
de inwoners op beroepsactieve leeftijd is aan de slag als loontrekkende of zelfstandige.
Het aandeel 15 tot 24-jarigen is in vergelijking met vele andere regio's in Vlaanderen hoog, nl.
23,50%.
Deze regio kent de laagste werkloosheidsgraad van Vlaanderen: 4,3% werkzoekenden (april ’17)
De werkzoekendenpopulatie bestaat voor meer dan 85% uit 'kansengroepen’.
o 52,65% van de niet-werkende werkzoekenden is laaggeschoold
o 43,16% van de niet-werkende werkzoekenden is langer dan 1 jaar werkzoekend
o 22,55% van de niet-werkende werkzoekenden is jonger dan 25 jaar
o 20,37% van de niet-werkende werkzoekenden heeft een arbeidshandicap
o 20,37% van de niet-werkende werkzoekenden is van allochtone origine

Algemeen werd gesteld dat er twee grote uitdagingen zijn voor de Midden-West-Vlaamse arbeidsmarkt:
-

-

Een zeer grote krapte op de arbeidsmarkt met een blijvende grote vraag naar (geschikte)
arbeidskrachten. De krapte op de arbeidsmarkt is beduidend groter dan provinciaal en zeker groter
in vergelijking met Vlaanderen.
De aanwezigheid van een zogenaamde zwakke(re) en moeilijke(re) groep mensen, voornamelijk
behorende tot de kansengroepen, met meestal een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.

(bron: Arbeidsmarktmemorandum, RESOC Midden West-Vlaanderen, juni 2017)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
17

Daarnaast werd door RESOC MWVL ook een nota ‘Midden-West-Vlaanderen zet in op ondernemingszin en
(ver)nieuw(end) ondernemerschap’ opgemaakt. Hieruit kwamen volgende regio-specifieke sterktes en
aandachtspunten aan bod:
Sterke punten
-

De regio beschikt over de hoogste ondernemersgraad van (West-)Vlaanderen.
Midden-West-Vlaanderen kent het minst aantal stopzettingen van (West-)Vlaanderen.
Het overlevingspercentage ligt beduidend hoger t.a.v. (West-)Vlaanderen.
Het aantal ondernemers stijgt.
Het aantal ondernemers binnen de leeftijdscategorie 50 tot 60 jaar neemt toe.
Een lichte stijging is merkbaar bij de jonge, vrouwelijke starters (<30 jaar).

Aandachtspunten
-

De regio kent het laagste aantal oprichtingen van (West-)Vlaanderen.
De leeftijdscategorie van 30 tot 40 jaar kent een daling van het aantal ondernemers.
Het aantal jonge, mannelijke ondernemers (<30 jaar) daalt.
Het totaal aantal vrouwelijke ondernemers is slechts iets meer dan een derde (35,8%) van het
totaal aantal ondernemers.

Er werden 3 grote uitdagingen naar voor geschoven:
-

Het stimuleren van de ondernemingszin en de ondernemerscultuur via een specifiek
doelgroepenbeleid m.b.t. jongeren, vrouwen, …
(Startende) ondernemingen ondersteunen en stimuleren tot (ver)nieuw(end) ondernemerschap.
Uitdragen (zowel intern als extern) dat Midden-West-Vlaanderen een economisch, performante
regio is.

(bron: Midden-West-Vlaanderen zet in op ondernemingszin en (ver)nieuw(end) ondernemerschap, RESOC
Midden West-Vlaanderen, oktober 2017)
Als we de spreiding binnen de regio van de bestemde bedrijventerreinen bekijken dan zien we volgende
zaken:
-

Het zwaartepunt van bedrijvigheid in de regio ligt binnen en rond de stad Roeselare en langs het
kanaal Roeselare-Leie (Roeselare-Kachtem-Izegem-Ingelmunster-Oostrozebeke-Wielsbeke.
Opvallende secundaire assen zijn Roeselare-Lichtervelde-Torhout, Roeselare-Ardooie-Pittem-Tielt
en Ingelmunster-Meulebeke-Tielt.
Opvallend is ook de aanwezigheid van enkele grootschalige bedrijven/bedrijfsconcentraties bij
relatief kleine kernen rond Roeselare (Sleihage, Hooglede, Westrozebeke,…).
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Figuur 10: Spreiding van bestemde bedrijventerreinen binnen de regio

BRON: Geopunt
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Economisch profiel van de stad Roeselare
In bijlage bij het ‘Plan Roeselare Ondernemen’ werd door Idea Consult het economisch profiel van de stad
in detail opgemaakt. Dit zijn de krachtlijnen van deze analyse.
Algemene ruimtelijk-economische positionering
Roeselare vormt een knooppunt in de regio op vlak van verbindingen en voorzieningen. De centrale ligging
in West-Vlaanderen is een duidelijke troef. De verbindingen naar andere knooppunten zoals Brugge en
Kortrijk zijn goed uitgebouwd, niet alleen dankzij de invalswegen maar ook via het openbaar vervoer.
Daarnaast is Roeselare samen met Brugge en Kortrijk binnen West-Vlaanderen een van de ‘centrale’ steden
met concentratie van voorzieningen en functies, waarvoor mensen van elders in de provincie naar de stad
komen. De combinatie van deze goede verbindingen met de sterk uitgebouwde voorzieningen biedt
ontwikkelingskansen voor de stad op vlak van werken en wonen. Dit zijn immers basisvoorwaarden voor
een aantrekkelijke omgeving.
De centrale ligging in eigen provincie en de goede verbinding van Roeselare werd door een aantal
ondernemers expliciet als troef benoemd. Tegelijk werden ook een aantal bedenkingen geformuleerd. Zo is
de verbinding met Gent altijd ‘indirect’, zowel via het openbaar vervoer als via de belangrijkste invalswegen.
Het verkeer in Roeselare zelf slibt ook verder dicht.
Bestuur en strategie
Zwaartepunt van de Roeselaarse economie
De belangrijkste bedrijven in een lokale economie zijn een goede indicator van waar het economisch
zwaartepunt ligt. Daarom analyseren we hieronder eerst de sectoren met de grootste omzet, om vervolgens
dieper in te gaan op de bedrijven met de grootste omzet en de hoogste tewerkstelling.
Naar omzet toe komen meteen een aantal cruciale sectoren naar voor: detailhandel, bouw, groothandel,
vastgoed, voedingsproductie, zorg en restaurants en cafés. De meeste van deze sectoren zijn ook in
vergelijkbare steden sterk uitgebouwd. De relatieve omvang van de detailhandel en restaurants en cafés in
verhouding met de schaal van Roeselare is echter opvallend. De rol van voeding is in Roeselare ook
uitzonderlijk groot in vergelijking met andere steden.
De lijst met grootste bedrijven in Roeselare op basis van omzet bevestigt dit beeld en versterkt nog het
belang van de voedingssector. De 10 grootste bedrijven naar omzet zijn: Aldi (hoofdzetel), Accent jobs for
people , Roularta media group, Coöperatieve veiling Roeselare, Snack food poco loco, Soubry, Mulder
natural foods, Telersvereniging industriegroenten, Roularta printing en Maselis.
De lijst met grootste werkgevers in Roeselare is heel vergelijkbaar met bovenstaande lijst. Het verschil zit
hem vooral in het gewicht van de zorgsector en de uitzendsector. Deze sectoren zijn opvallend grote
werkgevers in Roeselare. Voor de zorgsector gaat het hier dan over het AZ Delta en het OCMW van
Roeselare. Bij uitzendkantoren zien we opnieuw Accent Jobs, maar ook Peak6 in de top 10 van grootste
werkgevers verschijnen. De 10 grootste bedrijven naar tewerkstelling zijn: Accent jobs for people + accent
construct Uitzendbureaus (6.181), Roularta media group Uitgeverij (962), Aldi (hoofdzetel) (791), VDL bus
Roeselare Transportindustrie (423), Soubry Voedingsindustrie (395), Snack food poco loco (384), Crefius (
179), Thuiszorgwinkel (152), Mulder natural foods (139) en Dovy Keukens (135).
Speerpuntsectoren
De omzet en tewerkstelling in Roeselare toont duidelijk het belang aan van enerzijds detailhandel,
restaurants en cafés en anderzijds voeding. In tweede orde is er ook een omvangrijke zorgsector, bouw- en
vastgoedsector en een sterk uitgebouwde uitzendsector. Deze zwaartepunten op vlak van omzet en
tewerkstelling vertelt echter nog niet het volledige verhaal. Via een meer kwalitatieve analyse op basis van
interviews en bronnen zoals de Trends Gazellen en de Roeselare Awards, bouwden we verder op de
bovenstaande vaststellingen.
Voeding en maakindustrie als kern
Voeding blijkt ook uit deze aanpak het onbetwiste zwaartepunt. Roeselaarse bedrijven zoals Mulder Natural
Foods, Poco Loco, Zoutman, Maselis, Soubry en de REO Veiling zijn toonaangevend in de voedingssector.
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Naast voeding vormt de maakindustrie mee de kern van de Roeselaarse economie. Roeselare-Tielt is de
sterkst geïndustrialiseerde regio van Vlaanderen. Deze sector staat al lange tijd onder druk, maar
moderniseert en evolueert ook aan hoog tempo. De sterke machinebouw in Roeselare is hier een voorbeeld
van, met bedrijven zoals B.M.C., Dewulf, AVR, Goddeeris, DL operations, … Hetzelfde geldt voor het
produceren en/of ontwikkelen van nieuwe materialen. Hierbij denken we aan bedrijven zoals Desotec en
Belcroom.
Brede basis via zorg en rekrutering
De zorgsector is met een jaarlijkse omzet van meer dan 15 miljoen euro belangrijk voor de Roeselaarse
regio. Deze omzet wordt niet alleen gegenereerd door grote instellingen zoals het AZ Delta. Er ontstaan ook
interessante nieuwe initiatieven zoals Betamedics in de sector die voor nieuwe ontwikkelingen zorgen. In
de rekrutering en trainingssector zien we een vergelijkbare dynamiek. Accent is al lang de jobkampioen van
Roeselare en omstreken, maar ook Peak6 is uitgegroeid tot een grote speler. Kleinere ondernemingen zoals
Talent Angels en Praxis training zorgen voor een nieuwe wind.
Toekomstgerichte niches
Het gewicht van digitale en creatieve sectoren neemt gestaag toe in Roeselare. Roularta is sinds jaar en dag
een gevestigde waarde. Deze uitgeverij is uitgegroeid tot een multimediagroep die lokale bedrijven kan
inspireren en versterken. Deze kleinere bedrijven zijn ook steeds meer aanwezig in het Roeselaarse
ondernemerslandschap. Bedrijven zoals Nanopixel en Clementine zijn hier een voorbeeld van. Ook de
Roeselaarse starter van het jaar 2016, Merchandise Essentials, profileert zich op een innovatieve en
creatieve manier.
Bovenlokaal kader
Roeselare heeft er baat bij om zich als relatief kleine centrumstad te richten op de bovenlokale aanpak, met
daarin eigen accenten. Op dit vlak valt de convergentie op met de bovenlokale speerpunten in het West
Deal plan van de provincie West-Vlaanderen. Sectoren zoals voeding en zorg worden hier expliciet in
benoemd. Ook de aandacht voor nieuwe materialen en cleantech biedt opportuniteiten. Ook in het
streekpact ‘Midwest 2020’ zitten aanknopingspunten voor Roeselare. De profilering van Roeselare-Tielt als
“Groeituin van Europa” sluit aan bij de sterke voedingssector. Er is ook een sterke link met de
beleidsstrategie op Vlaams niveau. Flanders’ FOOD is het innovatiecluster voor de agrovoedingsindustrie.
Binnen het nieuwe Vlaamse clusterbeleid zijn zij als belangrijke drager van het hele Vlaamse voedingscluster
aangeduid. De recent geopende antenne van Flanders’ FOOD in het Huis van de Voeding in Roeselare
benadrukt het belang van de sector, en biedt potentieel om de positie van Roeselare in dit domein nog
verder te versterken.
SWOT bestuur en strategie:
+ Sterke speerpunten zoals voeding en maakindustrie, onderbouwd met een sterke basis van zorg en
rekrutering, aangevuld met innovatieve en creatieve ontwikkelingen
+ Convergentie met bovenlokale beleidsplannen
- Kwetsbare sectoren met nood aan vernieuwing
Ondernemerschap
Sterke ondernemersbasis
Roeselare heeft een duidelijke ondernemende cultuur. Er zijn relatief veel ondernemingen. Het
ondernemersklimaat is ook stabiel. Enkele kencijfers illustreren dit:
-

Na Hasselt heeft Roeselare hoogste aantal ondernemers per 100 inwoners van de centrumsteden
(7,0 in 2015, op basis van RSVZ)
Na Leuven hoogste aandeel startende ondernemingen dat na vijf jaar nog actief is (77,4% in 2012,
Stadsmonitor)
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Beperkte dynamiek
De keerzijde van de medaille is dat de dynamiek eerder beperkt is. Dit weerspiegelt zich in het relatief laag
aantal oprichtingen en de eerder gemiddelde netto-groei van het aantal ondernemingen (oprichtingen –
falingen):
-

-

De verhouding opgerichte ondernemingen ten opzichte van actieve ondernemingen is iets lager
dan gemiddelde van de centrumsteden en Vlaanderen (6,4 t.o.v. 6,9 in Vlaanderen en 7,3 in de
centrumsteden; cijfers 2015 uit gemeentelijke profielschets)
De nettogroeiratio van het aantal ondernemingen is in vergelijking met Vlaanderen en de
centrumsteden eerder gemiddeld.

SWOT ondernemerschap:
+ Veel ondernemers, met een hoge overlevingsgraad
- Beperkte dynamiek in het ondernemerslandschap
Ondersteunende bedrijfsinfrastructuur
Fysieke ruimte voor ondernemen
Er is in Roeselare relatief veel fysieke ruimte beschikbaar om te ondernemen. Er is een opvallend hoog
aantal gronden bestemd voor werken. Het gaat hier over oppervlakte bestemd voor handelsactiviteiten,
nijverheidsactiviteiten en kantoorgebouwen. Landbouwoppervlakte en publieke voorzieningen zijn hier dus
nog niet in inbegrepen.
Een substantieel deel van deze ruimte voor ondernemen gaat naar bedrijventerreinen. Met 893,8 ha
bedrijventerreinen in 2014 (cijfers Agentschap Ondernemen) heeft Roeselare relatief veel
bedrijventerreinen. Een aantal recente projecten in Roeselare dragen met een verschillende focus bij aan
het verder ontwikkelen van deze ruimte voor berdrijven:
-

-

Via het verder uitbouwen van gemengde regionale bedrijventerreinen wordt breed ingezet op
nieuwe ruimte voor bedrijven. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling Beveren-Noord en de
nieuwe bedrijventerreinen Krommebeek en Onledebeek.
Via het inzetten op een multimodaal logistiek platform vanuit de haven. De plannen voor een
nieuwe binnenvaartterminal ter hoogte van bedrijventerrein Schaapbrugge past in dit kader.
Via een focus op speerpunten. Zo hebben licht verwerkende industrieën, KMO’s en voedings- of
agrarische bedrijven een voetje voor op bedrijventerrein Ovenhoek. Deze nieuwe ontwikkeling is
verbonden met het warmtenet in Roeselare. Bedrijven kunnen zo op een duurzame manier
verwarmen.

Dit groot aanbod aan bedrijventerreinen, met een verschillende focus, is een positieve ontwikkeling. De
economische sectoren waarin Roeselare sterk staat, zoals de voeding, zijn immers plaatsintensief. In
combinatie met de hoge tewerkstelling en het hoge aantal ondernemers, is deze ruimte van groot belang.
Ondersteuning van ondernemers
Versterken van het ondernemersweefsel
De Stad Roeselare neemt een actieve rol op om het ondernemersweefsel te versterken. Zo zijn er
verschillende functionele ondernemersnetwerken zoals het centrummanagement, de marktraad en het
horecamanagement. Initiatieven zoals de Roeselare Awards, waarbij verschillende partners de handen in
elkaar slaan, worden heel positief onthaald door ondernemers.
Unizo en VOKA werken ook aan het verder ontwikkelen van het ondernemersweefsel. Zo zet Unizo
maandelijks een lokale ondernemer in de kijker. VOKA maakt dan weer gebruik van initiatieven zoals het
PLATO-netwerk, waarbij ondernemers goeie praktijken uitwisselen. In het verleden vonden reeds
bijeenkomsten van dit netwerk plaats in Roeselare.
Momentum door Plan Roeselare Ondernemen
Het opstellen van het Plan Roeselare Ondernemen is een ideaal momentum om als Stad verder in te zetten
op het versterken en ontwikkelen van het ondernemersweefsel. Door ondernemers zowel bij de opmaak,
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uitvoering als bijsturing van het plan te betrekken, kan een sterkere band tussen de ondernemers onderling
en de Stad gevoed worden.
Steun voor starters
Roeselare biedt in het ondernemerscentrum ruimte aan voor starters. Deze ruimte is beschikbaar aan
voordelige tarieven voor de ondernemers en is professioneel uitgerust. Specifiek voor ondernemingen in de
voedingssector is er ook een aanbod door het Huis van de Voeding. Daar zijn onder andere smaakateliers
waar ondernemingen terecht kunnen om producten te testen en te ontwikkelen.
Grote bedrijven kunnen ook een voorbeeldrol opnemen voor startende ondernemers. Zo startte Roularta
een ‘accelerator’ om start-ups ondersteuning en richting te geven.
Toch is er geen echt start-up klimaat in Roeselare. De bovenstaande initiatieven kunnen een positieve
dynamiek versterken, maar zijn waarschijnlijk nog niet voldoende.
SWOT ondersteunende bedrijfsinfrastructuur
+ Ruim aanbod en recente ontwikkelingen aan fysieke bedrijfsinfrastructuur
+ Gewaardeerde initiatieven zoals Roeselare Awards versterken het ondernemersweefsel
+ Het KMO- en bedrijvenplan zorgt voor een momentum om bedrijven te betrekken
- Er is nog geen echt startup klimaat met incubatoren en/of spin-offs
(Bron: PRO – Plan Roeselare Ondernemen, 2017)
Naar spreiding van de bedrijvenzones binnen en aansluitend op Roeselare zien we dat de belangrijkste
concentraties geënt zijn op de grote ring, op de Brugsesteenweg, op de kanaalzone en op de op-en
afrittencomplexen. Figuur 11 geeft de spreiding weer op het ganse grondgebied van de gemeente Roeselare
(de contour op de kaart is de gemeentegrens).
Binnen de kern van Roesalare komen een aantal grootschalige, voornamelijk historisch gegroeide bedrijven
voor. De meeste bedrijven werden bij de opmaak van het APA opgenomen in een geëigende zone. Het gaat
over de bedrijven Boro (a), Soliver (b), Roularta (c), Rodenbach (d) en Jonckheere (e).
Bij MB van 7 juli 2008 werd BPA Krottegem goedgekeurd waarbij de bedrijven Dumont-Wyckhuyse (f),
Damant-Croes (g) en Soubry (h) in een zone voor grootschalige historisch gegroeide bedrijvigheid komen te
liggen. Het BPA voorziet eveneens de nabestemming wonen met daaraan verenigbare stedelijke functies.
Dit wordt als volgt omschreven: ‘Indien de bovenvernoemde activiteiten (lees de bedrijfsactiviteiten) stoppen
krijgen de percelen per site, aangeduid met *, de bestemming als stedelijke projectzone. Wonen en met het
wonen verenigbare functies zijn binnen onderhavig stedelijke projectzone toegelaten. Percelen of delen
ervan gelegen binnen aanpalende zones kunnen eventueel meegenomen worden binnen deze stedelijke
projectzone.’
De site Dumont-Wyckhuyse werd reeds afgebroken.
De grootschalige bedrijvigheid aan de kop van het kanaal (i) is beeldbepalend voor de stad.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
23

Figuur 11: Spreiding van bedrijvenzones binnen Roeselare

BRON: GRS Roeselare, WVI, april 2012

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
24

Figuur 12: Historisch gegroeide bedrijven binnen Roeselare

BRON: GRS Roeselare, WVI, april 2012
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Aangevoelde krapte of ruimte voor economische
ontwikkeling
Om de krapte of ruimte voor economische ontwikkeling te duiden wordt verwezen naar het eindrapport
‘Berekening van de vraag naar bedrijventerreinen in West-Vlaanderen’, opgemaakt door de provincie WestVlaanderen.
Om alle voorziene initiatieven en eventuele bijkomende vragen naar ruimte voor bedrijfsgronden te kunnen
realiseren zal de provincie West-Vlaanderen beroep moeten doen op het reservepakket van 1.400 ha dat
Vlaanderen voorzien heeft in het RSV. Daarom neemt de provincie West-Vlaanderen samen met de POM
West-Vlaanderen het initiatief om in overleg met de betrokken actoren een nieuwe behoefteraming voor
de periode 2017-2027 op te starten. Dit met als doel om op een wetenschappelijk onderbouwde manier
een deel van het Vlaamse reservepakket aan te wenden als antwoord op de berekende behoefte binnen de
provincie.
West-Vlaanderen werd eerst ingedeeld in economische subregio’s. De subregio Roeselare bestaat uit de
gemeenten Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lendelede, Moorslede, Roeselare en
Staden.
Het resultaat van de inschatting van de vraag binnen de subregio Roeselare bedroeg 13 ha voor lokale
bedrijvigheid en 147 ha voor regionale bedrijvigheid.
Volgend aanbod was in de subregio Roeselare aanwezig (toestand 1/1/2017):
-

-

Effectief aanbod (percelen die effectief worden aangeboden aan ondernemers): 25,5 ha
Effectief potentieel aanbod (aanbod waarvan vaststaat dat deze percelen de komende 10 jaar op
de markt komen): 60,9 ha
Te activeren potentieel aanbod (potentieel aanbod dat mits de nodige activering op de markt kan
komen): 15,3 ha
Strategisch aanbod (Deze categorie omvat alle percelen en terreinen die verantwoord in eigendom
zijn van een onderneming, maar die niet actief worden gebruikt voor economische activiteit, maar
in functie van een mogelijke uitbreiding van de bestaande onderneming worden bewaard. Ze
beslaan een duidelijk af te splitsen ruimtelijk geheel. Daarnaast bestaat een deel ook uit gronden
die niet in eigendom zijn van ondernemingen, maar die gelet op hun ligging (bv. achtergelegen)
enkel en alleen gebruikt kunnen worden door aanpalende bedrijven): 28,2 ha
Geen aanbod (terreinen/percelen die omwille van beleidsredenen en/of bouwtechnische redenen
niet meer ontwikkelbaar zijn voor bedrijvigheid): 9,3 ha
Aanbod in de pijplijn (hoeveelheid hectaren aan bedrijfsgronden die momenteel in
planningsprocedure zitten en binnenkort zullen worden bestemd): 7,4 ha

Voor de subregio Roeselare had de confrontatie tussen vraag en aanbod volgend resultaat
-

-

Bij een confrontatie van de vraag met het effectief aanbod werd een behoefte vastgesteld van 4,7
ha voor lokale en van 129,8 ha voor regionale bedrijvigheid. De totale behoefte bedroeg dus 134,5
ha
Deze behoefte werd afgewogen t.o.v. het effectief potentieel aanbod. Dit gaf een overschot voor
lokale bedrijvigheid (behoefte van 4,7 ha tegen een effectief potentieel aanbod van 20,8 ha), maar
een groot tekort voor regionale bedrijvigheid (behoefte van 129,8 ha tegen een effectief potentieel
aanbod van 40,1 ha). Het totaal tekort bedroeg 73,6 ha. Hiervan werden de planinitiatieven van de
subregio Roeselare (7,4 ha lokaal) afgetrokken, waardoor men kwam tot een tekort van 66,2 ha.

Op basis van de confrontatie vraag –aanbod zijn er noden in de subregio’s Brugge, Roeselare en Waregem.
Naar nood voor bijkomende ruimte voor bedrijvigheid werden volgende conclusie genomen:
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-

Om een antwoord te kunnen bieden op de economische dynamiek is er nood aan 430 ha netto of
559 ha bruto aan bijkomende ruimte:
o 200 ha netto (of 260 ha bruto) om de behoefte op korte termijn in de subregio’s op te vangen
o 230 ha netto (of 299 ha) om vanuit de provincie een antwoord te bieden aan de economische
dynamiek en naar die subregio’s waar de geraamde behoefteberekening onderschat is. Dit
moet ook de provincie in staat stellen om te zorgen dat er in 2027 een voldoende aanbod is.

De behoefte aan regionale bedrijventerreinen kan enkel voorzien worden in economische knooppunten. Dit
zijn de SPEK’s Ardooie, Hooglede, Staden en het regionaalstedelijk gebied Roeselare.
(Bron: ‘Berekening van de vraag naar bedrijventerreinen in West-Vlaanderen’, provincie West-Vlaanderen)
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De rol van de gemeente / intercommunale
/ provinciaal beleid
Planningscontext
Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen
Roeselare als regionaalstedelijk gebied en onderdeel van het stedelijk netwerk ‘regio Kortrijk’
Roeselare, met delen van Izegem en Ingelmunster, wordt in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen geselecteerd als regionaalstedelijk gebied. Regionaalstedelijke gebieden hebben potenties om een belangrijk
aandeel van de groei inzake bijkomende woongelegenheden, stedelijke voorzieningen en ruimte voor
economische activiteiten op te vangen.
Roeselare maakt tevens deel uit van het stedelijk netwerk op Vlaams niveau “regio Kortrijk”. Dergelijke
netwerken zijn door hun ligging en samenhang van infrastructurele, ecologische, functioneel- en/of fysiekruimtelijke kenmerken structuurbepalend voor Vlaanderen.
De ‘regio Kortrijk’ bestaat uit de stedelijke gebieden Roeselare, Kortrijk, Menen en Waregem, waarbij de
twee eerstgenoemde stedelijke gebieden regionaalstedelijke gebieden zijn. Waregem is een structuurondersteunend kleinstedelijk gebied en Menen een kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau. De regio
Menen-Kortrijk-Waregem wordt onderkend als onderdeel van het grensoverschrijdend stedelijk netwerk
Kortrijk-Rijsel-Roubaix-Tourcoing-Moeskroen.
In stedelijke netwerken moeten ontwikkelingsperspectieven voor stedelijke gebieden en voor het buitengebied in onderlinge samenhang uitgewerkt worden. Voor Vlaamse netwerken is dit een bevoegdheid van
het Vlaamse Gewest. Structuurbepalende functies van het buitengebied hebben een belangrijke plaats en
rol binnen het stedelijk netwerk.
Roeselare als economisch knooppunt
Als regionaalstedelijk gebied is Roeselare geselecteerd als economisch knooppunt. In deze voor Vlaanderen
strategische locaties worden de economische ontwikkelingen gestimuleerd en geconcentreerd. Het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen heeft bepaald dat van de nieuwe bedrijventerreinen 76 tot 81% moet
voorzien worden als lokaal en regionaal bedrijventerrein in de economische knooppunten en 24 tot 19 %
als lokale bedrijventerrein in de gemeenten buiten de economische knooppunten.
Bedrijventerreinen voor historisch gegroeide bedrijven kunnen voorkomen binnen beide categorieën.
Regionale bedrijventerreinen worden in regionaalstedelijke gebieden afgebakend door het Vlaamse
Gewest. Lokale bedrijventerreinen kunnen door de gemeente worden afgebakend, rekening houdend met
het beschikbare aanbod.
Roeselare t.o.v. lijninfrastructuren
Binnen het RSV wordt geopteerd voor een optimalisering van het bestaande wegennet door het functioneel
categoriseren van de wegen. De categorisering is gebaseerd op het selectief prioriteit geven aan ofwel de
bereikbaarheid ofwel de leefbaarheid. Functioneel heeft men drie hoofdfuncties: de verbindingsfunctie, de
verzamelfunctie en de functie van het toegang geven. Op basis hiervan wordt een onderscheid gemaakt
tussen hoofdwegen, primaire wegen, secundaire wegen en lokale wegen. Hoofdwegen en primaire wegen
worden op Vlaams niveau afgebakend.
Voor Roeselare is volgende selectie van belang.
-

De E403 (A17) wordt aangeduid als hoofdweg. Een hoofdweg verbindt groot- en regionaalstedelijke gebieden in Vlaanderen met stedelijke gebieden er buiten.
De N36 aansluiting 6 E403 tot N32/R32 en het recent aangelegde deel van de R32 tot de E403 (A17)
oprit 8 zijn geselecteerd als primaire weg II. Deze wegen verzorgen de verbinding van het stedelijk
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-

-

gebied Roeselare en het stedelijk netwerk ‘regio Kortrijk’ naar het hoofdwegennet of naar een
primaire weg I toe.
De spoorlijn Oostende - Brugge - Kortrijk - Rijsel wordt geselecteerd als hoofdspoorweg (verbinding
van Vlaams niveau) voor personenvervoer, met het station van Roeselare als structuurbepalend
hoofdstation voor het regionaalstedelijk gebied. Rond de hoofdstations wordt een hogere dichtheid en de lokalisatie van mobiliteitsgenererende activiteiten nagestreefd. Wat goederenvervoer
betreft komt het traject via Gent, Tielt, Lichtervelde en De Panne naar de Chunnel in aanmerking
als alternatief voor een verlengde Ijzeren Rijn. Het tweede alternatief gaat via Gent, Kortrijk en
Rijsel naar de Chunnel.
Het kanaal Roeselare-Leie behoort tot het hoofdwaterwegennet (verbinding van (inter)nationaal
en Vlaams niveau).
Het kanaal Roeselare-Leie wordt niet geselecteerd in het RSV.

Provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen
Gewenste ruimtelijke structuur bedrijvigheid
Naar gewenste ruimtelijke structuur bedrijvigheid toe is Roeselare, gezien zijn selectie als regionaalstedelijk
gebied, eveneens geselecteerd als economisch knooppunt en dus van essentieel belang om nieuwe
investeringen aan te trekken. Het aanbodbeleid richt zich in stedelijke gebieden niet alleen tot de endogene
ontwikkelingen en clustervorming maar ook tot nieuwe bedrijfsactiviteiten en moet gevoerd worden in
verhouding tot het schaalniveau van het stedelijk gebied. Voor regionaalstedelijke gebieden dient de
visievorming te gebeuren tijdens het afbakeningsproces van het regionaalstedelijk gebied door het Vlaamse
Gewest. Over het pakket bedrijventerreinen voor regionaalstedelijke gebieden heeft het Vlaamse Gewest
bevoegdheid.
Gewenste structuur van verkeer en vervoer
Naar gewenste structuur van verkeer en vervoer wordt er gekozen voor een verdere subcategorisering van
de secundaire wegen in drie types (I, II en III). Voor Roeselare is volgende selectie van belang:
Secundaire weg I:
-

N36 van Roeselare (R32 tot de N313)(Diksmuidsesteenweg)
R32 van N32 (Roeselare-Zuid) tot N32 (Roeselare Noord (voorzien bij herziening PRS)

Secundaire weg II:
-

N32 (Westlaan/Koning Albert III-laan tot R32 )(Meensesteenweg)
N32 (R32 tot Menen) (Meensesteenweg)
N36a van de R32 tot de N32 (Diksmuidsesteenweg)
N32 (Torhout tot kruispunt Koning Leopold-III-laan)(Brugsesteenweg)
Linkervaartoever-Graankaai-Zwaaikomstraat vanaf de E403 (A17) tot de N37

Secundaire weg III:
-

N32 (van het kruispunt Leopold III-laan tot de Noordlaan)
N32 (Brugsesteenweg/Noordlaan tot de Meensesteenweg/Westlaan)
Spilleboutsdreef
Koning Albert-I laan
Gasstraat
Stationsdreef

Het NMBS-station te Roeselare is geselecteerd als een knooppunt voor regionaal openbaar vervoer.
Het kanaal Roeselare-Leie is in de provincie de belangrijkste secundaire waterweg. Secundaire waterwegen
vervullen een ontsluitingsfunctie naar het hoofdwaterwegennet.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
29

Figuur 13: Selecties RSV, PRS

BRON: GRS Roeselare, WVI, april 2012
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Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Roeselare
Gewenste economische structuur
Ontwikkelingsmogelijkheden voor economische activiteiten in het stedelijk weefsel – vermengd met het
woonweefsel
Het stedelijk weefstel wordt gekenmerkt door economische activiteiten verweven met de (vaak
dichtbebouwde) woonomgeving.
Deze activiteiten kunnen behouden blijven en beperkt uitbreiden voor zover ze de draagkracht van de
omgeving en de leefbaarheid van de woonomgeving niet overschrijden. De aard van de woonomgeving
(geconcentreerd versus verweven met andere activiteiten) vormt een belangrijk criterium bij de
beoordeling tot uitbreiding.
Sommige grootschalige bedrijven binnen het stedelijk weefsel werden in het APA bestemd als
bedrijvengebied met milieuvriendelijk karakter. Het gaat over de bedrijven Boro, Jonckheere, Soliver,
Roularta, Rodenbach. Andere grootschalige bedrijven werden middels BPA Krottegem bestemd als zone
voor grootschalige historisch gegroeide bedrijvigheid. Het betreft de bedrijven Dumont-Wyckhuyse,
Damant-Croes en Soubry. Daarnaast zijn er talrijke, minder grootschalige bedrijven aanwezig binnen het
stedelijk woonweefsel.
Bij stopzetting van de bestaande activiteit wordt per site onderzocht of een nieuwe economische activiteit
dan wel een opsplitsing in meerdere (en dus in omvang beperkte) economische activiteiten (vb.
doorgangsgebouw voor startende bedrijven) mogelijk/wenselijk zijn. Hierbij mag de draagkracht van de
omgeving niet overschreden worden (verkeersgeneratie, lawaai, ...).
Bij stopzetting van de bestaande activiteit wordt telkens overwogen of een nieuwe bedrijfsactiviteit
wenselijk is vanuit de leefbaarheid van de woonomgeving. Indien dit niet wenselijk is kan een omschakeling
naar andere stedelijke functies (wonen, dienstverlening, ...) overwogen worden waarbij ze een uitgelezen
kans vormen om de woon- en leefkwaliteit van de omgeving (wijkgroen, doorsteken voor zwakke
weggebruiker, parkeersproblematiek, ...) te verbeteren.
Ruimte voor kantoren
Kantoorfuncties zijn wenselijk op locaties met een goede bereikbaarheid voor het openbaar vervoer,
voldoende parkeervoorzieningen en een vlotte verkeersafwikkeling. Teneinde oververzadiging te
voorkomen wordt onderzoek verricht naar het bestaand aanbod aan kantoren.
Het station en haar ruime omgeving (bv. KBC-site) komt, naast de bestaande kantorenclusters in het
stedelijk gebied Accent en Clintonpark (zie figuur 14), in aanmerking om de ruimtevraag naar kantoren en
diensten op te nemen (station als verkeersknooppunt, centrumparkings, heraanleg stationsomgeving, ...).
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Figuur 14: Gewenste economische structuur – GRS Roeselare

BRON: GRS Roeselare, WVI, april 2012
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Figuur 15: Gewenste ruimtelijke structuur – GRS Roeselare

BRON: GRS Roeselare, WVI, april 2012
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Juridische context
Gewestplan Roeselare-Tielt en APA Roeselare
Het Algemeen Plan van Aanleg (APA) werd opgemaakt omdat het bij KB van 17 december 1979
goedgekeurde gewestplan niet meer ten volle beantwoordde aan de geëvolueerde specifieke ruimtelijke
en socio-economische noden van Roeselare. Het werd goedgekeurd bij Besluit van de Vlaamse Executieve
dd. 29 april 1991.
Binnen dit APA kregen het bedrijf Rodenbach en het bedrijf Roularta (Gedeeltelijk) een bestemming
‘bedrijvengebied met milieuvriendelijk karakter’. Het zuidelijk deel van de site van het bedrijf Roularta kreeg
een bestemming ‘algemeen woongebied’. Het bedrijf VDV Advocaten ligt volgend het AZPA binnen de
bestemming ‘woonkerngebied’.
Gezien het gewestplan Roeselare-Tielt bij Besluit van 15 december 1998 werd gewijzigd, komen de
bestemmingen binnen het APA - die deel uitmaken van deze wijziging - te vervallen. De bestemmingen
volgens gewestplanwijziging zijn hier terug van toepassing. Dit heeft echter geen invloed op de drie
bedrijfssites en hun omgeving.
Van de drie cases gelden alleen voor het bedrijf VDV Advocaten de voorschriften van het APA. Zoals reeds
aangehaald ligt het bedrijf binnen de bestemmingszone ‘woonkerngebied’.

Figuur 16: APA
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BRON: GRS Roeselare, WVI, april 2012
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Gewestelijk RUP Afbakening Regionaalstedelijk gebied Roeselare
Het gewestelijk RUP Afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare werd op 21 november 2008 definitief
vastgesteld door de Vlaamse Regering. Dit uitvoeringsplan bevat de grenslijn van het regionaalstedelijk
gebied en de nodige bestemmingswijzigingen. De deelgebieden 6, 7 en 11 werden in 2010 herzien en
definitief vastgesteld op 29 oktober 2010.
De drie bedrijfssites liggen binnen de afbakeningslijn van het Regionaalstedelijk gebied Roeselare. De
bestemmingswijzigingen hebben geen invloed op de bedrijfssites en hun omgeving.

BPA’s en RUP’s
De drie bedrijfssite en hun directe omgeving zijn niet gelegen binnen een RUP.
Het bedrijf Roularta is gelegen binnen het BPA Verbrandhofstraat (MB 10/02/2004) (zie zwarte omranding).
De gronden van Roularta zijn bestemd als ‘woonzone’ (zone 1), ‘woonzone verweven met andere functies’
(zone 2), ‘woonzone verweven met andere functies, met wisselbestemming zone voor bedrijfsactiviteiten’
(zone 3), ‘zone voor bedrijfsactiviteiten’ (zone 4), ‘zone voor bedrijfsondersteunende activiteiten’ (zone 6)
en ‘bufferzone’ (zone 8).
Opvallend is dat de verschillende woonbestemmingen in het zuiden van de bedrijfssite niet werden
gerealiseerd, en deze zones gewoon meegenomen zijn binnen het zuidelijk landschapspark.

Figuur 17: BPA Verbrandhofstraat

Het bedrijf Rodenbach is gelegen binnen het BPA Krottegem (MB 07/07/2008) (zie zwarte omranding).
De gronden van Rodenbach zijn bestemd als ‘zone voor aldaar gevestigd bedrijf’ (zone 9).
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Volgende hoofdbestemmingen worden toegelaten:
‘Bestemd voor het behoud en de verdere ontwikkeling van het huidig aldaar gevestigd bedrijf en daarmee
verwante activiteiten in het segment van voeding. Nevenactiviteiten, zoals de noodzakelijke kantoren,
tentoonstellingsruimtes, sociale uitrustingen, circulatieruimtes, stapelruimtes, laad- en losplaatsen, enz. zijn
enkel toegelaten in zoverre deze noodzakelijk zijn voor het huidig aldaar gevestigd bedrijf.
Activiteiten in de sfeer van cultuur en ontspanning kunnen binnen onderhavige zone tevens worden
ontplooid, voorzover deze activiteiten een meerwaarde voor het openbaar domein, het sociale en het publiek
leven betekenen, waarbij het potentieel geheugenvermogen van het huidig aldaar gevestigd bedrijf en zijn
site optimaal worden benut. Bovendien dienen deze activiteiten verenigbaar te zijn met de omgeving,
waarbij de ruimtelijke draagkracht van deze laatste niet mag overschreden worden. In het bijzonder naar
geluidsoverlast dient erover gewaakt dat zich binnen onderhavige zone geen activiteiten ontplooien die
abnormale en voor de omgeving niet aanvaardbare geluidshinder veroorzaken. Sterk verkeersgenererende
activiteiten zijn niet toegelaten binnen onderhavige zone. Het is niet toegelaten nieuwe gebouwen op te
richten, teneinde bovenvermelde nevenactiviteiten te kunnen ontplooien. Deze nevenactiviteiten moeten
zich ontplooien binnen de bestaande, behoorlijk vergunde gebouwen. Aanpassingswerken en beperkte
uitbreidingen ten behoeve van deze nevenactiviteiten aan deze bestaande gebouwen zijn wel toegelaten.’
Als nabestemming werd ‘wonen en handel’ ingeschreven.

Figuur 18: BPA Krottegem
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Bouwkundig erfgoed – monumenten en bouwkundige relicten
Bouwkundig relict - Brouwerij Rodenbach – 14/09/2009 - Spanjestraat 133-137, 141 – ID: 23621
‘In 1821 overname van brouwerij Norbert, naamswijziging in Brouwerij Rodenbach en Cie. In 1864
naamsverandering in Brasserie et Malterie Saint Georges, in 1920 N.V. Brouwerij Rodenbach. Heden
overgenomen door brouwerij Palm.
Uit de eerste helft van de 19de eeuw zijn enkele kleine kelders bewaard. Tussen 1864-1877 oprichting van
volledig nieuw bedrijf. Twee grote bouwcampagnes met name 1864-1897 en 1934-1967. Tijdens tweede
bouwcampagne werden de oudste gedeelten van vóór 1864 gesloopt, met uitzondering van enkele kleine
kelders. In 1980 sloop van gebouwen van 1951 (ast en kiemvloeren), in 1982 deel van oude mouterij van
1864 gesloopt (kiemvloeren). In 1986 restauratie van de ast.
Vermeldenswaardig zijn: brouwzaal en deel van gisting van 1864. Massieve dragende
buitenmuren in baksteenmetselwerk verfraaid met pilasters en lijsten. Vloeren op stalen profielliggers op
gietijzeren kolommen. Troggewelven tussen I-liggers.
Poortgebouw van de oude mouterij van 1864 van drie bouwlagen van donkerrode baksteen onder
overkragend zadeldak (nok loodrecht op de straat, leien) en lessenaarsdaken. Op de tweede bouwlaag,
voluutvormige vleugelstukken eindigend op pijlers met bolbekroning. Rondboogpoorten, laadluiken en
vensters met radvormig bovenlicht. Muur van mouterij van donkerrode baksteen verfraaid met pilasters en
lijsten.
Ast van 1872 met cirkelvormig grondplan met concentrische cirkels, vergelijk asten van west-Engeland (the
Welsh types). Baksteenmetselwerk van donkerrode veldovensteen met gecementeerde plint.
Cilindervolume bekroond met rondboogfries waarop kegelvormig dak van baksteenmetselwerk eindigend
op rondboogfries; kegel na restauratie bekleed met leien. Rondboogvensters in steekbogige nissen. Vier
dakkapellen en metalen gek. Sporen van mouterij van 1864 behouden. Interieur: vuurhaard met nieuw
smeedijzerwerk en kelk behouden. Metalen roosters van de astplaten.
Lagerkelders (gistkelders) in een brouwerijvleugel van 1864. Half onder het maaiveld en met een zolder.
Circa 300 eikenhouten foeders te dateren vanaf 1872. Zoldervloer heden van gewapend beton in plaats van
hout.
Gebouwen uit het midden van de 20ste eeuw: lagerkelders, uitbreidingen van de mouterij,
brouwzaal en gisting, bottelarij: betonskelet, opgevuld met wanden in baksteenmetselwerk. Gebouwen uit
de jaren 1980: stapelruimte met stalen skelet van kolommen en spanten, aan de buitenzijde afgewerkt met
geprofileerde metaalplaten. Nieuwe gistingstanks in open lucht.
Moutast heden geherwaardeerd als tentoonstellingsruimte in het kader van bedrijfsrondleidingen.’
(bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be)
Monument – Brouwerij Rodenbach: ast, poortgebouw, westelijke vleugel – 23/11/1998 – Spanjestraat 133
– ID: 13379
‘Een gedeelte van de brouwerij Rodenbach is beschermd als monument. De bescherming omvat de ast, het
poortgebouw, de westelijke vleugel met lagerkelder en foeders.
Brouwerij Rodenbach -Ast, poortgebouw, oude vleugel met lager kelder (gistkelder) en foeders- zijn
beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:
industrieel-archeologische waarde
Als een voor Vlaanderen uniek voorbeeld van een ronde moutast met kegelvormige kap van het
zogenaamde Engelse type gebouwd in 1872, van een poortgebouw van een mouterij in een sterk
geprononceerde baksteenarchitectuur in rondboogstijl uit 1864, alsook van een lagerkelder (gistkelder) met
méér dan 170 eiken foeders gebouwd vanaf 1872 met een inhoud van 195 tot 690 hectoliter.’
(bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be)
Monument – Brouwerij Rodenbach: delen oude brouwerij en cultuurgoederen – 15/10/2003 – Spanjestraat
133-135 – ID: 13382
‘Een gedeelte van de brouwerij Rodenbach is beschermd als monument. De bescherming omvat de oude
brouwerij en de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, zoals de bijhorende uitrusting, de
decoratieve elementen en de schoorsteen.
Delen van de Brouwerij Rodenbach, met name de oude brouwerij met inbegrip van het gebouwen van de
cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, inzonderheid de bijhorende uitrusting, decoratieve
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elementen en de schoorsteen zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd
door de:
industrieel-archeologische waarde
Als een volledig bewaard voorbeeld van een 19de-eeuwse brouwerij, in casu de kern met brouwzaal,
gebouwd en ingericht in 1864 en met een uitbreiding uit het interbellum. Zowel wat het gebouw als wat de
inrichting aangaat zijn van de voornaamste inrichtingperiodes de materiële getuigen op goed afleesbare
wijze bewaard en dit als een functioneel geheel. De bovengemelde materiële getuigen (waaronder
sommigen met een uitzonderlijke ouderdom, namelijk daterend van 1864) bezitten de kenmerken (zoals de
koelruimte met overdruk van 1938) eigen aan hun ontwerpperiode en vormen aldus de illustratie van de
evolutie van de bierproductie als industrieel proces gedurende een terzake zeer belangrijke expansieve
periode
alsook
van
de
technologische
stand
van
zaken.
Het interieur van de brouwerij illustreert het belang dat door de bedrijfsleiding aan de architecturale
aankleding van de brouwzaal werd gehecht (een algemeen voorkomend fenomeen).
De brouwerij, in casu de kern met brouwzaal, vormt een essentieel illustratief onderdeel van andere reeds
als monument beschermde onderdelen zoals de moutast en de lagerkelders met eikenhouten foeders.’
(bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be)
Figuur 19: Bedrijf Rodenbach – beschermde delen

BRON: Inventaris onroerend erfgoed

Bouwkundig relict – Neogotisch burgerhuis – 14/09/2009 – Henri Horriestraat 44 – ID: 23896
‘Nr. 44. Neogotisch eind XIX-begin XX-breedhuis van drie trav. en twee bouwl. onder zadeldak (mechanische
pannen). Baksteenbouw met gebruik van arduin voor o.m. de bossage van de afgeschuinde sokkel en de
vensterkruisen. Aan baksteengotiek ontleende elementen als geprofileerde Brugse trav., kruis-en
kloosterkozijnen hier verwerkt in een asymmetrische "functionele" gevelcompositie. Op de begane grond
omschrijft de Brugse trav. de korfboogdeur en het hoger vierlicht met metselmozaïek in het boogveld;
onregelmatig vernauwend loopt ze door tot op de bovenverd. met centraal kruisvenster tot het getrapt
middendakvenster met smaller kruiskozijn.’
(bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be)
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Parkeerverordening stad Roeselare
Op 20 april 2015 keurde de gemeenteraad van Roeselare een parkeerverordening goed.
Deze verordening is voornamelijk van belang voor het bedrijf VDV Advocaten, vermits dit bedrijf in het
centrum van Roeselare is gelegen en geen eigen parkeerfaciliteiten heeft.
De Henri Horriestraat, waarlangs het bedriif VDV Advocaten is gelegen, behoort tot ‘zone 1’.
Er moeten fiets- en autoparkeerplaatsen worden voorzien in de volgende gevallen:
•

•

Bij een woonfunctie: indien een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning wordt
gevraagd voor een nieuwbouw, een herbouw, een verbouwing, een functiewijziging naar een
woonfunctie en/of een vermeerdering van het aantal woongelegenheden ten opzichte van de
bestaande en vergunde situatie betreft.
Bij functies anders dan wonen: indien een stedenbouwkundige vergunning of
verkavelingsvergunning wordt gevraagd voor een nieuwbouw, een herbouw, een verbouwing, een
functiewijziging of een volume-uitbreiding ten opzichte van de bestaande situatie betreft. Indien
een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd voor enkel een volume-uitbreiding en/of
functiewijziging naar een andere functie dan wonen dient enkel de oppervlakte die wordt
toegevoegd of van functie gewijzigd in rekening te worden gebracht.

Volgende numerieke bepalingen rond extra fietsparkeerplaatsen werden opgenomen:
•
•

Diensten, handel en horeca: 0
Kantoorgebouwen: 0

Volgende numerieke bepalingen rond extra fietsparkeerplaatsen werden opgenomen:
•
•

Diensten, handel en horeca: 0
Kantoorgebouwen: 0

Voor ‘zone 1’ wordt er geen numeriek minimum aantal te realiseren autoparkeerplaatsen opgelegd. De
vergunningverlenende overheid toetst de aanvraag wel af aan de principes van de goede ruimtelijke
ordening.
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Specifiek lokaal beleid naar ondernemingen
2015 – Kernplan Roeselare
Roeselare is een gezellige en aparte centrumstad, waar ontmoeting, zin voor initiatief en openheid voor
nieuwe invloeden en nieuwe inwoners altijd al het DNA van de stad vormden. Roeselare is 'r voor jou. Dit
geldt ook voor de kern van de stad. Het stadsbestuur wil dat de stadskern een echt belevingscentrum wordt,
door gerichte maatregelen op het vlak van de inrichting van de openbare ruimte, vergroening van pleinen
en straten, aangepaste mobiliteit, wandelversterkend parkeren, stedenbouwkundige kwaliteit,
evenementen en digitale ontmoeting.
De voorbije jaren werden reeds heel wat investeringen gerealiseerd om de binnenstad te herinrichten, met
het Open Kenniscentrum ARhus op de De Muntsite en de herinrichting van het Stationsplein als concrete
blikvangers.
Het Kernplan focust verder op deze stads- en belevingsversterkende speerpunten, zowel vanuit de
algemene visie over een ondernemend, sociaal, groen en bruisend Roeselare als vanuit een economische
invalshoek (in het bijzonder). Roeselare is 'r voor jou, en dus ook voor inwoners, bezoekers, klanten en
ondernemers. Zuurstof voor de stad geeft ook zuurstof aan handelaars.
7 ambities, 50 krachtlijnen:
-

-

-

-

Ambitie 1: Het fijnste winkelwandelcentrum van Vlaanderen 1) Pleinenplan 2) Groenplan 3)
Uitbreiding terrassen Grote Markt 4) Heraanleg Botermarkt 5) Heropwaardering kleine straatjes 6)
Bredere winkelwandelpaden 7) Een groen de Coninckplein 8) Speelprikkels 9) Kinderopvang 10)
Sfeermuziek 11) Duurzame kerstverlichting 12) Netheidsplan 13) Aanpak publiek sanitair 14)
Toegankelijkheidstoets 15) Esthetische etalages en panden 16) Opmaak van een
beeldkwaliteitsplan 17) Wonen boven winkels 18) Aankleding winkelstraten 19) GRUP
Brugsesteenweg 20) Vernieuwing WieMu en dienst Toerisme 21) Slimme stadsdistributie 22)
Ledborden
Ambitie 2: Handelaars actief steunen 23) Roeselare b(l)oeit 24) Gedeeltelijke terugbetaling van de
opcentiemen voor nieuwe retailers/ondernemers in het kernwinkelgebied 25) Subsidie voor
handelszaken die verhuizen van buiten naar binnen het kernwinkelgebied of een tweede vestiging
starten in het kernwinkelgebied 26) Subsidie voor herbestemming van panden die niet meer in het
huidige kernwinkelgebied gelegen zijn 27) Subsidie voor aanpassing van panden die qua indeling
en/of oppervlakte niet meer aan de normen beantwoorden 28) Leegstandsbelasting binnen het
kernwinkelgebied 29) Eigenaars- en ontwikkelaarsforum 30) Toetsing nieuwe bouwaanvragen 31)
Monitoring leegstand 32) Proactief acquisitiebeleid 33) Acquisitiemonitoring
Ambitie 3: Slimmer shoppen 34) Gratis WIFI in de binnenstad 35) Citie app 36) Roeselare kadobon
37) Aanstellen van een innovatiemanager 38) Innovatie op de werkvloer
Ambitie 4: Belevingsstad 39) De Roeselroute en sfeergebieden 40) Evenementen in een nieuw
kleedje
Ambitie 5: Bereikbaar voor iedereen 41) Nieuwe bewegwijzering 42) Sms-parkeren en parkeerapp
43) Wegenwerkenboordtabel 44) Bereikbaarheidsteam 45) Parkeerpromotieacties 46) Doordacht
parkeerbeleid en mobiliteitsplan
Ambitie 6: Samen sterk 47) Vorming en netwerkevents tussen handelaars 48) Uitbouw van
overlegorganen 49) Ondersteuning handelaarsorganisaties
Ambitie 7: Marketing met effect 50) Citymarketingplan

(Bron: Kernplan Roeselare, 2015)
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2017 – PRO – Plan Roeselare Ondernemen
Burgemeester Kris Declercq stelde in het najaar van 2017 het Plan Roeselare Ondernemen (PRO) voor,
waarbij de stad samen met de talrijk opgekomen ondernemers hun licht lieten schijnen over de toekomstige
uitdagingen van de stad.
Met het strategisch plan PRO wil de stad meer de nadruk leggen op de kmo's en de industrie en gaat
daarmee een stap verder dan het Kernplan uit 2015 die focuste op de ondersteuning van de detailhandel.
Idea Consult stelde voor Roeselare een economisch profiel op dat als basis diende voor PRO. De stad koos
uit alle economische sectoren uiteindelijk drie sectoren die de komende jaren speciale aandacht en
ondersteuning zullen krijgen: de voedingssector, de gezondheidssector en de maakindustrie.
Er zijn daarnaast ook vier ambities gekoppeld aan PRO:
Ondersteuning van innovatieve technieken en productiemogelijkheden
Dit zal zich vertalen in de uitwerking van een heuse 'Vallei van de voeding' met een glastuinbouwzone,
innovatieve voedingsbedrijven en een onderzoekscentrum voor de voedingssector. Maar ook een
innovatieve gezondheidssector en de uitbouw van een slimme stad in een slimme regio (smart cities).
Invulling van jobs en productieve tewerkstelling
Jongeren worden warm gemaakt voor knelpuntberoepen en op de bedrijvenzone Haven-Zuid komt de
nieuwe mastercampus van VDAB. Daar worden gerichte opleidingen gegeven in samenwerking met
onderwijs en industrie.
Optimale promotie en invulling van beschikbare ruimte
Aandacht voor ruimte voor kmo's met familiaal karakter, ruimte voor huisnijverheid, duurzaamheid en
mobiliteit.
Een bruisende en professionele ondernemersstad
De ondernemers krijgen alle kansen geboden om hun onderneming succesvol uit te bouwen in Roeselare.
Een slimme dienstverlening en communicatie vanuit de stad naar de ondernemers speelt daarin een
centrale rol.
(Bron: PRO – Plan Roeselare Ondernemen, 2017)
Zie ook hoofdstuk ‘Economisch profiel van de regio en de stad’.
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Analyse per bedrijf
Situring van de 3 bedrijven
De drie bedrijven zijn gelegen binnen binnen de stadskern van Roeselare
•

•
•

Het bedrijf ‘Brouwerij Rodenbach’ (1) is gelegen langs de Spanjestraat, ten oosten van de spoorweg
en ten noorden van de kanaalomgeving. Het gehucht Spanje is al sinds de late 19de eeuw verbonden
met de stadskern van Roeselare (zie historische analyse).
Het bedrijf ‘Roularta Media Group’ (2) is gelegen langs de Meiboomlaan en de Meensesteenweg
en maakt deel uit van de naoorlogse radiale uitbreiding van de stadskern van Roeselare.
Het bedrijf ‘VDV Advocaten’ (3) is gelegen langs de Henri Horriestraat, binnen de historische
stadskern van Roeselare.

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen
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Bedrijf ‘Brouwerij Rodenbach’
Inleiding
De brouwerij Rodenbach is gelegen langs de Spanjestraat, ten oosten van de spoorweg en ten noorden van
de kanaalomgeving. Het bedrijf is reeds ter plaatse gevestigd sinds de eerste helft van de 19 de eeuw.
Het bedrijf bleef tot 1925 in handen van de familie Rodenbach. In 1925 werd een NV opgericht, bestuurd
door verschillende directeurs. In 1998 werd het bedrijf overgenomen door NV Palm Breweries. In 2016
verwerft de Nederlandse brouwersfamilie Swinkels (Bavaria N.V.) 60% van de aandelen van Palm Belgian
Craft Brewers.

Figuur 21: Bedrijf ‘Brouwerij Rodenbach’ – GRB
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Ruimte
Locatiegeschiedenis, plaats van oprichting
De Rodenbachs vestigden zich vanuit Andernach am Rhein in het West-Vlaamse Roeselare. Het geslacht
Rodenbach kende in zijn rangen veel militairen, dichters, schrijvers, brouwers, ondernemers, maar ook
pragmatische revolutionairen en politici.
Zo neemt Pedro Rodenbach deel aan de veldtocht van Napoleon in Rusland en voert hij in 1830 de Belgische
omwenteling aan die leidt tot de onafhankelijkheid van België. Drie Rodenbachs waren lid van de
grondwetgevende vergadering bij de stichting van België. Constantijn Rodenbach is de auteur van de
Brabançonne, het Belgische volkslied.
In 1836 sticht Pedro Rodenbach samen met zijn ondernemende vrouw, Regina Wauters, de brouwerij. Het
is echter aan Eugène Rodenbach dat RODENBACH zijn unieke kwaliteit en meesterlijke karakter te danken
heeft. Hij bestudeert niet alleen de vinificatie van het bier, maar optimaliseert ook het rijpingsproces op
eikenhouten foeders (rijpingsvaten). De wereldvermaarde foederzalen met hun 294 eikenhouten foeders,
waarvan sommigen 150 jaar oud zijn, zijn beschermd als industrieel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap.
Uit bewogenheid voor het Belgische bierpatrimonium wordt PALM Breweries rentmeester van Brouwerij
RODENBACH. Het gebouwencomplex en de foederzalen worden gerestaureerd. Het bezoekerscentrum met
museale functie over de unieke familie Rodenbach en het unieke bier RODENBACH wordt op 23 juni 2000
officieel ingehuldigd. In januari 2002 wordt de nieuwe ultramoderne brouwzaal in gebruik genomen. In 2011
kocht de Provincie de oude bottelarij en bouwde het pand uit tot het Ondernemerscentrum Roeselare.
(Bron: https://www.palm.be/nl/rodenbach)
Evolutie van het ruimtebeslag van het bedrijf en zijn omgeving
Het bedrijf is reeds ter plaatse opgericht in 1836. Binnen het hoofdstuk ‘regionale situering – historische
analyse van de regio’ werd reeds geduid dat de bebouwing opgericht werd binnen het gehucht ‘Spagnien’,
dat eind 19de eeuw door de uitbreiding van de kernbebouwing binnen de kern van Roeselare werd
geïntegreerd.
Luchtfoto 1971
Als we focussen op het bedrijf zelf vallen volgende zaken op:
-

De site is zeer dicht bebouwd met bedrijfsgebouwen.

Als we focussen op de omgeving van het bedrijf vallen volgende zaken op:
-

-

Rondom de bedrijfssite zien we woonwijken met voornamelijk gesloten en halfopen bebouwing,
vermengd met bedrijfsgebouwen.
Wie zien reeds de bedrijvigheidsontwikkeling langs het kanaal.
Net ten noorden van het bedrijf ligt het voetbalterrein van het vroegere FC Roeselare. Dit team
werd gesponsord door Rodenbach en het terrein had de naam ‘Rodenbachstadion’. Ten oosten
van de bedrijfssite zien we ook het stedelijk sportstadion.
Ten zuiden van de bedrijfssite zien we de site van het kasteel Rodenbach.

Luchtfoto 1990
Als we focussen op het bedrijf zelf vallen volgende zaken op:
-

Binnen de site zijn een aantal ingrepen gedaan (bouwen en verbouwen) (zie stedenbouwkundige
vergunningen 1980.476, 1981.309, 1982.89 en 1983.380).

Als we focussen op de omgeving van het bedrijf vallen volgende zaken op:
-

De bedrijvigheidsontwikkeling binnen de kanaalzone heeft zicht verdergezet.
We zien verdere wijkontwikkelingen ten noorden en ten oosten van de bedrijfssite.

Luchtfoto 2000
Als we focussen op het bedrijf zelf vallen volgende zaken op:
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-

De centrale binnenplaats is opener gemaakt (slopen van kleine gebouwtjes).

Als we focussen op de omgeving van het bedrijf vallen volgende zaken op:
-

We zien geen fundamentele wijzigingen in de omgeving.

Luchtfoto 2017
Als we focussen op het bedrijf zelf vallen volgende zaken op:
-

Oude productielokalen werden gesloopt en er werd een compleet nieuwe brouwzaal gebouwd
(zie stedenbouwkundige vergunning 2001.104).
De oude bottelarij werd omgevormd tot het ‘huis van de voeding’ (zie stedenbouwkundige
vergunningen 2009.627, 2013.718 en 2014.532)

Als we focussen op de omgeving van het bedrijf vallen volgende zaken op:
-

We zien een herinrichting van de kanaalkop (o.a. realisatie van een rond punt).

Het bedrijf is een multi-sitegroep
Het bedrijf maakt deel uit van een multi-sitegroep:
-

-

In 1998 werd de brouwerij Rodenbach overgenomen door NV Palm Breweries. Deze groep was
eigenaar van volgende brouwerijen: Brouwerij Palm (Steenhuffel), Brouwerij Rodenbach
(Roeselare), Brouwerij De Gouden Boom (Brugge) en Brouwerij De Hoorn (Steenhuffel).
In 2014 wordt Palm Breweries omgedoopt tot Palm Belgian Craft Brewers.
Op 10 mei 2016 verwerft de Nederlandse brouwersfamilie Swinkels (Bavaria N.V.) 60% van de
aandelen van Palm Belgian Craft Brewers. Dit zal uitgebreid worden naar 100% in 2021. Door de
overname verstevigt Bavaria zijn positie in de markt van speciaalbieren en krijgt bovendien
toegang tot Belgische retail en horeca. Palm, dat zo'n 1 miljoen hectoliter bier per jaar brouwt,
blijft als Belgisch bedrijf bestaan en houdt een Belgische directie. In de raad van toezicht krijgt
Bavaria twee zetels; deze worden bezet door de voorzitter van de directie en de financieel
directeur.

(Bron: https://www.palm.be/nl ; https://nl.wikipedia.org/wiki/Bavaria_Brouwerij)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
46

Figuur 21: Bedrijf ‘Brouwerij Rodenbach’ – orthofoto bedrijfssite 1971

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen

Figuur 22: Bedrijf ‘Brouwerij Rodenbach’ – orthofoto omgeving 1971

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen
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Figuur 23: Bedrijf ‘Brouwerij Rodenbach’ – orthofoto bedrijfssite 1990

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen

Figuur 24: Bedrijf ‘Brouwerij Rodenbach’ – orthofoto omgeving 1990

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen
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Figuur 25: Bedrijf ‘Brouwerij Rodenbach’ – orthofoto bedrijfssite 2000

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen

Figuur 26: Bedrijf ‘Brouwerij Rodenbach’ – orthofoto omgeving 2000

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen
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Figuur 27: Bedrijf ‘Brouwerij Rodenbach’ – orthofoto bedrijfssite 2017

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen

Figuur 28: Bedrijf ‘Brouwerij Rodenbach’ – orthofoto omgeving 2017

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen
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Milieu
Stedenbouwkundige vergunningen
Volgende stedenbouwkundige verginningen werden in de laatste 40 jaar afgeleverd:
Vergunning 1980.476: Bouwen stapelplaats voor brouwerij (13/04/1981);
Vergunning 1981.309: Bouwen van lagerkelder en helderbierkelder (4/01/1982);
Vergunning 1982.89: Verbouwen gedeelte magazijn tot burelen + gevelverandering
(17/05/1982);
Vergunning 1983.380: Inwendig verbouwen bestaande gebouw (21 november 1983);
Vergunning 1991.574: Aanbrengen beglaasde erker in bestaande muuropening (25/11/1991);
Vergunning 2001.104: Slopen van oude productielokalen, bouwen van nieuwe brouwzaal +
leidingnetwerken + herinrichten bureaus (11/06/2001);
Vergunning 2009.627: Verbouwen van de oude bottelarij (27/01/2010);
Vergunning 2013.718: Het herbestemmen en herinrichten atelier 2 van het huis van de voeding
(3/02/2014);
Vergunning 2014.532: Verbouwen en inrichten 1e verdiep fase 2 (15/12/2014);
Vergunning 2015.284: Verbouwing van de gevel (17/08/2015).

-

Milieuvergunningen
Volgende milieuvergunningen werden in de loop der jaren afgeleverd:
-

-

-

-

-

Beslissing door de bestendige deputatie dd. 03/08/1934 oprichten van een bierbrouwerij,
mouterij met stoomketel, stoommachine, elektromotoren, autoloods en benzinedepot - loopt
tot 03/08/1964;
Beslissing door de bestendige deputatie dd. 02/04/1938 uitbreiden van de bestaande
vergunning met een stoomketel van 97 m² verwarmingsvlak en een druk van 12 kg/m² oprichten
van een bierbrouwerij, mouterij met stoomketel, stoommachine, elektromotoren, autoloods en
benzinedepot - loopt tot 03/08/1964;
Beslissing door de bestendige deputatie dd. 14/09/1946 uitbreiden bestaande vergunning met
een economiseur verwarmer - loopt tot 03/08/1964;
Beslissing door de bestendige deputatie dd. 20/06/1947 plaatsen van een dieselmotor van 80 HP
en een mazoutdepot van 50.000 liter - loopt tot 03/08/1964;
Beslissing door de bestendige deputatie dd. 16/07/1948 plaatsen van een lagedrukketel -loopt
tot 03/08/1964;
Beslissing door de bestendige deputatie dd. 05/06/1953 plaatsen van een bovengrondse
metalen mazouthouder voor 25000 liter - loopt tot 03/08/1964;
Beslissing door de bestendige deputatie dd 14/01/1955 plaatsen van een stoomketel van 1000
Watt, verwarmingsoppervlakte 80 m², zegeldruk 12 kg/cm² - loopt tot 03/08/1964;
Beslissing door de bestendige deputatie dd. 26/06/1959 uitbreiden van een vergunde inrichting
met een opslagplaats voor 6 vaste koolwaterstofgas recipiënten (propaan, butaan, enz. ) met
een waterinhoudsvermogen van 1600 liter ieder (totale omvang 9600 liter) - loopt tot
03/08/1964;
Beslissing door de bestendige deputatie dd. 12/12/1963 uitbreiden van een vergunde inrichting
met een bovengrondse stookoliedepot van 20.000 liter en een nieuwe stoomketel met 32m²
verwarmingsoppervlakte en 12kg/cm² druk - loopt tot 03/08/1964;
Beslissing door de bestendige deputatie dd. 05/11/1964 Hernieuwen van de milieuvergunning
voor een brouwerij-mouterij uitgerust met 4 stoomketels, 1 stoommachine, een
hoogspanningscabine van 650 kVA,en een laagspanningscabine van 750 Amp en 220 volts, een
ondergrondse benzinehouder van 2000 liter; een mazoutdepot van 55.000 liter zware stookolie
en 38.000 liter lichte stookolie; 6 propaangashouders van 1600 liter elk, 21 metalen
koolzuurhouders van samen 150.000 liter; een dieselmotor van 80 pk; een bergplaats voor + 20
auto’s en/of vrachtwagens, een compressor met E.M. 2 pk; een werkplaats voor
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-

-

-

-

metaalbewerking, een schrijnwerkerij; een paardenstal voor 4 paarden; 1 mechanisch
weegtoestel van 5 ton; 8 artesische putten - loopt tot 05/11/1994
Beslissing door de bestendige deputatie dd. 29/03/1971 uitbreiden van bestaande vergunning
met een stoomvat - loopt tot 05/11/1994;
beslissing door de bestendige deputatie dd. 24.01.1984 Uitbreiden van een bestaande
vergunning met een stoomketel met een verwarmingsoppervlak van 217 m² en een
stoomdrukking van 10 bar - loopt tot 05/11/1994
Beslissing door de bestendige deputatie dd. 22/09/1994 (zie bijlage – bespreking klachten)
hernieuwen van een brouwerij met een geïnstalleerd drijfkrachtvermogen van 1309,7 kW
motoren in gebruik, 275,09 kW wisselmotoren, 97,62 kW reservemotoren, een opslag van 600
liter afvalolie, 4 elektriciteitscabines tot 1680 kVA, het gareren van bedrijfsvoertuigen, een
herstellingswerkplaats met 1 schouwput, compressoren (tot. 549,72 kW), een propaangastank
van 5400 liter, een CO² tank van 16.500 liter, een opslag van ontvlambare vloeistoffen (max. 625
liter), ontvlambare vloeistoffen (max. 200 liter), 3 stookolietanks van resp. 1x 1000 liter
bovengronds, 1x 25.000 liter ondergronds, 1x 32.000 liter bovengronds, een houtopslag van 200
ton, opslag van kunststoffen (max 705 ton), een labo, een werkplaats voor metaalbewerking
(tot. 52,09 kW); 3 stoomketels (tot. 31.350 liter) verbrandingsinrichtingen (tot. 12.725 kW) en
een opslagruimte voor losse granen (tot. 1050 m³) - loopt tot 01.09.2011;
Beslissing door de bestendige deputatie dd. 22/09/1994 overname door NV Palm Breweries;
Beslissing door de bestendige deputatie dd. 16/12/2004 actualisatie van vergunning: buiten
gebruik stellen van de bottelarij, vervangen van de brouwzaal; vervangen van 4 transfo’s door 1
transfo; verwijderen garagewerkplaats; verwijderen mazoutopslagplaatsen 25000 liter en 1000
liter met verdeelplop; verwijderen opslagtank zware stookolie 32000 liter; verwijderen 2 oude
stoomketels (25350 liter en vervangen door 1 stoomketel 708 liter; vermindering thermisch
vermogen stookinstallaties; verplaatsing kuiperij, vatenafvullijn, onderhoudswerkplaats;
filtratielijn, compressoren en opslagplaats foeders loopt tot 01/09/2011;
beslissing door de bestendige deputatie dd. 06/07/2006 wijzigen voorwaarden met name
wijzigen van de lozingsvoorwaarden van een brouwerij;
Beslissing door bestendige deputatie dd. 02/07/2009 Verder exploiteren van een
grondwaterwinning bij een brouwerij (zie bijlage 830/2/E/4) - loopt tot 01/09/2011
Beslissing door bestendige deputatie dd. 17/02/2011 Verder exploiteren, wijzigen en uitbreiden
van een brouwerij (zie bijlage 830/2/E/5) - loopt tot 17/02/2031

Problemen bij gunning of herziening
In het kader van de afgeleverde milieuvergunning dd. 22/09/1994 werden tijdens het openbaar onderzoek
2 schriftelijke bezwaren ingediend die betrekking hebben op het draaien van de machines om 4 uur ’s
nachts, het ontbreken van nachtrust, het moeilijk kunnen verhuren van appartementen in de buurt en de
beperkte verkoopwaarde van de appartementen.
Inbreuken aangaande de omgevingswetgeving
Er werden geen inbreuken gemeld.
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Mobiliteit
Mobilitietsafwikkeling
Het bedrijf is zowel ontsloten op de Spanjestraat als op de Koornstraat.
Via de Mandellaan, de Beurtkaai en de Graankaai is het bedrijf, via de afrit 7 Izegem, ontsloten op de E403.
Parkeren op het terrein of langs de openbare weg
Op de binnenplaats kan er geparkeerd een geladen- en gelost worden.
Op de kruising van de Spanjestraat en de Koornstraat is er een parking voorbehouden voor bezoekers. Ten
noordoosten van de bedrijfssite is een kleine openbare parking gelegen. Er kan ook geparkeerd worden
langsheen de Koornstraat en Spanjestraat.
Gebruik van parkeerruimte door de buurt in weekends of bij events
De parking wordt opengesteld voor buurtbewoners.
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Sociale aspecten
Medegebruik van site, gebouwen of terreinen
In 2011 kocht de Provincie de oude bottelarij van brouwerij Rodenbach in Roeselare en bouwde het pand
uit tot het Ondernemerscentrum Roeselare. Met de ondernemerscentra willen POM West-Vlaanderen en
Ondernemerscentra West-Vlaanderen startende ondernemers aanmoedigen om hun zaak op te starten in
het stedelijk weefsel van de centrumsteden. Ondertussen huisvest ’t Werkpand Roeselare, de
startersinfrastructuur van het ondernemerscentrum, 31 werkplekken voor startende ondernemers.
De ondernemerscentra in West-Vlaanderen spelen in op de economische speerpunten van de regio. Voor
Roeselare en Midden-West-Vlaanderen is de voedingsindustrie een evidente keuze. Het Huis van de
Voeding fungeert dan ook als uitvalsbasis voor de Fabriek voor de Toekomst Voeding. "Met deze Fabriek
zet de POM in op een bundeling van krachten om de voedingsindustrie toekomstgericht te versterken”,
vertelt Jean de Bethune, gedeputeerde voor Economie. “Omgaan met nieuwe regelgeving over bijvoorbeeld
waterkwaliteit, nieuwe business puren uit nieuwe trends zoals algen of insecten, en inspelen op de
recentste innovatieve technologieën zijn maar een paar uitdagingen die de Fabriek voor de Toekomst wil
aangaan.”
Een knelpunt, tegelijkertijd de grootste waarde van de voedingssector, is de tewerkstelling. Het voormalige
doe- en belevingscentrum Miummm werd geïntegreerd met het opleidingsatelier dat VDAB samen met
Syntra West en IPV uitbouwde tot een volwaardig Joblabo. "Jongeren kunnen er kennismaken met de
diversiteit van jobs die de voedingssector biedt én vraagt. Er kunnen ook heel specifieke, praktische
opleidingen gevolgd worden die naadloos aansluiten op tewerkstelling in een lokaal voedingsbedrijf”, aldus
Jean de Bethune.
“De pijler innovatie is een belangrijke steunpilaar van het Huis van de Voeding. Onderzoek en ontwikkeling
van nieuwe producten in de voedingsindustrie zijn onontbeerlijk voor de verdere groei van de sector”, weet
Jean de Bethune. Het Laagdrempelige Expertise- en Dienstverleningscentrum, kortweg LED Voeding, staat
starters en kmo’s met raad en vooral daad bij. Hogeschool VIVES, met het studiegebied biotechniek op een
boogscheut van het Huis van de Voeding, hielp mee om het Foodlab uit de grond te stampen. Startende
ondernemers, kmo’s en studenten kunnen onder begeleiding experimenteren en de ontwikkeling van
nieuwe producten op punt stellen. In het Foodlab is ook een professionele keuken geïntegreerd waar
kookworkshops en productdemonstraties georganiseerd kunnen worden. Ook Flanders’ Food, het
kenniscentrum van de Vlaamse voedingsindustrie, opende ter plaatse een antenne om dichter bij de WestVlaamse bedrijven te opereren. Onder auspiciën van TUA West is daarenboven de expertise van zowel
UGent als KU Leuven, in de persoon van een innovatiemanager, aanwezig in het Huis van de Voeding.
Ook het provinciale streekhuis Midden-West-Vlaanderen nam begin dit jaar zijn intrek in het gebouw.
Hiermee wordt het plaatje van de zogenaamde triple helix (kennisinstellingen, bedrijfswereld, overheid)
compleet en wordt de verankering aan de regio en haar besturen bijkomend versterkt.
Dit alles was slechts mogelijk door keuzes te maken en om vanuit de Provincie de krachten te bundelen.
Ook budgettaire knopen werden doorgehakt, aangevuld met het ijveren voor Europese projecten waarmee
dit mogelijk werd gemaakt. Voor elke van de onderdelen werd gezocht naar het meest geschikte Europese
programma en werden dossiers uitgeschreven. De Europese fondsen die hierdoor werden vrijgemaakt,
waar mogelijk samen met Vlaamse cofinanciering, versterkten de provinciale middelen om de werking van
het Huis van de Voeding te optimaliseren.
De recente verbouwingen zijn het resultaat van een masterplan opgemaakt door bureau Partners in
Marketing, na een hele reeks van gesprekken met alle dragende partners. Architectenbureau Belaen en Van
de Loock uit Waregem werkte de plannen uit, die tenslotte werden uitgevoerd met Meuleman nv uit Kortrijk
als hoofdaannemer.
http://www.pomwvl.be/news/heropening-huis-van-de-voeding-roeselare
Interactie met de buurt
Er worden brouwerijbezoeken georganiseerd.
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Economische aspecten
Type activiteiten en evolutie
Volgende bieren worden gebrouwen:
-

Rodenbach Classic;
Rodenbach Vintage;
Rodenbach Grand Cru
Rodenbach Alexander;
Rodenbach Caractère Rouge

(Bron: https://cheers.rodenbach.be/nl/brouwerij)
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Bedrijf ‘Roularta Media Group’
Inleiding
Roularta Media Group (RMG opgericht in 1954) is een Belgische beursgenoteerde multi-media-groep met
ruim 2.000 medewerkers en een totale gecombineerde omzet van 500 miljoen euro. De naam Roularta
combineert ‘Roulers’, de Franstalige stadsnaam van Roeselare, met ‘Art’. De Hoofdzetel van het bedrijf en
de drukkerij zijn gelegen aan de Meiboomlaan 33 in Roeselare.
•
•

•
•
•
•
•
•

RMG lanceerde in de voorbije decennia de grootste kranten van het land. Deze Week (De
Streekkrant), De Zondag en het grootste magazine van het land (Steps).
Roularta creëerde de zes Belgische nieuwsmagazines (Knack - Le Vif/L’Express, Trends N/F en
Sportmagazine N/F) en een reeks specifieke niche-magazines (zoals Nest N/F en Plus Magazine in
België , Nederland en Duitsland).
Via overnames werd Roularta marktleider op het vlak van de medische uitgaven, de IT-publicaties
en de vakbladen voor de Grafische nijverheid.
Knack.be/LeVif.be is de grootste nieuwssite van het land op het vlak van quality news met 1,8
miljoen “real users”.
Roularta Digital is het complete pakket voor marketing via het internet voor de lokale
adverteerder.
Roularta Printing is de grootste drukkerij van het land.
Roularta zorgt met Trends Business Information voor alle financiële en marketing data van alle
Belgische bedrijven.
Roularta organiseert events in de business- en lifestylesfeer en ontwikkelt alle mogelijke line
extensions rond zijn sterke merken : boeken en magazine-specials, reizen en design.

(Bron: www.roularta.be)

Figuur 29: Bedrijf ‘Roularta Media Group’ – GRB
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Ruimte
Locatiegeschiedenis, plaats van oprichting
In 1954 verlaat Dr. Jur. Willy De Nolf, vader van de huidige voorzitter Rik De Nolf, de balie van de rechtbank
van Kortrijk om in Roeselare de nv Roularta op te starten. Het is een uitgeverij-drukkerij met twee lokale
weekbladen: De Roeselaarse Weekbode en Advertentie, respectievelijk een betaald weekblad en een gratis
huis-aan-huis bedeelde krant.
Door de gestadige groei blijken het machinepark en de drukkerij al snel te klein. In 1963 start dan ook de
bouw van een nieuwe drukkerij aan de Meiboomlaan in Roeselare, nog altijd de thuisbasis van de huidige
Roularta Media Group.
In 1968 komt er een nieuwe vleugel bij de drukkerij. Daar vinden de 90 werknemers en een nieuwe Plamagtyporotatiepers hun onderkomen.
De verschillende ondersteunende divisies en diensten van Roularta Media Group volgen al die decennia de
razendsnelle evolutie van de core business. Zo wordt de drukkerij voortdurend uitgebreid en
gemoderniseerd. De enorme expansie einde jaren tachtig maakt verdere investeringen in de drukkerij
noodzakelijk. Midden jaren ’90 werd het drukkerijgebouw met een oppervlakte van 90 m op 20 m
uitgebreid.
In 2006 starten de werken voor de bouw van een gloednieuwe drukkerij. De nieuwe hall van liefst drie
voetbalvelden groot of 19.500 m² vormen de thuis voor de nieuwe MAN-rotatiepersen met o.a. een heatset
Colorman die 128 pagina's tabloidformaat kan drukken in full colour op glossy papier. Daarnaast worden
nog drie nieuwe MAN-magazinepersen geïnstalleerd, twee 72 pagina-persen en één 16 pagina's die covers
drukt in vijf kleuren met vernis tegen 100.000 exemplaren per uur. Dit maakt van Roularta één van de meest
geavanceerde drukkerijen van Europa.
Evolutie van het ruimtebeslag van het bedrijf en zijn omgeving
Luchtfoto 1971
Als we focussen op het bedrijf zelf vallen volgende zaken op:
-

-

De omvang van de bebouwing is slechts een fractie van de huidige omvang. De bebouwing is
geconcentreerd gelegen langs de Meiboomlaan, in het uiterste noorden van de huidige
bedrijfssite.
De overige gronden van de huidige bedrijfssite waren nog in landbouwgebruik. Op de gronden
van de huidige bedrijfssite is een hoeve gelegen

Als we focussen op de omgeving van het bedrijf vallen volgende zaken op:
-

De Meiboomwijk (ten noorden en ten westen van de bedrijfssite) en de Zuidmolenwijk (ten
oosten van de Meensesteenweg) waren in volle ontwikkeling.
Langsheen de Meensesteenweg zien we lintbebouwing.
De gronden ten zuiden van de huidige bedrijfssite waren in landbouwgebruik.

Luchtfoto 1990
Als we focussen op het bedrijf zelf vallen volgende zaken op:
-

We zien een volledig nieuwe bedrijfsvleugel ten zuidoosten van de oorspronkelijke bebouwing
(zie stedenbouwkundige vergunningen 1987.144 en 1989.195).
Het bedrijf wordt ook ontsloten op de Meensesteenweg.
De overige gronden van de huidige bedrijfssite waren nog steeds in landbouwgebruik.

Als we focussen op de omgeving van het bedrijf vallen volgende zaken op:
-

De Meiboomwijk is verder in westelijke en zuidelijke richting uitgebreid, de Zuidmolenwijk is
verder in zuidelijke en oostelijk richting uitgebreid.
De lintbebouwing langsheen de Meensesteenweg is in zuidelijke richting uitgebreid.
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-

We zien een aanzet van woonontwikkeling langs de Verbrandhofstraat, ten zuiden van de huidige
bedrijfssite.
De grote ring is volop in aanleg.

Luchtfoto 2000
Als we focussen op het bedrijf zelf vallen volgende zaken op:
-

De zuidoostelijke bedrijfsvleugel is verder uitgebreid (zie stedenbouwkundige vergunningen
1993.770, 1993.771, 1995.60 en 1996.86).
T.h.v. de ontsluiting op de Meensesteenweg zij parkeervoorzieningen aangelegd.
De begrenzing van de huidige bedrijfssite krijgt vorm. Delen van de site zijn nog in
landbouwgebruik.

Als we focussen op de omgeving van het bedrijf vallen volgende zaken op:
-

De woonwijk langs de Verbrandhofstraat is verder ontwikkeld.
De grote ring is afgewerkt en langsheen deze ring zijn grote bedrijvigheidsontwikkelingen
waarneembaar.

Luchtfoto 2017
Als we focussen op het bedrijf zelf vallen volgende zaken op:
-

Het bedrijf is enorm uitgebreid via de realisatie van de nieuwe drukkerij (zie stedenbouwkundige
vergunning 2005.1117).
De ruimte tussen de nieuwe bedrijfsbebouwing en de Meiboomlaan is volledig heraangelegd met
parkeergelegenheden in een groen kader.
Ten zuiden van de bedrijfsgebouwen is een landschapspark ontwikkeld, met groen- en
geluidsbuffering en waterpartijen (bluswatervijver?). De hoeve, gelegen binnen de bedrijfssite, is
gesloopt (zie stedenbouwkundige vergunning 2015.237).

Als we focussen op de omgeving van het bedrijf vallen volgende zaken op:
-

De laatste fase van de uitbreiding van de Meiboomwijk is gerealiseerd.
De bedrijvigheidsontwikkelingen langs de grote ring zijn uitgebreid.

Het bedrijf is een multi-sitegroep
Het bedrijf heeft verschillende vestigingen is binnen en buitenland:
In België zijn volgende vestigingen gelegen:
-

De hoofdzetel en de drukkerij zijn gevestigd in de Meiboomlaan 33 te Roeselare.
De reclameregie en Kanaal Z zijn gevestigd in het Z.I. Researchpark 120 te Zellik.
De redacties zijn gevestigd in het Brussels Media Center, Raketstraat 50 te Haren-Brussel

In Duitsland zijn volgende vestigingen gelegen:
-

Bayard Media, Boheimstrasse 8, Augsburg;
Johann Michael Sailer Verlag, Lina-Ammon-Strasse 30, Nürnberg

In Nederland zijn volgende vestigingen gelegen:
-

Senior Publications Nederland BV, Amalialaan 126, Baarn
Zeeuws Vlaams Mediabedrijf, Axelsestraat 16, Terneuzen

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
58

Figuur 30: Bedrijf ‘Roularta Media Group’ – orthofoto bedrijfssite 1971

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen

Figuur 31: Bedrijf ‘Roularta Media Group’ – orthofoto omgeving 1971

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen
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Figuur 32: Bedrijf ‘Roularta Media Group’ – orthofoto bedrijfssite 1990

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen

Figuur 33: Bedrijf ‘Roularta Media Group’ – orthofoto omgeving 1990

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
60

Figuur 34: Bedrijf ‘Roularta Media Group’ – orthofoto bedrijfssite 2000

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen

Figuur 35: Bedrijf ‘Roularta Media Group’ – orthofoto omgeving 2000

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen
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Figuur 36: Bedrijf ‘Roularta Media Group’ – orthofoto bedrijfssite 2017

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen

Figuur 37: Bedrijf ‘Roularta Media Group’ – orthofoto omgeving 2017

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen
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Milieu
Stedenbouwkundige vergunningen
Volgende stedenbouwkundige verginningen werden in de laatste 30 jaar afgeleverd:
-

Vergunning 1987.144: Uitbreiding drukkerij (29/06/1987);
Vergunning 1989.195: Uitbreiding van een industriegebouw (26/06/1989);
Vergunning 1992.75: Uitbreiding technische burelen (31/06/1992);
Vergunning 1993.770: Bouwen van burelen (29/04/1994);
Vergunning 1993.771: Uitbreiden drukkerij (20/06/1994);
Vergunning 1994.314: Bouwen burelen (30/01/1995);
Vergunning 1994.500: Nivelleren grond ca. 50 cm (19/09/1994);
Vergunning 1995.60: Verbouwen portiersloge, bouwen berging voor paletten (24/04/1995);
Vergunning 1996.86: Bouwen burelen boekhouding (29/04/1996);
Vergunning 2000.120: Bouwen van burelen na slopen squashruimte, veranda en serre + het
aanleggen van een parking (15/05/2000);
Vergunning 2000.256: Aanleggen van een parking + plaatsen tijdelijke bureelcontainers
(15/05/2000);
Vergunning 2002.214: Opdrachten t.b.v. nieuwe krant, warmtewisseling, tankpark en
koeltoreninstallatie (15/07/2002);
Vergunning 2003.300: Opdrachten t.b.v. nieuwe krant, warmtewisseling, tankpark en
koeltoreninstallatie (11/08/2003);
Vergunning 2003.528: Het slopen van een toonzaal met een appartement en het slopen van een
woning (18/08/2003);
Vergunning 2005.1117: Uitbreiden van een bedrijfsgebouw, het slopen van een serre en een
woning, het rooien van bomen en het aanleggen van een parking en een bufferput (12/06/2006);
Vergunning 2006.161: Het aanleggen van een tijdelijke parking langs de Kleine weg (27/03/2006);
Vergunning 2006.162: Het aanleggen van een tijdelijke parking langs de Meensesteenweg
(24/04/2006);
Vergunning 2006.354: Het bouwen van een technisch lokaal voor de aansluiting van een hydranet
op het stadswater (12/06/2006);
Vergunning 2007.61: Het plaatsen van een naverbrander (19/02/2007);
Vergunning 2007.495: Het uitbreiden van een bedrijfsgebouw (18/02/2008);
Vergunning 2007.976: Het aanleggen van een tijdelijke parking na slopen van appartementen en
toonzaal + loods (11/02/2008);
Vergunning 2015.237: Het slopen van een bestaande boerderij, het rooien van bomen en het
wijzigen van het reliëf (17/08/2015);
Vergunning 2016.650: Het slopen van een bestaand gebouw en het aanleggen van een
kwalitatieve groenzone (20/03/2017).

Milieuvergunningen
Volgende milieuvergunningen werden in de loop der jaren afgeleverd:
NV Roularta:
-

Beslissing door de bestendige deputatie d.d. 18/02/1965 exploiteren van een machinale drukkerij
en een hoogspanningscabine van 100 kVA loopt tot 18/02/1995
Beslissing door de bestendige deputatie d.d. 29/08/1974 uitbreiden en wijzigen van een drukkerij
loopt tot 18/02/1995
Beslissing door de bestendige deputatie d.d. 06/08/1981 exploiteren en uitbreiden van een
machinale drukkerij loopt tot 18/02/1995
Beslissing door de bestendige deputatie d.d. 22/01/1987 uitbreiden en omvormen van een
drukkerij 1 jaar op proef
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-

Beslissing door de bestendige deputatie d.d. 18/04/1991 definitieve vergunning loopt tot
18/02/1995
Beslissing door de bestendige deputatie d.d. 07/11/1991 uitbreiden bestaande drukkerij loopt tot
18/02/1995
Beslissing door de bestendige deputatie d.d. 27/08/1992 correctie op bovenvermelde vergunning
loopt tot 18/02/1995

NV Roularta Media Group:
-

Beslissing door de bestendige deputatie d.d. 22/07/1993 uitbreiden van een machinale drukkerij
loopt tot 18/02/1995
Beslissing door de bestendige deputatie d.d. 09/06/1994 hernieuwen, herschikken en uitbreiden
van een uitgeverij - drukkerij loopt tot 09/06/2014
Beslissing door de bestendige deputatie d.d. 29/08/1995 wijzigen van de
vergunningsvoorwaarden
Beslissing door de bestendige deputatie d.d. 15/06/1995 mededeling kleine verandering (geen
aktename)
Beslissing door de bestendige deputatie d.d. 23/11/1995 uitbreiden van een uitgeverij loopt tot
09/06/2014.
Beslissing door de Vlaamse minister d.d. 27/03/1996 uitspraak over beroep tegen beslissing van
23/11/1995. – zie hoofdstuk ‘problemen bij gunning of herziening’.

NV Roularta Printing:
-

Beslissing door de bestendige deputatie d.d. 25/01/2001 gedeeltelijke overname N.V. Roularta
Printing/Newsco tegenover N.V. Roularta Media Group
Beslissing door de bestendige deputatie d.d. 12/12/2002 uitbreiden en wijzigen van een drukkerij
loopt tot 09/06/2014
Beslissing door de bestendige deputatie d.d. 28/10/2004 mededeling van kleine verandering
loopt tot 09/06/2014
Beslissing door de Vlaamse minister d.d. 09/06/2005 afwijkingsaanvraag titel II van VLAREM

NV Routarta Media Group:
-

Beslissing door de bestendige deputatie d.d. 18/04/1991 uitbreiden van een drukkerij loopt tot
18/02/1995
Beslissing door het college van burgemeester en schepenen d.d. 19/07/1993 aanvraag
grondwaterwinning (zonder voorwerp)
Beslissing door de bestendige deputatie d.d. 20/04/2006 overname van N.V. Roularta Media
Group tegenover N.V. Roularta Media Group/Roularta Printing/Roularta Publishing
Beslissing door de bestendige deputatie d.d. 20/04/2006 uitbreiden, wijzigen en toevoegen van
een drukkerij loopt tot 09/06/2014
Beslissing door de bestendige deputatie d.d. 12/04/2007 uitbreiden en wijzigen van een drukkerij
loopt tot 09/06/2014
Beslissing door de bestendige deputatie d.d. 17/03/2011 wijzigen en uitbreiden van een drukkerij
loopt tot 09/06/2014
Beslissing door de bestendige deputatie d.d. 16/05/2013 verder exploiteren, toevoegen,
uitbreiden en wijzigen van een drukkerij loopt tot 16/05/2033
Beslissing door de bestendige deputatie d.d. 20/08/2015 wijzigen/aanvullen van de
vergunningsvoorwaarden nl het wijzigen van de lozingsnormen voor een drukkerij
Beslissing door de bestendige deputatie d.d. 15/06/2017 mededeling van kleine verandering
loopt tot 16/05/2033
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Problemen bij gunning of herziening
Tegen de beslissing door de bestendige deputatie d.d. 23/11/1995 tot het toekennen van een
milieuvergunning voor het uitbreiden van een uitgeverij werd beroep aangetekend door de V.Z.W.
Wijkcomité Meiboom Roeselare en door de VMM.
Vooral de bezwaren van het wijkcomité zijn interessant:
-

De exploitatie van een dergelijk bedrijf is onverenigbaar met de directe omgeving;
Een degelijke bufferzone ontbreekt;
Op geregende tijdstippen is er nog langdurige geurhinder van vluchtige stoffen wegens de nietwerking van het naverbrandingssysteem;
Tijdens de zomermaanden is er ’s nachts regelmatig lawaaihinder omdat de ramen en poorten
van het bedrijf niet gesloten zijn;
Het bedrijf veroorzaakt parkeerproblemen in de straat als gevolg van een ontoereikende
bedrijfsparking.

De beroepen werden bij beslissing van de Vlaamse minister d.d. 27/03/1996 ongegrond verklaard. De
aanspraken en bezwaren aangehaald door de beroepindiener werden als volgt geëvalueerd:
-

-

-

Het bedrijf dient te voldoen aan de geluidsvoorwaarden van titel II van het Vlarem, volgens de
bijzondere voorwaarden van de vergunning dient een beperkt akoestisch onderzoek te worden
uitgevoerd binnen de 6 maanden na de ingebruikname van de nieuwe pers.
Het bedrijf heeft bij zijn expansie wel degelijk rekening gehouden met de woonwijk langs de
Meiboomlaan.
De naverbrandingsinstallaties hebben voldoende capaciteit om alle van de drukpersen afgezogen
luchtdebieten te verwerken, door het feit dat er twee naverbrandingsinstallaties zijn met
verschillende capaciteit kunnen ook kleinere luchtdebieten voldoende worden verwerkt.
In toepassing van artikel 4.5.1. van titel II van het Vlarem dient de exploitatie de nodige
maatregelen te treffen om de geluidsoverdracht naar de omgeving te beperken; dit impliceert
het gesloten zijn van ramen en deuren van productieruimten waarin lawaaierige activiteiten
plaatsvinden.

Ondanks het ongegrond verklaren van de bezwaren, is het wel duidelijk dat er midden jaren ’90 toch
spanningen waren tussen het bedrijf en de omwonenden.
In het kader van de grote uitbreiding van de drukkerij in 2006 heeft het bedrijf echter het geweer totaal van
schouder veranderd en heeft het gekozen voor een directe communicatie met de buurt, hetgeen de relatie
bedrijf-buurt zeker ten goede is gekomen (zie hoofdstuk ‘sociale aspecten – interactie met de buurt).
Inbreuken aangaande de omgevingswetgeving
Er werden geen inbreuken gemeld.
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Mobiliteit
Mobilitietsafwikkeling
Het bedrijf is zowel ontsloten op de Meiboomlaan als op de Meensesteenweg.
Via de N36 (grote ring) is het bedrijf, via de afrit 67 Roeselare-Rumbeke, ontsloten op de E403.
Parkeren op het terrein of langs de openbare weg
i.k.v. verschillende vergunningsaanvragen zijn er in de loop der jaren steeds meer parkeerplaatsen op eigen
terrein voorzien. Er zijn parkeergelegenheden gecreëerd tussen de nieuwe drukkerij en de Meiboomlaan,
langs de ontsluitingweg op de Meensesteenweg en in het noorden van de bedrijfssite.
Er kan ook geparkeerd worden langsheen de Meensesteenweg.
Gebruik van parkeerruimte door de buurt in weekends of bij events
De parking langs de Meiboomlaan wordt opengesteld voor buurtbewoners.
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Sociale aspecten
Medegebruik van site, gebouwen of terreinen
De site, gebouwen of terreinen worden niet ter beschikking gesteld voor medegebruik.
Interactie met de buurt
Sinds 2006 (grote uitbreiding drukkerij) zet het bedrijf sterk in op communicatie richting en betrokkenheid
van de buurtbewoners:
Sinds 2006, naar aanleiding van de uitbreidingswerken van de drukkerij is er regelmatig overleg met
afgevaardigden van het wijkcomité en van de stad Roeselare. In 2017 vond ons 10e wijkoverleg plaats. In
een positieve sfeer willen wij periodiek overleggen, of ad hoc met elkaar in contact treden. Vernieuwingsof aanpassingswerken worden besproken. Dit proberen we zoveel mogelijk te illustreren aan de hand van
een rondleiding. Er wordt informatie bezorgd over nieuwe machines, veiligheidsmaatregelen en
noodprocedures, over inspanningen betreffende milieu, geluidsdemping,… Vragen van omwonenden
worden beantwoord en eventuele verzuchtingen of ongemakken onderzocht en aangepakt. In dezelfde
open geest en verstandhouding bespreken we ook aspecten waarvoor de stad Roeselare od de provinciale
overheid bevoegd is. Het wederzijds respect en vertrouwen tussen de betrokken partijen primeert daarbij.
Patrick Verbrugghe, buurman van Roularta: “Ik woon in de Meiboomwijk, waar dus ook het hoofdkwartier
van Roularta is gevestigd. Ik ben voorzitter van het Meiboomwijkcomité. We zijn erin geslaagd een goede
samenwerking met Roularta uit te bouwen. Dat resultaart in een wederzijds respect. Men kan er niet naast
kijken dat Roularta grote inspanningen geleverd heeft en voort zal leveren tan dienste van de leefbaarheid
van onze wijk. …De Omwonenden kijken ernaar uit om in samenspraak verder met Roularta te kunnen
samenwerken”.
Een belangrijk aspect van deze duurzame relatie tussen het bedrijf en de buurt is het feit dat het bedrijf
bijzondere inspanningen levert om het terrein een groen invulling te geven:
-

-

Na de grote investering in verband met de nieuwbouw in Roeselare, concentreerden we ons
eerder op een groene omgeving
De groene border vooraan de nieuwbouw blijft een pareltje van natuur en groen.
Op het terrein naast het bedrijf werd een oude boerderij afgebroken en een volledig nieuwe
groenzone aangelegd. De bedoeling was om een agrarisch landschapspark met een oppervlakte
van 5,61 ha te creëren binnen de stad. Tussen de border en het agrarisch landschap vinden we
een ruimte met glooiingen in de vorm van bloemenweides, waartussen verschillende graspaden
lopen. De geluidsberm werd verlengd tot in het landschapspark. Naast de bloemenweides komen
we in het agrarisch landschap waar een afgesloten weide van 1,4 ha wordt ingericht met
bomenrijen en een poel. Aan het einde van dat terrein is een grasland van 1,6 ha ingezaaid. Het
hele landschapspark is omgeven door struweel vooral bestaande uit streekeigen planten. Het is
toegankelijk via gemaaide graspaden.
Aan de achterzijde van de vestiging werd een autogarage aangekocht en gesloopt. Voor het groot
braakliggend terrein werd gekozen voor het creëren van stadsnatuur. Rondom het terrein
werden inheemse hagen (Meidoorn) aangeplant. In het voorjaar van 2018 wordt een bijen- en
vlindervriendelijke bloemenweide ingezaaid. Tot slot werden 9 wilgen aangeplant.

(Bron:
Roularta
Media
Group,
derde
duurzaamheidsverslag,
2017
http://wob.roularta.be/WOB/3DDUURZAAMHEIDSVERSLAG2018V2/Duurzaamheidsverslag2018HRV2/ht
ml5/index.html )
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Economische aspecten
Type activiteiten en evolutie
Het bedrijf is actief in volgende branches:
Magazines:
•

Belgische nieuwsmagazines:
Knack en Le Vif/L'Express, de algemene nieuwsmagazines die gecombineerd worden met de
lifestylemagazines Weekend Knack en Weekend Le Vif/L'Express en met de
entertainmentmagazines Focus Knack en Focus Vif .
- Trends en Trends Tendances, de business nieuwsmagazines.
- Sport/Voetbal en Sport/Foot Magazine, de sportnieuwsmagazines
Magazines voor 50-plussers:
- In samenwerking met partner Bayard Presse (Parijs) wordt verder gewerkt aan de uitbouw van
een internationale groep gespecialiseerde bladen voor de 50-plussers: Plus in België, Nederland
en Duitsland.
Andere niche-magazines:
- het country-magazine Nest (N/F).
- het Franstalige wekelijks tv-nieuwsmagazine Télépro.
- het magazine Ik ga Bouwen en Renoveren (N/F).
- het maandelijks magazine Bodytalk (N/F).
- Style Trends (N/F).
- In Duitsland worden magazines voor kinderen uitgegeven via Sailer Verlag en magazines voor
jonge ouders met baby's.
Professionele magazines:
- Roularta Media Group brengt onder de noemer van Roularta B2B Media een waaier van
kwalitatieve magazines uit, gericht naar de professionele lezersmarkt. Alle titels worden
uitgegeven in het Nederlands en het Frans.
- De belangrijkste titels zijn Sterck, Data News, de Artsenkrant, Grafisch Nieuws enz…
Roularta Health Care
- Roularta HealthCare is marktleider in het segment medische pers.
- Enkele titels zijn: Artsenkrant/Le journal du Médecin, de Apotheker/le Pharmacien, Belgian
Oncology News en HealthCare Magazine.
-

•

•

•

•

Kranten:
•

Krant van West-Vlaanderen
Meest verkochte medium in de provincie.
Biedt een pakket aan van een lokaal weekblad, samen met het magazine ‘KW Weekend’.
Local Media
- De Streekkrant/De Weekkrant is de grootste krant van het land met 2,5 miljoen lezers.
- De Zondag: De originele distributie-formule via de bakkers maakt het mogelijk om op
zondagmorgen zo'n 1,5 miljoen lezers te bereiken.
- De Groep Tam-Tam is een netwerk van lokale bladen op tabloidformaat.
- RMG heeft 51 % van de aandelen van het Zeeuws Vlaams Advertentieblad in Nederland.
-

•

Televisie:
•

•
•

RMG participeert voor 50% in de Regionale Media Maatschappij waarin 2 West-Vlaamse tv-zenders,
Focus TV en WTV zijn ondergebracht en voor 50% in RTVM de nationale reclameregie voor de
regionale zenders.
Kanaal Z/Canal Z (100% Roularta) is de Belgische nieuws-en businesszender die 1.300.000 kijkers op
weekbasis bereikt.
In 2018 werd de participatie in Medialaan verkocht.

Internet:
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•

•
•
•
•

Knack.be en levif.be zijn de nieuwssites van Roularta Media Group. Zij brengen relevante informatie
en volgen de actualiteit op de voet binnen de interessesferen van het Knack-, Le Vif- en
Trendspubliek.
Roularta ontwikkeld samen met Rossel vlan.be de grootste zoekertjessite van België met
immovlan.be, autovlan.be, enz.
Roularta Recruitment Solutions heeft een multimediaal aanbod met de rubriek Streekpersoneel in De
Streekkrant/De Weekkrant en De Zondag, met streekpersoneel.be en met tal van recruitment-salons.
De divisie "Roularta Local Media" levert full service aan lokale adverteerders op het vlak van het
internet.
Storesquare is het e-commerce platform voor de lokale handel met 1000 aangesloten winkels in het
startjaar 2016

Industrie:
Roularta Printing is de grootste offsetdrukkerij van België waar kranten, magazines en catalogi van
topkwaliteit gemaakt worden voor België en voor het buitenland.
(Bron: www.roularta.be)
Voor de evolutie van de activiteiten in de tijd: zie bijlage ‘tijdslijn Roularta’.
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Bedrijf ‘VDV Advokaten’
Inleiding
In 1954 startte Mr. Albéric Van Eeckhout een advocatenkantoor in het centrum van Roeselare. Mr. Albéric
Van Eeckhout was Stafhouder van de balie te Kortrijk (1984-1986).
In 1987 vervoegde Mr. Antoine Van Eeckhout het kantoor. Opeenvolgend werd het familiekantoor nog
verder versterkt met Mr. Kaat Vanthuyne en Mr. Lode Derudder.
In 1991 verhuisde het kantoor naar haar huidige locatie in de Henri Horriestraat (nr. 44). In 2006 werd om
aan de toenmalige noden tegemoet te komen een nieuw modern gedeelte aangebouwd (Henri Horriestraat
46). Dit is eveneens het ogenblik waarop het kantoor werd versterkt met Mr. Koen Vandenberghe, die te
Ingelmunster een volwaardig kantoor had uitgebouwd.
Mr. Antoine Van Eeckhout heeft van 2012 tot 2014 tevens de functie van Stafhouder van de balie van
Kortrijk waargenomen. Tot op heden is hij vertegenwoordigd in de Orde van Advocaten.
Vandaag is het kantoor Van Eeckhout-Derudder-Vandenberghe een middelgrote advocatenassociatie, met
tien advocaten en vijf service medewerkers in de rangen.
(Bron: https://www.vdvadvocaten.be/)

Figuur 38: Bedrijf ‘Brouwerij Rodenbach’ – GRB
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Ruimte
Locatiegeschiedenis, plaats van oprichting
Hoewel het advocatenkantoor reeds in 1954 werd opgericht, is het maar sinds 1991 ter plaatse (Henri
Horriestraat 44) gevestigd. In 2006 werd wegens plaatsgebrek een naastgelegen pand bijgebouwd (Henri
Horriestraat 46).
Evolutie van het ruimtebeslag van het bedrijf en zijn omgeving
Het kantoor is ter plaatse gevestigd sinds 1991. We beginnen de analyse van het ruimtebeslag dus met de
luchtfoto van 2000.
Luchtfoto 2000
Als we focussen op het bedrijf zelf vallen volgende zaken op:
-

Het bedrijf had een historisch gebouw (Henri Horriestraat 44) in gebruik. Dit gebouw staat op de
inventaris bouwkundig erfgoed.

Als we focussen op de omgeving van het bedrijf vallen volgende zaken op:
-

Het bedrijf is gelegen binnen de historische stadskern. Het bebouwingsweefsel bestaat uit
overwegend gesloten bouwblokken met bebouwing van verschillende schaalniveaus.

Luchtfoto 2017
Als we focussen op het bedrijf zelf vallen volgende zaken op:
-

Het bedrijf is uitgebreid via de inname en verbouwing van het naastgelegen pand (Henri
Horriestraat 46).

Als we focussen op de omgeving van het bedrijf vallen volgende zaken op:
-

Naast het bedrijfsgebouw is recent een nieuw appartementencomplex opgetrokken.
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Figuur 39: Bedrijf ‘VDV Adocaten’ – orthofoto bedrijfssite 2000

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen

Figuur 40: Bedrijf ‘VDV Advocaten’ – orthofoto omgeving 2000

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen
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Figuur 41: Bedrijf ‘VDV Adocaten’ – orthofoto bedrijfssite 2017

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen

Figuur 40: Bedrijf ‘VDV Advocaten’ – orthofoto omgeving 2017

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen
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Milieu
Stedenbouwkundige vergunningen
Volgende stedenbouwkundige verginning werd afgeleverd:
-

Vergunning 2005.279: Uitbreiding van een kantoorgebouw (30/05/2005).

Milieuvergunningen
Er werden geen milieuvergunningen afgeleverd.
Problemen bij gunning of herziening
Er werden geen problemen bij gunning of herziening gemeld.
Inbreuken aangaande de omgevingswetgeving
Er werden geen inbreuken gemeld.
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Mobiliteit
Mobilitietsafwikkeling
Het bedrijf is ontsloten op de Henri Horriestraat.
Parkeren op het terrein of langs de openbare weg
Het bedrijf heeft geen parkeergelegenheden op eigen terrein. Langsheen de Henri Horriestraat of langs de
omliggende straten kan geparkeerd worden.
Gebruik van parkeerruimte door de buurt in weekends of bij events
Niet van toepassing, vermits het bedrijf geen parkeerruimte ter beschikking heeft op eigen terrein.
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Sociale aspecten
Medegebruik van site, gebouwen of terreinen
Niet van toepassing.
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Economische aspecten
Type activiteiten en evolutie
Het kantoor is gespecialiseerd in volgende materies:
Ondernemingsrecht
-

Vennootschapsrecht: Aandeelhoudersconflicten, oprichting en ontbinding
Insolventierecht: Aanstellen curator, faillissement, gerechtelijk akkoord
Commercieel contractenrecht: Agentuur- en distributieovereenkomsten,algemene voorwaarden
Intellectuele eigendom: Bescherming merken, auteursrecht en octrooien
I.T. & E-commerce
Transportrecht
Vastgoedrecht
Aannemings- en bouwrecht

Arbeids- en Sociaal recht
-

Individueel arbeidsrecht: aanwerving, tewerkstelling en ontslag
Collectief arbeidsrecht: CPBW, ondernemingsraad, collectief ontslag, sluiting,
schijnzelfstandigheid, managementovereenkomsten en dienstverleningsovereenkomsten
Arbeidsrecht : Arbeidsovereenkomsten, CAO , arbeidsongevallen, beroepsziekten
Sociaal recht

Invorderingen en Beslag
-

Invordering van onbetaalde schuldvorderingen & debiteurenbeheer
Aangifte van schuldvordering bij vereffening, WCO, faillissement
Uitoefening van voorrechten, eigendomsvoorbehoud
Bewarend en uitvoerend beslag

Algemeen Contractenrecht
-

Analyse, opstellen van en geschillen inzake contracten
Koop - Verkoop
Huur

Vermogensrecht
-

Successieplanning: Oprichting burgerlijke maatschap, gesplitste aankoop, certificering aandelen
Erfrecht: Heling, betwisting geldigheid testament, erfrechtelijke reserve
Schenkingsrecht: Handgift, bankgift, onrechtstreekse schenking, schenking onder last
Vereffeningen en verdelingen, onverdeeldheden

Insolventierecht/ondernemingen in moeilijkheden
-

Aanstelling als curator, faillissement, gerechtelijk akkoord

Administratief recht
-

Bestuursrecht, aanbestedingen
Overheidsopdrachten
Ruimtelijke ordening, onteigeningen
Milieu en vervuiling

Personen- en Familierecht
-

Personenrecht: Afstamming, adoptie, jeugdrecht
Familierecht: echtscheidingen, verblijfs- en onderhoudsregelingen kinderen
Erkend bemiddelaar in familie- en jeugdzaken
Collectieve schuldenregeling
Bewindvoering

Strafrecht- en Verkeersrecht
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-

Politierechtbank, correctionele rechtbank en jeugdrechtbank
Verkeersrecht, letselschade, verzekeringsrecht

Medisch recht: medische aansprakelijkheid en ongevallen, ziekenhuisrecht
(Bron: https://www.vdvadvocaten.be/)
Belang van (lokale) tewerkstelling en evolutie
Binnen het kantoor zijn 15 mensen tewerkgesteld: 10 advocaten en 5 service medewerkers.
(Bron: https://www.vdvadvocaten.be/)
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Bronnen
GRS Roeselare, WVI, april 2012
Arbeidsmarktmemorandum, RESOC Midden West-Vlaanderen, juni 2017
Midden-West-Vlaanderen zet in op ondernemingszin en (ver)nieuw(end) ondernemerschap, RESOC Midden
West-Vlaanderen, oktober 2017
PRO – Plan Roeselare Ondernemen, 2017
‘Berekening van de vraag naar bedrijventerreinen in West-Vlaanderen’, provincie West-Vlaanderen
Kernplan Roeselare, 2015
https://inventaris.onroerenderfgoed.be
https://www.palm.be/nl/rodenbach
https://www.palm.be/nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bavaria_Brouwerij
http://www.pomwvl.be/news/heropening-huis-van-de-voeding-roeselare
https://cheers.rodenbach.be/nl/brouwerij
https://www.roularta.be
Roularta Media Group, derde duurzaamheidsverslag, 2017
https://www.vdvadvocaten.be/
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Segmentatie IV: Beweegredenen voor
verweving van wonen en werken
Case Herentals – Historiek en situering
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TITEL STUDIE
Deze publicatie bevat een historische en ruimtelijke analyse van de case ‘Herentals’ in
het geheel en specifiek van drie geselecteerde bedrijven. Deze analyse kadert in het
studietraject ‘Segmentatiestudie IV: Beweegredenen voor verweving van wonen en
werken’
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1. Regionale situering
1.1 Algemene situering van de stad Herentals1
De stad Herentals, gelegen in het arrondissement Turnhout, ligt net buiten het stedelijk netwerk van de
Vlaamse Ruit en vormt in die positie vooral een poort op de Kempen naar Turnhout en naar de Kempische
as, waartoe het behoort. De Kempische As is een rij van opeenvolgende kleinstedelijke gebieden
2
bestaande uit: Herentals, Geel, Mol, Lommel en Overpelt- Neerpelt.
Figuur 1: Macroniveau – situering in Vlaanderen

Bron: GRS Herentals, Iris consulting, juli 2003

De hoofdwegen E313 (Antwerpen-Hasselt) en E34 (Antwerpen-Turnhout-Eindhoven) ontsluiten de
Kempen voor het wegverkeer. Het Albertkanaal legt de verbinding met Antwerpen en geeft een
belangrijke industriële impuls aan het gebied. Verder zijn er de spoorverbindingen, zowel voor personen
(naar Mechelen-Brussel, Antwerpen, Turnhout en Hasselt-Genk) als voor vrachtverkeer (IJzeren Rijn). De
E313 en het Albertkanaal vormen op Europees niveau een belangrijke vervoerscorridor.
De gemeente telt 8 aangrenzende gemeenten: Vorselaar, Lille (Poederlee) en Kasterlee in het noorden,
Olen in het oosten, Westerlo en Heist-op-den-Berg (Wiekevorst) in het zuiden en Herenthout en
Grobbendonk (Bouwel) in het westen. Het Albertkanaal, het Kempisch kanaal naar Bocholt, de E313, de
Ringlaan en een aantal steenwegen zijn structurerende elementen voor de gemeente.

1

Bron: GRS Herentals, Iris consulting, juli 2003
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Figuur 2: Meso-structuur situering in de regio

Bron: GRS Herentals, Iris consulting, juli 2003

Herentals is een stad van ongeveer 27.000 inwoners (2014) en is gelegen in het centrum van de provincie
Antwerpen en de Kempen. Morkhoven is een kleine, zuidelijk gelegen deelgemeente van Herentals met
1.799 inwoners (31/12/2000). Het is een plattelandsgemeente in de periferie van Herentals.
Herentals is geselecteerd als multimodaal knooppunt van interregionaal niveau, d.w.z. dat de gemeente
een belangrijk knooppunt is van verschillende vervoerswijzen (spoor, weg en water) en dat op deze plaats
interactie mogelijk is tussen de verschillende vervoerswijzen.
De stad is gelegen langsheen de Kleine Nete op het uiteinde van een oost-west georiënteerde dekzandrug
die de Netevallei flankeert. Landschappelijk vormt de stad een onderdeel van de Kempen.
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1.2 Economisch profiel3
Figuur 3: Socio-economische analyse van de Kempen

4

Bron: Socio- economische blik op de Kempen, Streekplatform Kempen, 6 maart 2017

Arbeidsmarkt – Meer jobs, minder werklozen
5

In 2014 kende de Kempense regio een werkzaamheidsgraad van 67,6% voor de bevolking van 15 tot 64
jaar (228.747 werkenden). In Vlaanderen is de werkzaamheidsgraad iets lager met 66,3%. 215.424 jobs
telde het de Kempende regio in 2014. Dat is ca. 13.000 jobs meer dan in 2007. De jobgroei in de regio is
gelijkmatig aan de toename in Vlaanderen. De jobgroei doet zich vooral voor in de tertiaire en de
quartaire sector. De secundaire sector in de regio ziet het aantal jobs steeds verder dalen.

3

Bron: Socio-economische blik op de Kempen, Streekplatform Kempen, 6 maart 2017
Volgende gemeenten maken deel uit van het Streekplatform Kempen: Hoogstraten, Ravels, Rijkevorsel, Baarle-Hertog, Merksplas, Turnhout, OudTurnhout, Arendonk, Beerse, Vosselaar, Lille, Kasterlee, Retie, Dessel, Mol, Vorselaar, Herentals, Olen, Geel, Grobbendonk, Nijlen, herenthout, Westerlo,
Meerhout, Balen, Laakdal, Herselt, Hulshout, Heist-op-den-Berg
5
Aantal werkenden ten aanzien van bevolking op beroepsactieve leeftijd 15-64j, bron: Steunnpunt WSE.
4
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Figuur 4: Evolutie aantal jobs per sector, Streekplatform Kempen 2007-2014

bron: VAR – verwerking Streekplatform Kempen
6

De Kempense werkloosheidsgraad bedraagt 7,2% in 2016. Hiermee doet deze regio het beter dan het
Vlaamse gemiddelde van 7,5%. In 2016 telde de Kempense regio gemiddeld 17.475 werkzoekenden.
19,5% van hen was jonger dan 25 jaar en 33% ouder dan vijftig. 34% van de werkzoekenden was minder
dan zes maanden werkloos (Vlaanderen 35%), maar er was ook een derde al meer dan twee jaar
werkzoekend (Vlaanderen 30%). 18,6% van de werkzoekenden heeft een arbeidshandicap, t.o.v. 15,1% in
Vlaanderen.
13.529 vacatures zijn in 2016 aangemeld bij VDAB voor de regio Kempen. Een toename van ca. 2.500 ten
aanzien van het vorige jaar. Eind 2016 waren 2.302 vacatures niet ingevuld. Ook hier is een toename van
ca. 500 vacatures ten aanzien van 2015. Streekplatform Kempen volgt hierin de Vlaamse tendens.
In 2013 waren er 18 854 jobs in Herentals verspreid over 2209 (aantal actieve ondernemingen in 2015)
ondernemingen. Na de arrondissementshoofdplaats Turnhout (met meer dan 29 595 arbeidsplaatsen in
2013) behoort Herentals 18 854 arbeidsplaatsen tot een trio van gemeenten, samen met Geel (21 227
jobs in 2013) en Mol (14 565 jobs in 2013), met meer dan 14 000 jobs.
7

In 2016 heeft de stad Herentals een beroepsbevolking van 13 559. Het aandeel van de beroepsbevolking
in de totale bevolking op arbeidsleeftijd (15-64 jaar), ook wel de activiteitsgraad genoemd, bedraagt in
2016 voor Herentals 73,8%. Dit is gelijklopend met de provincie Antwerpen (72,2%) en het Vlaamse
8
Gewest (72,6%) .
In de stad Herentals is de jobratio 102. De jobratio geeft het aantal jobs per 100 inwoners op
arbeidsleeftijd weer. Dit cijfer ligt plusminus even hoog als de stad Turnhout en aanzienlijk hoger dan de
gemeenten Geel en Mol met respectievelijk 83 en 63. Tevens ligt dit aanzienlijk hoger dan de jobratio van
de provincie, 71.
In Herentals werken 12626 inwoners uit een andere gemeente. Dit is gelijklopend met de stad Geel
(12470). In Herentals werken 7 105 inwoners in een andere gemeente. Dit cijfer ligt aanzienlijk lager dan
de stad Geel (10 078).
6

Werkloosheidsgraad aandeel werkzoekenden in de beroepsactieve bevolking.
De beroepsbevolking bestaat uit diegene die aan het werk zijn (werkenden) en zij die beschikbaar zijn voor een job en actief op zoek naar werk (nietwerkende werkzoekenden), bron: www.provincies.incijfers.be
8
Bron: www.provincies.incijfers.be
7
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Ondernemerschap – Netto groei
In 2016 waren er 38.680 btw-plichtige ondernemingen in de Kempen. Een toename van 11% ten aanzien
van 2011. Vlaanderen kende in die periode een toename van 10% in het aantal ondernemingen. In 2015
zijn 2.759 ondernemingen gestart. Goed voor een oprichtingsratio van 7,3%. Vlaanderen kende in 2015
een oprichtingsratio van 6,9%. 1.972 Kempense ondernemingen hebben in 2015 hun activiteiten
stopgezet. Het Streekplatform Kempen kent hiermee een uittredingsratio van 5,2%. Voor Vlaanderen
geldt in 2015 een uittredingsratio van 5,9%. Ondanks 357 falingen in 2016 kunnen we toch stellen dat de
29 gemeenten van het Streekplatform Kempen “ondernemender” zijn dan het gemiddelde in Vlaanderen.
Figuur 5: Nettogroeiratio Kempense gemeenten 2015

bron: DAR Vlaanderen, verwerking Streekplatform Kempen
9

10

In vergelijking met 16 384 werknemers in Herentals (2016) is het aantal zelfstandigen (2017) met 1848
eenheden eerder beperkt. Dit laag aantal zelfstandigen tegenover het aantal werknemers is echter
typerend voor een gemeente met een sterk ontwikkelde industrie.

9

bron: www.provincies.incijfers.be
Bron: www.provincies.incijfers.be

10
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Inkomen en armoede – Toenemende kansarmoede, gemiddeld inkomen stijgt
Volgens de kansarmoedecriteria van Kind en Gezin leefden in 2015 7% van de Kempense gezinnen in
kansarmoede. Een toename met 3 procentpunt ten aanzien van 2010. In Vlaanderen leeft 12% van de
gezinnen in kansarmoede in 2015.
€17.530 was het gemiddeld inkomen per inwoner in de Kempen in 2012. Dat is €235 minder dan het
Vlaamse gemiddelde. De kloof met het Vlaamse gemiddelde wordt stilaan gedicht. Ten aanzien van 2000
kent de Kempen een toename van 56% voor het gemiddeld inkomen per inwoner, terwijl de toename
voor Vlaanderen 51% is. Kijken we naar de inkomenstenaangiften dan zien we dat in onze regio de
inkomensgelijkheid groter is dan gemiddeld in Vlaanderen.
Figuur 6: Inkomensverdeling volgens aandeel aangiften volgens inkomstencategorie, Streekplatform
Kempen versus Vlaanderen, 2012

Bron: Regionale statistieken, verwerking Streekplatform Kempen

Zorgwekkend is de enorme toename van het aantal leefloners binnen het Streekplatform Kempen in de
periode 2008-2015. In 2015 telde Streekplatform Kempen, 3.052 leefloners. Een toename met 54% ten
aanzien van 2008. Vlaanderen kent in de zelfde periode een toename van 19%.
De werkloosheidsgraad (2013) in Herentals volgt de tendenzen op arrondissementaal en provinciaal
niveau.
De gezinnen in Herentals hadden in 2006 (aanslagjaar 2007) een gemiddeld inkomen per aangifte dat
hoger lag dan het arrondissementeel, provinciaal en gewestelijk gemiddelde. In de ranglijst van de
provincie bekleedde Herentals in 2006 de 40ste plaats op een totaal van 70 gemeenten.
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Economisch profiel Stad Herentals11
In 2009 zijn de voedingsnijverheid (2140 arbeidsplaatsen) en metaalverwerkende nijverheid (1086
arbeidsplaatsen) de belangrijkste sectoren. In de eerste sector telde Lu General Biscuits Belgium nv in
2009 1.200 werknemers terwijl Kraftfoods Belgium nv bijna 500 werknemers had. In de
metaalverwerkende nijverheid stelde Siemens nv in 2009 800 werknemers te werk en Henrad nv had 280
werknemers. In 2014 sluit radiatorenproducent Henrad zijn productie en zijn logistieke afdeling te
Herentals. Ook Siemens kende talloze ontslagrondes. Danzas logistics nv stelde in 2009 in Herentals 325
werknemers tewerk en is gespecialiseerd in het goederenvervoer over de weg.
Twee andere niet-industriële bedrijven die in 2009 200 tot 250 werknemers telde, zijn Peeters openbare &
industriële werken nv dat gespecialiseerd is in industriële reiniging en Zuidkempische werkplaatsen vzw
(thans Kaliber) dat een beschutte werkplaats is. Kaliber, een case van deze studie, is voor de stad
Herentals een middelgrote werkgever(bron: GRS Herentals).

Ruimtelijk economisch profiel
Het ruimtelijk economisch profiel wordt ruimtelijk vertaald door de grote concentraties
bedrijventerreinen in de omgeving van de E313, het Albertkanaal en het gedeelte langs het kanaal
Herentals-Bocholt parallel aan de Ringlaan. De infrastructuurbundel E313-E34-Albertkanaal vormt een
belangrijke drager van economische ontwikkeling op Vlaams niveau. Dit wordt bevestigd door het
economisch netwerk Albertkanaal.
Het historisch centrum van de stad Herentals heeft al sinds de middeleeuwen een verzorgende functie.
Heel de 19de eeuw door heeft Herentals de rol van een regionaal centrum (administratief-sociaal12
economisch) vervuld voor een streek die hoofdzakelijk van de landbouw leefde.
Het invloedsgebied van Herentals voor voorzieningen is heden beperkt tot de omliggende gemeenten.
Door de centrale ligging en de goede ontsluiting zijn in Herentals een aantal buitendiensten van de
Vlaamse Overheid (VLM / VMM) gevestigd. De belangrijkste dragers van de verzorgende functies, zoals
winkels, ziekenhuizen, overheidsinstellingen, .. zijn:
-

De Bovenrij, Fraikinstraat, Nederij met op het einde van de Nederij het Ziekenhuis Az Herentals;
De Augustijnenlaan – Belgiëlaan met op het einde van de Belgiëlaan het station;
De Zandstraat (winkelstraat) met op het einde de Zandpoort een van de overgebleven relicten
van de stadsomwalling.

11

Bron: GRS Herentals, Iris consulting, juli 2003

12

www.herentals.be
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1.3 Historische en culturele elementen
Op basis van historisch kaartmateriaal en geschreven bronnen schetsen we de belangrijkste ruimtelijke
ontwikkelingen en transformaties door de jaren heen.

Ontstaan13
In 1209 werd Herentals gesticht door Hendrik I, hertog van Brabant. De stad had vanwege de ligging op de
kruising van twee belangrijke handelslijnen, de economisch belangrijke landweg Brugge-AntwerpenMaastricht-Keulen en de waterweg van de Kleine Nete, een belangrijke strategische positie binnen het
hertogdom Brabant. Over het ontstaan van de stadsomwalling is nog zeer weinig gekend.
In de bloei van de 12e eeuw is er een tweede kern van handelaars en kooplui ontstaan langs de Nete. De
bepalende elementen voor deze ontwikkeling waren de handelsweg vanuit Friesland naar Aarschot en
Leuven, de oost-west as naar Aken en de aanwezigheid van de waterweg. De dubbelkern kende een
vlugge ontwikkeling en een gasthuis en een Begijnhof voegden zich bij de noordelijke kern.
Reeds voor het einde van de 13de eeuw ontwikkelde Herentals zich dankzij de plaatselijke lakennijverheid
tot een belangrijke economische en politieke speler in het hertogdom Brabant.
Het dorp “Morkhoven” hoorde vermoedelijk tot begin 16de eeuw bij de heerlijkheid Noorderwijk.
In de 16de eeuw kende deze bloei een terugval vanwege de internationale concurrentie met betrekking
tot de uitvoer van linnen. Hiermee daalde ook het bevolkingscijfer. De periode daarna wordt gekenmerkt
door oorlogen, ziekten, branden en overstromingen. In de 17de eeuw de economische rol van de stad
uitgespeeld was.

Fricx -kaart (1712)
Op het historisch kaartmateriaal “Flirck – Carte des Pays – Bas” (1712) is Herentals duidelijk
waarneembaar als omwalde stad. De dorpskernen Noorderwijk en Morkhoven zijn reeds zichtbaar. De
andere steden die deel uitmaken van Kempische as waren in deze periode niet meer als een kleine
woonkern. De dichtstbijzijnde steden zijn Lier en Turnhout.
In deze periode is de economische rol van de stad Herentals reeds uitgespeeld.
Figuur 7: Fricx-kaart(1712)

Herentals

Noorderwijk

Morkhoven
BRON: Agentschap informatie Vlaanderen

13

Bron: https://inventrais.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten
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Ferrariskaart – Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het prinsdom Luik
(1777)
Op de Ferrariskaarten is de ligging van Herentals, als omwalde stad, op de Kempische Heuvelrug duidelijk
zichtbaar. Het heidegebied werd in deze periode systematisch bebost. Hierdoor wordt de Kempische
Heuvelrug tot op de dag van vandaag geaccentueerd door uitgestrekte naaldbossen. De woonas Bovenrij –
Fraikinstraat - Nederij is duidelijk zichtbaar. De case “OMD glaswerken” kende zijn ontstaan op deze as.
Morkhoven en Noorderwijk zijn landelijke woonkernen. De andere steden van de Kempische as zijn nog
niet als stad waarneembaar. Ten opzichte van 1712 is Geel sterk in omvang toegenomen.
Figuur 8: Ferrariskaart (1777)

Kempische heuvelrug

Woonas Bovenrij –
Fraikinstraat - Nederij

Nooderwijk

Morkhoven

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen
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Atlas der buurtwegen (1841)
Onder invloed van de toenemende industrialisatie kent Herentals in de 19de en 20ste eeuw een nieuwe
economische impuls waar ook de ontwikkeling van de buurtspoorwegen en de aanleg van het Kempens
Kanaal (1839-1856, gedempt op Herentals’ territorium in 1940) en het Albertkanaal (1935-1939) een
belangrijke rol innemen. De ontwikkeling van de Grote Noord vaart - Kempens Kanaal 1839 – 1856
gedempt op Herentals ‘ territorium in 1940 is zichtbaar op de Atlas der Buurtwegen voor wat het traject
tussen Herentals en Geel Ten Aard betreft.
De andere steden van de Kempense als zijn op deze kaart als stad waarneembaar (niet gelegen binnen
onderstaand kaartbereik).
Figuur 9: Atlas der buurtwegen (1841)

Grote Vaart (traject Herentals –
Geel Ten Aard)

Nooderwijk

Morkhoven
BRON: Agentschap informatie Vlaanderen
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Vandermaelen – Cartes topographiques de la Belgique 1846 - 1854
Op deze kaart is de spoorweg naar Antwerpen zichtbaar, net zoals de aanleg van de spoorweg Aarschot –
Turnhout. Het traject Turnhout-Herentals werd beëindigd in 1855. Het traject tussen Herentals en
Aarschot werd beëindigd in 1863. Het traject tussen Aarschot en Noorderwijk werd gesloten in 1986. In
1997 werd het traject tussen Noorderlijk en Wofstee gesloten.
Figuur 10: Vandermaelen – Cartes topographiques de la Belgique 1846 – 1854

Spoorweg Aarschot Turnhout

Kempens Kanaal
Spoorweg naar Antwerpen

Spoorweg Aarschot Turnhout

Nooderwijk

Morkhoven

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen

Het traject tussen Aarschot en Herentals is in de jaren ’80 omgevormd naar een fietspad. Dit vormt een
zeer waardevolle verbinding voor zowel woon- en werkverkeer, schoolgaande kinderen, als voor
recreanten. Hout Luyten, een case van de studie, ligt in de omgeving van deze snelle fietsverbinding. Het
is echter niet duidelijk of deze verbinding bijdraagt tot een duurzaam mobiliteitsprofiel van het bedrijf.
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Atlas cadastral parcellaire de la Belgique (1842 – 1879)
In 1865 wordt Morkhoven door een steenweg verbonden met Noorderwijk en Wiekevorst en in 1875 met
Herenthout en Tongerlo.
de

In de 17 eeuw was de economische rol van de stad uitgespeeld door de inetrantionale concurrentie met
betrekking tot de uitvoer van linnen. Tijdens de 19de eeuw herstelde Herentals zich geleidelijk
economisch. Enkele belangrijke middelgrote bedrijven (twee lakenfabrieken en ijzernijverheid) kwamen
zich in Herentals vestigen. Op het einde van de 19de eeuw werd ook de eerste schoenfabriek opgericht.
Dit was de start van de bloei van de Herentalse schoennijverheid, die tot bij het uitbreken van de tweede
wereldoorlog zou aanhouden.
Heel de 19de eeuw door heeft Herentals de rol van een regionaal centrum (administratief-sociaaleconomisch) vervuld voor een streek die hoofdzakelijk van de landbouw leefde. De kleine middenstand
van winkeliers en zelfstandigen heeft zich dan ook ingespannen om deze centrale rol van Herentals uit te
breiden. De gunstige centrale ligging van de stad moest haar wel tot het verkeersknooppunt van de
nieuwe steen-, spoor- en waterwegen maken.

Luchtfoto 1971 – tot op heden
Figuur 11: Orthofoto 1971

Kanaal Bocholt - Herentals

Albertkanaal

E313

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen

Het Albertkanaal werd gerealiseerd in 1935 – 1939. Deze waterweg verbindt Luik met Antwerpen. Ter
hoogte van Herentals vloeit het kanaal Bocholt – Herentals over in het Albertkanaal. Door het ontstaan
van het Albertkanaal verloor het kanaal Bocholt – Herentals zijn rol als enige waterweg tussen de industrie
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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rondom Luik en de haven van Antwerpen. Veel verkeer werd voortaan overgenomen door het kortere en
moderne Albertkanaal.
Binnen de stadskern is de Grote Noord – Vaart gedempt (1940). Dit is vandaag nog steeds zichtbaar in het
stratenpatroon (Augustijnenlaan en Belgiëlaan). De wegen hebben vandaag een belangrijke rol in het
stadspatroon van de kern van Herentals. Vele grootwarenhuizen (Delhaize, Colruyt, Lidl) en instellingen
(administratief centrum van de gemeente, gemeentelijke basisschool, KTA, belastingdienst, post…) zijn
vandaag langsheen deze as gevestigd.
In 1960 werd de Koningboudewijn autosnelweg, waarvan de E313 deel uitmaakt, aangelegd. Tussen Ranst
en Zolder loopt de weg nagenoeg evenwijdig met het Albertkanaal, met een tussenruimte van enkele
honderden meters. Dit maakt deze zone geschikt voor bedrijventerreinen. De locatie aan een waterweg
én een autosnelweg maakt de ligging langs het Albertkanaal vanuit logistiek oogpunt interessant. De
snelweg zorgde dan ook in grote mate voor de naoorlogse economische groei in de Kempen, die hiermee
gemakkelijk bereikbaar werden via de weg en via het water, als hinterland van de haven van Antwerpen.
Heden liggen er belangrijke industriegebieden op beide oevers van het kanaal, waaronder het
industriegebied “Klein Gent” te Herentals.
De centraal verzorgende functies werden in de 20ste eeuw, vooral dan na de tweede wereldoorlog,
andermaal geïntensiveerd. De relatief geringe oppervlakte van het middeleeuwse stadje (2.933 ha) stelde
grenzen aan de economische expansiemogelijkheden. Toch kwam in 1964 een firma van wereldformaat in
de voedingsnijverheid (De Beukelaer - Parein) van Antwerpen naar Herentals. Een aantal Vlaamse
buitendiensten, zoals de VMM en de VLM, vestigen zich te Herentals. Dit komt door de centrale ligging
binnen de provincie Antwerpen en de goede ontsluiting via het spoor en de weg.
De rol van Morkhoven verglijdt stilaan van een landbouwkern naar een woonkern. Deze transitie is
duidelijk waarneembaar door de vele verkavelingen in en rond het dorp. In het dorpscentrum neemt Hout
Luyten vanaf 1918 een prominente plaats in.
De economische heropleving uit zich vooral met de industriële vestigingen buiten de stad aan het
Albertkanaal en de Boudewijnsnelweg (E313). De bloei en de groei blijft echter beperkt, waardoor
Herentals economisch en demografisch wordt overgroeid door Mol en Geel.
De laatste 50 jaren is er een losse expansie waarneembaar met nieuwe uitbreidingszones langs de
invalswegen, waardoor er een vervaging ontstaat tussen stad en platteland.

Conclusie
De ontwikkeling van Herentals kwam veel eerder op gang dan de andere steden en gemeenten die deel
uitmaken van de Kempense as. Het historische centrum van Herentals heeft al sinds de middeleeuwen
een centraal verzorgende functie. Deze centrale functie uit zich vandaag in de aanwezigheid van een hoog
voorzieningsniveau. Bovendien zijn een aantal buitendiensten van Vlaamse overheidsdiensten gevestigd
te Herentals.
De rol van het kanaal Bocholt – Herentals verdween bij de ontwikkeling van het Albertkanaal, de huidige
drager van het ENA – netwerk. De ontwikkeling van het Albertkanaal en de Boudewijnsnelweg (E313)
zorgde voor een economische heropleving, maar deze economische groei bevond zich voornamelijk buiten
de stad aan het Albertkanaal en de Boudewijnsnelweg (E313).
De bloei en de groei blijft echter beperkt, waardoor Herentals economisch en demografisch wordt
overgroeid door Mol en Geel.
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1.4 Aangevoelde krapte of ruimte voor economische
ontwikkeling
Figuur 12: Overzicht bedrijventerreinen regio Herentals

BRON: dataset bedrijventerreinen, VLAIO

Bestaande voorraad bedrijventerreinen
In de regio van Herentals is er – in vergelijking met het grootste deel van de Kempen – relatief veel ruimte
voor bedrijvigheid. Een groot deel hiervan bestaat uit omvangrijke bedrijventerreinen die zich situeren ter
hoogte van de infrastructuurbundel van de E313 en het Albertkanaal. Deze terreinen maken deel uit van
het ENA en zijn in het merendeel van de gevallen gericht op grotere en/of bovenlokale bedrijvigheid.
Daarnaast zijn er verspreid ook een aantal kleinere terreinen. In veel gevallen betreft het terreinen met
een solitair bedrijf.
Begin 2016 werd voor Herentals een gericht onderzoek verricht naar het aanbod voor lokale bedrijvigheid
14
binnen de gemeente. Uit dit onderzoek bleek dat er binnen de bestaande voorraad van lokale of
gemengde bedrijventerreinen, er in dat jaar een theoretisch aanbod was van ca. 25 ha. Een groot deel
hiervan kan evenwel niet beschouwd worden als een realiseerbaar aanbod – op zijn minst toch niet op
korte termijn. Diverse redenen liggen hiervoor aan de basis (bijv. niet realiseerbaar om beleidsmatige
redenen, niet aangeboden door de eigenaar, strategische reserve van bedrijf, volledig ingesloten grond,
etc.). Uit de studie bleek dat er van het theoretisch realiseerbare aanbod slecht 0,35 ha effectief
gerealiseerd kan worden.

14

Aanbodanalyse lokale bedrijvigheid Herentals, IOK, 2016.
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Nieuwe bedrijventerreinen
In het kader van het uitvoeringsprogramma voor het ENA worden er in de regio van Herentals een aantal
nieuwe bedrijventerreinen voorzien. Een deel hiervan zijn reeds gerealiseerd of in een gevorderd stadium
van ontwikkeling (bedrijventerrein Beverdonk, bedrijventerrein Heirenboek). Op korte termijn worden
nog volgende terreinen ontwikkeld:



bedrijventerrein Liessel te Geel (ca. 35 ha – realisatie voorzien in 2018-2019)
bedrijventerrein Portaal Lammerdries te Olen (ca. 6 ha – realisatie voorzien in 2020-2022)

In het kader van het afbakeningsproces voor het kleinstedelijk gebied Herentals wordt er eveneens een
nieuw bedrijventerrein voorzien. Het betreft een zone die voorzien wordt aansluitend op het bestaande
bedrijventerrein Klein Gent. Het terrein is zowel bedoeld voor lokale als regionale bedrijven (geen kleine
bedrijfsunits). De oppervlakte van het terrein bedraagt ca. 8,5 ha.
In de regio van Herentals zijn er voor het overige geen initiatieven voor een nieuw bedrijventerrein
lopende.
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2. Evolutie van de omgeving
De algemene deler van de drie cases is het feit dat het eilandbedrijven zijn. Dit zijn bedrijven die omgeven
worden door een andere bestemming dan bedrijvigheid. OMD glaswerken valt in het GRS Herentals niet
onder de noemer van eilandbedrijf, omdat de bestemming van het goed hetzelfde is als dat van de
aanpalende percelen, met name woongebied. Toch kan men ook OMD glaswerken beschouwen als een
eilandbedrijf doordat het een productieactiviteit is omgeven door de bestemmingen wonen en natuur.
De drie eiland bedrijven bevinden zich steeds in een andere woonomgeving
−
−
−

Historisch centrum van Herentals – OMD Glaswerken;
Uitvalsweg – lint met handelsconcentratie – ZKW Maatwerk;
Dorpscentrum – Houthandel Luyten;

Omwille van de sterk uiteenlopende milieus en de ruime afstand tussen deze milieus wordt de evolutie
van de omgeving per project besproken in hoofdstuk 3.
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3. De rol van de gemeente /
intercommunale/ provinciaal beleid
3.1 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Herentals
Figuur 13: Gewenste ruimtelijke structuur – economie met aanduiding van de drie bedrijfscases in rode
cirkels

BRON: GRS Herentals, 2010

Houthandel Luyten en Kaliber (Zuidkempische werkplaats) worden in het GRS Herentals beschreven als
eiland bedrijven:
“Deze bedrijven zijn juridisch goed gelegen, maar worden omgeven door andere functies dan bedrijvigheid.
Zolang men beperkt blijft tot de bestaande contouren van het gewestplan kan de activiteit blijven
voortbestaan. Indien er overlast is naar de omgeving vormt onderhandelen met het bedrijf over
milderende maatregelen de belangrijkste actie.
Mogelijks kan voor een aantal van deze bedrijven middels een RUP een nabestemming worden voorzien.
De nabestemming dient zich te richten naar de algemene visie en ontwikkelingsperspectieven voor de
deelruimten waarin zij gelegen zijn. Dit in functie van een betere ruimtelijke en functionele aansluiting met
de omgeving.”(bron: GRS Herentals).
Houthandel Luyten- gelegen in KMO-zone volgens het gewestplan Herentals – Mol - en Zuid Kempische
werkplaats (thans Kaliber) – gelegen in het BPA St-Janneke- worden als verder te onderzoeken en
mogelijk te bestendigen verspreide bedrijven geselecteerd in het GRS Herentals. Deze lijst is een
voorlopige selectie die in uitvoering van structuurplan nog kan aangepast en aangevuld worden.
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Rond deze thema’s zijn nog geen definitieve beleidskeuzes gemaakt.
In het GRS Herentals worden geen specifieke uitspraken gedaan over de case OMD glaswerken. Algemeen
kunnen we stellen dat OMD glaswerken gelegen is in “stad Herentals”. Dit is volgens het GRS Herentals
het geheel van stedelijke leefomgevingen waar een beleid geldt van verdichting van inpasbare stedelijke
activiteiten gericht op het lokale en provinciale niveau. Ontwikkelingen van bijkomende bedrijvigheid,
handel en diensten worden afgestemd op de ontwikkelingen in de overige stedelijke gebieden van de
Kempische as. Verwevenheid van economische activiteiten in het stedelijk weefsel vormt het
uitgangspunt. Bedrijven waarvoor dit niet mogelijk is dienen op bedrijventerreinen voor te komen.
Afhankelijk van de schaal van het bedrijf dienen zij op een lokaal of regionaal bedrijventerrein terecht te
komen.

3.2 Bestemmingen
Gewestplan Herentals - Mol
Op 28 juli 1978 werd het gewestplan Herentals – Mol goedgekeurd bij Koninklijk Besluit. Houthandel
Luyten was reeds op deze locatie aanwezig. De site van Houthandel Luyten werd bestemd als KMO-zone,
terwijl de omliggende percelen de bestemming woongebied kregen.
Figuur 14: Uittreksel gewestplan Herentals – Mol

Houthandel Luyten

BPA St-Janneke (8)
Met ministerieel besluit van 22/06/2004 werd het BPA St.-Janneke goedgekeurd. De opzet van het BPA
bestaat in de omzetting van woon(uitbreidings)gebied naar KMO-zone teneinde de toekomst van de
beschutte werkplaats ‘Zuid Kempische werkplaatsen’ te verzekeren. Het BPA reserveert uitbreidingszones
voor het bedrijf, die tot op vandaag nog niet ingevuld zijn.
Het BPA voorziet specifiek in een zone “gebied voor beschutte werkplaats”. De hoofdbestemming is
beschutte werkplaats met uitsluiting van iedere andere activiteit. Nevenbestemmingen zoals
administratieve gebouwen, sociale inrichtingen, parkeerplaatsen, … kunnen enkel in functie van de
beschutte werkplaats.
Opmerkelijk is dat de stedenbouwkundige voorschriften voorzien dat de ontsluiting voor vrachtwagens en
bezoekers uitsluitend via de Herenthoutseweg dient georganiseerd te worden. Mogelijk is dit een gevolg
van gevoeligheden die leefden bij de omwonenden. De ontsluiting voor werknemers mag ook via
Veldhoven worden georganiseerd. Bovendien moet in overleg met de stad de ontsluitingen tot een
minimum beperkt worden.
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Figuur 15: uittreksel uit het BPA St-Janneke (aanduiding van zone “gebied voor beschutte werkplaats”)
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3.3 Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing in
steunzones
Herentals bevindt zich in een afgebakende steunzone (ook wel ‘ontwrichte zone’ genoemd). KMO’s
kunnen een vrijstelling van 25% van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing bekomen, voor een periode
van 2 jaar per extra arbeidsplaats die als gevolg van deze investering werd gecreëerd en die gedurende
ten minste drie jaar (KMO's) of vijf jaar (grote ondernemingen) behouden blijft.
Het voordeel komt overeen met een besparing van 4 à 5% op de loonkost en geldt ook indien er
werkgelegenheid wordt overgenomen als gevolg van investeringen bij overname van een onderneming
die anders mogelijk zou verdwijnen.
Figuur 16: Kaart Ontwrichte zone Antwerpen

BRON: VLAIO

3.4 Gemeentelijk beleid
Uit bespreking met de planologisch ambtenaar van het stadsbestuur van Herentals blijkt dat het
stadsbestuur geen algemeen verordenende instrumenten (vb. RUP / verordening), noch sturende
instrumenten (vb. sturend parkeerbeleid) om wonen ondersteunende functie aan te moedigen heeft. Het
stadsbestuur zet 100% in op maatwerk. Per project gaan ze ad hoc onderzoeken welke meerwaarde het
project kan bieden voor het “stedelijk” weefsel. Binnen de bestemming voor bedrijvigheid zijn er nog
groeimogelijkheden. Hierdoor is er voor economische activiteiten nog geen gevoel van krapte.
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4. Analyse per bedrijf
4.1 Analyse Houthandel Luyten
Inleiding15
Hout Luyten bestaat sedert 1918. Het bedrijf werd opgericht als familiebedrijf door de heer Denis Luyten.
Hij was samen met zijn broer wagenmaker. Daarvoor hadden ze hout nodig en wanneer er vraag naar
hout komt van mensen vergroten ze hun houtvoorraad. Later starten ze de zagerij. Zo ontstaat het
familiebedrijf, Houthandel Luyten. In 1953 nam zijn zoon Leopold Luyten de leiding van het bedrijf over.
Het familiale karakter werd steeds behouden, ook na 1955, toen de firma het statuut van BVBA kreeg. Na
25 jaar werd de BVBA in 1981 omgevormd tot een NV. In 1986 nam de heer Alfons Luyten de leiding van
de firma als afgevaardigd bestuurder over. Zijn vrouw bouwt de interieur-afdeling van het bedrijf uit.

Ruimte
Korte beschrijving bedrijfssite






Oppervlakte site: ca. 3,26 ha
Site grotendeels ingenomen door magazijnen en/of productieloodsen
Buitenopslag aan achterzijde van de site
Bebouwing aan straatzijde met toonzaal en (autonome) appartementen
Parking op eigen terrein aan oostzijde van de bedrijfssite

Evolutie van de bedrijfssite en haar omgeving
Op de Atlas der buurtwegen (1841) en de Vandermaelen 1846 – 1854 is het ontstaan van Morkhoven
landbouwkern nog duidelijke zichtbaar. Rond het Dorp komt gesloten bebouwing voor. Langsheen de
invalswegen, Molenstraat, Goorstraat, … bevindt zich verspreide bebouwing.
Het spoorwegtraject tussen Herentals en Aarschot werd beëindigd in 1863. Op de topografische kaarten
van 1873 is de toename van gesloten bebouwing rondom de Molenstraat duidelijk zichtbaar. Het
centrumweefsel bestaat in 1904 uit het Dorp en de Molenstraat. Het Dorp blijft echter de drager van de
commerciële functies. Bij het ontstaan van he bedrijf in 1918 wordt de omgeving gekenmerkt door een
landbouwkern.
Tussen 1939 en 1969 kent het bedrijf een eerste grote expansie. Deze expansie gebeurde in noordelijke
richting. Ook de start van de transitie van de landbouwkern naar een woonkern is in deze periode ingezet.
Dit uit zich in de bijkomende woonstraten.
Op 1986 werd de eerste toonzaal gerealiseerd. Op 9/04/1986 werd een stedenbouwkundige vergunning
bekomen voor het verbouwen van een woning met atelier en schuur tot toonzaal en opslagruimte. In
1989 werd de toonzaal voor het eerst uitgebreid.
Op de luchtfoto uit de periode 1979 – 1990 is zichtbaar dat een nieuwe bedrijfshal werd geplaats zonder
de nodige stedenbouwkundige vergunning. In functie van de ontsluiting van deze bijkomende bedrijfshal
werd bijkomende verharding aangebracht. Deze uitbreiding behoort tot de tweede grote expansie van het
bedrijf. Deze gebeurde in westelijke richting.
Op de topografische kaart 1989 is de ontwikkeling van het bouwblok waarvan het bedrijf deel uitmaakt
zichtbaar. De straten Grotstraat, Blindestraat en Draaibommstraat worden aangelegd. Deze straten liggen
ten westen van het bedrijf Hout Luyten.
Op de luchtfoto uit de periode 2000 – 2003 is de realisatie van de nieuwe bedrijfsgebouwen, zoals
vergund op 22/11/1999 zichtbaar. Voor de meest westelijk gelegen bedrijfshal wordt een bijkomende
verharding voorzien. Op deze luchtfoto is zichtbaar dat de Blindestraat verder is verhard. Een van de
eigenaars heeft op het einde van deze Blindestraat zijn woning gerealiseerd. Tevens krijgt het bedrijf een
ondergeschikte toegang langsheen de Blindestraat.
15

Bron: eigen verwerking van workshops
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Op 29/12/2008 werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het bouwen van een
werkplaats, de aanleg van een parking en de bestemmingswijziging van een woning. De verharding in
functie van een latere uitbreiding mag niet worden uitgevoerd, maar dient voorwerp uit te maken van een
nieuwe aanvraag. Het groenscherm, zoals aangeduid op het inplantingsplan, wordt opgelegd.
Op 11/06/2013 werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor de nieuwbouw van een
handelsruimte en 8 appartementen op een perceel voor open bebouwing. Op 7/9/2015 werd de
stedenbouwkundige vergunning met kenmerk 2015/00115 verleend voor het bouwen van een
opslagloods van 800m².
Op de luchtfoto van 2017 is zichtbaar dat in het verlengde van de Grotstraat een nieuw wegtracé werd
aangelegd in functie van woningbouw. De weg is noord-zuid georiënteerd. De achterzijde van de
huiskavels grenzen aan de wanden van de bedrijfshallen.
De ontwikkeling van het bouwblok waarvan het bedrijf deel uitmaakt is nog niet beëindigd. Voornamelijk
in oostelijke richting liggen hier nog kansen om wonen en bedrijvigheid maximaal op elkaar af te
stemmen.

Figuur 17: Zuidelijk buitengebied: Bestaande ruimtelijke structuur (bron: GRS Herentals,
januari 2005 IRIS consulting)

Het GRS Herentals voorziet het commerciële centrum langsheen het Dorp. Langsheen de Molenstraat is
een mix ontstaan tussen de woonfunctie en de commerciële functie (horeca, kleinhandel, …).
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Figuur 18: Houthandel Luyten - atlas der buurtwegen (ca. 1841)

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen

Figuur 19: Houthandel Luyten - topografische kaart (1873)

BRON: NGI
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Figuur 20: Houthandel Luyten - topografische kaart (1939)

BRON: NGI

Figuur 21: Houthandel Luyten - topografische kaart (1969)

bron: NGI
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Figuur 22: Houthandel Luyten - Orthofoto (1971)

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen
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Figuur 23: Houthandel Luyten - Orthofoto (1988)

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen
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Figuur 24: Houthandel Luyten - Orthofoto (2003)

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen
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Figuur 25: Houthandel Luyten - Orthofoto (2010)

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen
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Figuur 26: Houthandel Luyten - Orthofoto (2017)

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen
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Figuur 27: foto's bestaande toestand toegevoegd 1986

Figuur 28: foto's bestaande toestand 1999
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Figuur 29: Foto’s bestaande toestand 2008

Figuur 30: Foto’s bestaande toestand 2013

Figuur 38: foto’s bestaande toestand
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Stedenbouwkundige vergunningen
Tabel 1: Overzicht stedenbouwkundige vergunningen
Interne
nummer

Datum beslissing

Onderwerp aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

1986/00022

9/04/1986 (V)

Renovatie van een woning met atelier en schuur tot toonzaal met
opslagruimte

1989/00065

19/04/1989 (V)

Uitbreiden van een toonzaal met woning

1990/00105

13/06/1990 (V)

Bouwen van een dak op bestaande burelen en gevelstenen
vervangen door idem als nr. 52

1999/00140

22/11/1999 (V)

Slopen, nieuwbouw en regularisatie van bedrijfsgebouwen
houthandel Luyten

2008/00192

29/12/2008 (V/W)

Nieuwbouw van werkplaats + bestemmingswijziging bestaand
gebouw

2013/00062

11/06/2013 (V)

Het bouwen van een handelsruimte en 8 appartementen

2015/00115

7/09/2015 (V)

Het bouwen van een opslagloods

Tijdens het openbaar onderzoek in functie van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
2008/00192 werden bezwaarschriften ingediend:







“Er werd een bezwaar ingediend tegen het aanleggen van verharding achter de bestaande
woning voor het inrichten van een parking enerzijds en een verhard plateau van 1590m²
anderzijds. De ligging van deze verharding in woongebied hypothekeert volgens het
bezwaarschrift de ontwikkeling van het gebied. Het gebied kan mogelijk verkaveld worden door
het aanleggen van wegenis midden door deze woonzone (ter hoogte van de huidige voetweg).
Een eenzijdige wijziging van de bestemming van deze zone zou extra lasten kunnen leggen op de
percelen nummers 259/x, 259/y, 259/z en 2599/a/2.
Een tweede bezwaar richt zich op het voorzien van een toekomstige uitbreiding naast de
bestaande hal. Ook deze uitbreiding bevindt zich in woongebied. Hierdoor wordt het woongebied
omgevormd naar ambachtelijk zone.
Er wordt gevraagd het verkavelingsplan van IOK af te wachten. De aanleg van een parking en
verhard plateau in deze fase voorbarig.
De bezwaarindiener vraagt de minimale breedte van een buffer tussen woongebied en
ambachtelijke zone over te maken.”

Figuur 31: Schets toegevoegd aan bezwaarschrift
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Enkel het tweede bezwaarschrift werd weerhouden: “Het plan voorziet inderdaad een zone voor mogelijk
toekomstige uitbreiding van de hal. Het is niet aangewezen deze uitbreiding hier te voorzien, maar
achteraan op het perceel, binnen de zone voor KMO’s.”
Ook tijdens het openbaar onderzoek in functie van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning 20130062 d.d. 11/06/2013 werd een bezwaarschrift ingediend. Dit bezwaarschrift bevat 2 elementen welke als
volgt werden beoordeeld:




“Met betrekking tot de onduidelijkheid over de perceelsgrens ter hoogte van het perceel met
kadasternummer 224D dient door de aanvrager op basis van een landmeetkundig plan duidelijk
te worden geboden. Anderzijds wordt opgemerkt dat ter hoogte van de grens met het perceel
met kadasternummer 224 D geen nieuwe verhardingen of constructies worden voorzien. Dit
element van het bezwaarschrift wordt gevolgd.
Gelet op de afstand van de op te richten bebouwing met terrassen op de verdieping tot de
perceelgrenzen en gelet op de ligging binnen de kern van Morkhoven is er geen reden tot
aannamen dat de privacy van bestaande woningen in de omgeving onaanvaardbaar zal worden
geschaad. Dit element van het bezwaarschrift wordt dan ook niet gevolgd.”

Uit het interview dat is afgenomen door de universiteit van Hasselt blijkt dat een van de buren zich vragen
stelde over zijn uitzicht dat zou veranderen in functie van de nieuwbouw. Daarop gingen de buurman en
Luyten in gesprek en werd overeengekomen dat Luyten de muur van de nieuwe loods zou verdoezelen
door beplanting. Ook voor toonzaal 2 kwam beplanting, om het gebouw een mooie uitstraling voor de
buurt te geven.
Het bekomen van de stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een toonzaal met
bovengelegen wooneenheden is, volgens de gegevens uit het interview, niet vlot verlopen. De
bouwaanvraag moest 5 keer herzien worden omdat die niet beantwoordde aan de richtlijnen van de
gemeente omtrent beplanting, uitzicht en parking. Er mocht niet te hoog gebouwd worden, voor het
uitzicht, en er moest een bepaalde afstand tussen de nieuwe gebouwen en de omringende huizen blijven
bestaan. Ook moest alles wat in verleden bijgebouwd werd, geregulariseerd worden.

Milieuvergunningen
Interne nummer

Datum
beslissing

Onderwerp aanvraag tot milieuvergunning

Bezwaarschriften

12/10/1927

Opslag van benzine met een inhoud van 1500
liter

0

8312

12/02/1927

Gasmotor van 35HP en bergplaats voor 1500
liter

/

9137

6/08/1928

Een houtzagerij, elektromotoren van 30-, 20-,
5-, 3-, 3-, 3-, 2-, ½ en ½ HP.

0

17751

23/01/1935

Een houtzagerij met gasmotor van 35HP en
van een bergplaats voor 1500 liter in
ondergrondse houder

/

1572

29/01/1935

Plaatsen van ondergrondse houder, bestemd
om 2300 liter petroleumessence te bevatten

/

11/05/1955

Plaatsen
van
een
horizontale
hoogdrukstoomketel
“Cornwall”
met
inwendige vuurhaard, zegeldruk 7 kg
verwarmingsoppervlakte 18m²

0

19/04/1956

Plaatsen van een horizontale, cilindrische
hoogdrukstoomketel met gegolfde bodem en
inwendige
vuurhaard,
verwarmingsoppervlakte 40m², zegeldruk 6
atm/cm²

0
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42687F2

27/10/1970

Een vergunning te bekomen tot in het
bedrijfhouden van een vergunningsplichtige
inrichting op het grondgebied van de
gemeente Morkhoven

0

15/05/1985

Lozen van normen huisafvalwater in de
openbare riool, voortkomend van een zagerij
/ houthandel

/

9/04/1986

Lozen van normaal huisafvalwater in de
openbare riool, voortkomend van sanitaire
installaties van een toonzaal

/

22/10/1987

Het in bedrijf houden van de bestaande
houthandel

0

15/06/1988

Het plaatsen van vaste recipiënten voor
vloeibaar gemaakte en/of propaangas, met
een gezamenlijke inhoudsvermogen in liters
water van 495 liter

0

01/12/1992

Mazouttank 5000 liter en dieseltank’s 2 X
5000 liter

/

MLAV1/

Het wijzigen van houthandel:

0

9900000207/

Uitbreiden met:

MV/AG

Opslag
impregneervloeistof
met
een
maximale opslagcapaciteit van 3800 liter, 2
dieselpompen, 24 300m³ opslag van hout,
zodat maximaal 26 900m³ hout wordt
opgeslagen, waarvan 14 900m³ in een lokaal
van
12
000m³
in
openlucht,
houtbewerkingsmachines met een vermogen
van 102kW tot een maximum van 321 kW;

2/53944

Wijzigen door:
-het opslag van 5000 liter wordt opgeheven;
-het verminderen van gasolie met 10 000 liter
tot maximum 15 000 liter en 1 bovengrondse
houder van 5000 liter en 2 ondergrondse
houders van 5000 liter.
MLAV1/

13/12/2001

Het wijzigen van houthandel:

0100000322/

Uitbreiden met:

RP/vive

Vervanging
van
de
opslag
van
arseenhoudende imgregneervloeistof met
carcinogene, schadelijke, corrosieve en
irriterende eigenschappen met een maximale
opslagcapaciteit van 3800 liter, door de
opslag van arseenvrije impregneervloeitsof
met giftige en corrosieve eigenschappen, met
een maximale opslagcapaciteit van 3000 kg;

0

Uitbreiden met:
de opslag van maximaal 1800 kg
drenkvloeistof met corrosieve eigenschappen
en vlampunt >62°; een drenkbak waarin het
te behandelen hout wordt ondergedompeld,
het wijzigen van de opslag van hout zodat de
opslag buiten vermindert met 3000m³ en de
opslag binnen vermeerdert met 3000m³. De
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totale opslag blijft onveranderd nl. 26900m³
waarvan nu 17 900m³ in een lokaal en
9000m³ buiten.
Akte nemen:
Uitbreiding van de stalplaats voor voertuigen
met 1 bijkomende heftruck, tot in totaal 9
voertuigen.
MLAV1/0600000
239/gvda

3/11/2006

Houthandel verder in bedrijf te houden en te
veranderen door uitbreiding en wijziging als
volgt:

0

Uitbreiding met 3 laadstations voor heftrucks
met een vermogen van 2x20kW en 13,1kW;
Vermindering van de opslag van giftige
stoffen tot 0 kg,
Uitbreiding van opslag van max. 2440 kg
corrosieve stoffen met in totaal 2440 kg;
Uitbreiding van de opslag van 2060 kg
milieugevaarlijke
stoffen
(2000
l
drenkvloeistof), totaal 2060 kg;
2 verdeelpopen met 1 slag elk
Uitbreiding van de houtbewerkingsmachines
met 14,17 kW tot een totaal geïnstalleerde
drijfkracht van 335,17kW;
Een houtdrenkinstallatie met een inhoud van
28 800 liter;
Verplaatsing van een vergunde opslag van 26
900m³ hout zodat 17 900m³ in een lokaal en
9000m³ in openlucht wordt opgeslagen.
Vermindering
van
de
geïnstalleerde
drijfkracht
van
de
metaalbewerkingstoestellen van 8kW naar
3,3 kW;
Akte:
Het lozen van huishoudelijk afvalwater in de
openbare riolering;
Een transformator met een vermogen van
250kVA i.p.v. de vergunde transformator van
200 kVA;
Stalplaatsen van 9 bedrijfsvoertuigen
Vervangen van de luchtcompressoren met
een totaal vermogen van 11,1 kW door 2
compressoren met een respectievelijk
vermogen van 2,2 kW en 15kW;
De opslag van 495 l propaan in een
bovengrondse houder;
De opslag van 15 000 l gasolie in 1
bovengrondse en 2 ondergrondse tanks van
5000 l elk;
De opslag van 2000 l P4-vloeistoffen
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2011/031

11/10/2011

Het exploiteren van een inrichting voor een
houtbewerkingsbedrijf. De exploitatie omvat:

0

Toevoegen van de percelen 231v en 230c;
6 laadstations voor heftruck met een
geïnstalleerd totaal vermogen van 120 kW;
Staplaatsen voor 10 bedrijfsvoertuigen;
Twee
luchtcompressoren
met
geïnstalleerde drijfkracht van 26 kW;

een

Opslag van 2X1000 liter schadelijke stoffen en
2 x 1000 liter corrosieve stoffen in
verplaatsbare recipiënten met een totaal
inhoudsvermogen van 4000 liter;
Opslag van stookolie in 1 bovengrondse tank
van 2500 liter en 2 ondergrondse tanks van
elk 5000 liter zodat het totaal inhoud
vermogen 12500 liter bedraagt
Opslag van 4 x 1000 liter milieugevaarlijke
stoffen in verplaatsbare recipiënten met een
totaal inhoudsvermogen van 4000 liter
2 verdeelpompen van elk 1 slang
Houtbewerkingsmachine
met
een
geïnstalleerd totale drijfkracht van 357,7 kW
Houtdrenkinstallatie van 28 800 liter voor het
behandelen van hout
Opslag van hout waarvan 22 920m³ in een
lokaal en 9000m³ in openlucht.

Mobiliteit
De Molenstraat, Doornestraat, Wiekevorsteweg, Morhovenseweg en Ring zijn geselecteerd als lokale weg
type II. Lokale (ontsluitings)wegen type 2 hebben vooral een verzamelende en ontsluitende functie op
lokaal niveau. De weg heeft slechts in tweede instantie een verbindende functie. De verzamelfunctie
primeert op deze weg. Het toegang geven neemt ook een belangrijke plaats in. Ze verzamelen in een
lokaal gebied, bijvoorbeeld wijk, kern, industrie- of dienstenzone, naar een weg van hogere categorie, of
ze verdelen inkomend verkeer in het gebied komend van het hoger net.
Het op- en afrittencomplex nr. 22 van de E313 is gelegen op een reisafstand van plusminus 8 min met de
auto. Hiervoor moet men echter de dorpskern van Morkhoven, Noorderwijk en Centrum-Olen
doorkruisen. In Noorderwijk is een tonnage beperking ingevoerd. Hierdoor moeten vrachtwagens een
andere route hanteren.
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Figuur 32: Wegencategorisering gemeente Herentals (bron: Verbreden en verdiepen MP Herentals /
Beleidsplan / Mei 2014, Vectris CVBA)

Sociale aspecten
In het verleden werden er nagenoeg geen bezwaarschriften ingediend. De openruimte rond het bedrijf
komt onder druk te staan door verkavelingen. Uit het interview blijkt dat men vreest dat inwijkelingen de
historische betekenis van het bedrijf niet naar waarde kunnen schatten. Voorlopig is het niet duidelijk of
dit gevolgen zal hebben voor de bedrijfsvoering.
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5.2 Analyse OMD-Glaswerken
Inleiding16
O. MOLS-DOM is een familiebedrijf, in 1929 gesticht door Oscar Mols en zijn vrouw Elza Dom. In de
beginperiode is het bedrijf vooral gespecialiseerd in het maken van spiegels en het slijpen van glas voor de
meubelindustrie. Voor de bouw werd in die tijd vooral loodglas geproduceerd.
Nadat Leon Tegenbos de zaak kwam vervoegen, begin jaren ‘40, begon de firma na de oorlog aan een
gestage uitbreiding, wat resulteerde in een uitbreiding van het vrachtwagenpark.
Het bedrijf is een handelsonderneming sinds 1945. In 1965 verhuist het bedrijf van de Fraikinstraat naar
de huidige locatie in de Burchtstraat te Herentals. Sinds 1971 is het bedrijf onderworpen aan BTW.
In de jaren ‘70 en ‘80 kwam er versterking door de toetreding van de 4 zonen van Leon, achtereenvolgens
Marc, Filip, Eric en Paul. Hierdoor werd de opvolging verzekerd. Op 24 september 2004 wordt de
maatschappelijke zetel verplaatst van Burchtstraat 9 naar Burchtstraat 11 te Herentals.
In 2015 neemt het bedrijf de nieuwe showroom en kantoren in gebruik.

Ruimte
Korte beschrijving bedrijfssite







In 1965 verhuist het bedrijf van de Fraikinstraat naar de huidige locatie in de Burchtstraat
Oppervlakte site: ca. 0,46 ha
Site maakt deel uit van een heterogene bebouwingscluster
Site volledig ingenomen door bedrijfsbebouwing
Vrij recent kantoorvolume aan straatzijde
Geen parking op eigen terrein - wel relatief ruim parkeeraanbod op openbaar domein

Evolutie van de bedrijfssite en haar omgeving
In 1965 verhuist het bedrijf van de Fraikinstraat naar de huidige locatie in de Burchtstraat te Herentals.
Op de topografische plannen van 1981 is een grote transformatie in het stedelijk weefsel zichtbaar: de
Augustijnenlaan en de Belgiëlaan zijn in 1940 omgevormd van waterwegen naar autowegen, het
ziekenhuis is opgericht, de woonontwikkeling Spaans Hof en de bejaardewoningen in de Burchtstraat zijn
is gerealiseerd, de Molennete is drooggelegd, … . Op deze kaart is ook de eerste grote expansie van het
bedrijf zichtbaar. De volledige footprint van het bedrijf werd bebouwd.
Op 29/07/1992 werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het verbouwen van een
voorgevel. Op 04/08/2003 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen en het inrichten van een
bestaande toonzaal en kantoorruimte.
Op 16/05/2011 werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het slopen en het herbouwen
van een bestaande kantoorruimte, het verbouwen en het restylen van een bestaande straatgevel.
In 2015 en 2016 verhuisden de twee aanwezige scholen naar campus Kosh ergens anders in het centrum.
Er zijn concrete plannen om zowel de site Burchtstraat als de voormalige school op de hoek van de
Burchtstraat en de Wolstraat om te vormen naar een zuiver woonproject. Tussen de start van de studie en
de eindredactie is het bedrijf failliet verklaard. Hierdoor wordt een buurt , die gekenmerkt werd door een
mix van verschillende functies, wonen – werken – onderwijs – zorg, getransformeerd naar een
monofunctionele woonbuurt.

16

Bron: eigen verwerking van workshops
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Figuur 33: OMD glaswerken – Orthofoto (1971)

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen
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Figuur 34: OMD glaswerken – Orthofoto (1988)

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen
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Figuur 35: OMD glaswerken – Orthofoto (2003)

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen
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Figuur 36: OMD glaswerken – Orthofoto (2010)

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen
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Figuur 37: OMD glaswerken – Orthofoto (2017)

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen
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Figuur 38: Bestaande toestand toegevoegd aan de aanvraag tot 1962/00072 stedenbouwkundige
vergunning

Figuur 39: Inplantingsplan 1962/00072 (inbuizen van Nete)
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Figuur 40: Foto’s bestaande toestand 2011

Stedenbouwkundige vergunningen
Tabel 2: overzicht stedenbouwkundige vergunning
Interne
nummer

Datum beslissing

Onderwerp aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

1962/000072

17/05/1962 (V)

Bouwen van een magazijn, woning en garage

1992/00149

29/07/1992 (V)

Verbouwen voorgevel

2003/00158

4/08/2003 (V)

Verbouwen en het inrichten van een bestaande toonzaal en
kantoorruimte

2010/00178

stopgezet

Het slopen en het verbouwen van een bestaande kantoorruimte,
het verbouwen en het restylen van een bestaande straatgevel

2011/00016

16/05/2011

Het slopen en het verbouwen van een bestaande kantoorruimte,
het verbouwen en het restylen van een bestaande straatgevel

Er werden geen bezwaarschiften ingediend.

Milieuvergunningen
Interne nummer

Datum
beslissing

Onderwerp aanvraag tot milieuvergunning

Bezwaarschriften

38543f2/J.St.

25/10/1966

Een inrichting voor het polijsten en schuin
slijpen van glas, toe te rusten met twee
poliermachines
van
0,5
pk,
twee
afwerkmachines van 0,5 en 1 pk, een
schaukeltafel
van
1,5
pk,
een
bandslijpmachine
van
1
pk,
een
boormachine van 0,5 pk, zeven slijpmolens
elk van 1pk en vier ondergrondse houders
van respectievelijk 2500 liter benzine en 10
000 + 5000 + 2000 liter mazout.

/

BMV/00006828/

6/09/1994

Het lozen van ander dan normaal
huisafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat,
afkomstig van de spigelfabriek

/

29/04/1996

Het behandelen van voorwerpen uit glas

0

100
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2015/026

3/12/2012

Verdere exploitatie:

0

Lozen bedrijfsafvalwater
Afvalzuiveringsinstallatie
Stallen van 12 voertuigen
Een compressor met een vermogen van
28kW en een airco-installatie met een
vermogen van 2kW
Opslag van 25kg ceriumoxyde
Glasplaatbehandeling met een gezamenlijk
vermogen 96,3 kW
Verwarmingsinstallatie met een vermogen
van 381kW
Grondwaterwinning voor thermische opslag
met een debiet van 28 000m³/jaar
Grondwaterwinning met een debiet van
200m³/jaar

Mobiliteit
Figuur 41: selectie secundaire wegen (bron: Provinciaal ruimtelijk structuurplan Antwerpen)

De site is gelegen in het stadscentrum van Herentals.
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Figuur 42: Situering case op luchtfoto

De Burchtstraat en de Nederij zijn gekarteerd als lokale weg type 3. De hoofdfunctie van de weg is
“verblijven” en “toegang verlenen tot de aanpalende percelen”. De Nederij takt aan op de ringlaan R15.
Deze is gedeeltelijk aangeduid als primaire weg type 2.
Met een reistijd van circa 8 minuten is het op- en afrittencomplex nr. 22 de meest nabij gelegen toegang
tot de E313. De kortste route loopt dwars door de kern van Herentals.
Het bedrijf bevindt zich in het historisch stadscentrum. Dit wordt o.a. gekenmerkt door straten met een
beperkte rooilijnbreedte. Het kruispunt Burchtstraat / Nederij is dan ook niet afgestemd op transport met
vrachtwagens.

Figuur 43: Foto kruispunt Burchtstraat – Nederij (bron: www.googlemaps.be)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
47

In functie van het mobiliteitsplan van Herentals (bron: Verbreden en verdiepen MP Herentals /
Beleidsplan/ Mei 2014; Vectris CVBA Herentals) werd een parkeeronderzoek gedaan. In de stationsbuurt,
waarvan de Burchtstraat deel uitmaakt, werd een bezettingsgraad gemeten van meer dan 85% en in
sommige gevallen zelfs meer dan 100%. Het valt op dat de parkeerdruk rondom het station zich ook
verspreidt naar de omliggende woongebieden, en dit tot de vooravond.
De site van het bedrijf is volledig ingenomen door de bedrijfshallen en kantoren. Hierdoor heeft het
bedrijf geen mogelijkheden om te parkeren op het eigen perceel. In de Burchtstraat zijn er een heel aantal
parkeerplaatsen aanwezig op het openbaar domein. Deze worden tevens gebruikt door omwonenden,
bezoekers van het begijnhof, het recent aangelegd speelbos, … .
In het mobiliteitsplan werd i.f.v. de schoolomgeving een herinrichting van de Burchtstraat naar voor
geschoven. Ondertussen zijn de scholen verhuisd naar een andere site in de stadskern.
Figuur 44: Voorstellen Burchtstraat (bron: Verbreden en verdiepen MP Herentals / Beleidsplan / Mei

De site bevindt zich op wandelafstand van het station.

Sociale aspecten
O. MOLS-DOM is een familiebedrijf, in 1929 gesticht door Oscar Mols en zijn vrouw Elza Dom. De zoon,
Leon Tegenbos, stapte begin de jaren 40 in de zaak in. In de jaren ‘70 en ‘80 kwam er versterking door de
toetreding van de 4 zonen van Leon, achtereenvolgens Marc, Filip, Eric en Paul. Hierdoor werd de
opvolging verzekerd.
In de milieuvergunningen werden maatregelen opgenomen om de hinder voor de omwonende te
beperken:





De noodzakelijke voorzorgen dienen genomen opdat de machines, motoren, drijfwerk of welke
werkwijze ook, geen gerucht of trillingen veroorzaken die hinderlijk zouden kunnen zijn voor de
buurt;
Het is verbonden voor 7 uur en na 20 uur arbeid te verrichten van aard om de rust der geburen te
storen.
In de scheimuren mogen voorwerpen worden verankerd die gedruis of trillingen in de buurt
kunnen veroorzaken.

Er werden geen bezwaarschriften ingediend.

Economische aspecten
In de beginperiode is het bedrijf vooral gespecialiseerd in het maken van spiegels en het slijpen van glas
voor de meubelindustrie. Voor de bouw werd in die tijd vooral loodglas geproduceerd.
Begin jaren ‘40, begon de firma na de oorlog aan een gestage uitbreiding, wat resulteerde in een
uitbreiding van het vrachtwagenpark.
Het bedrijf is een handelsonderneming sinds 1945. Sinds 1971 is het bedrijf onderworpen aan BTW.
In 2015 neemt het bedrijf de nieuwe showroom en kantoren in gebruik.
Op 12/06/2018 legde het bedrijf de boeken neer. Het Turnhoutse bedrijf, Glaswerken Vanheertum, zou
het bedrijf overnemen.
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5.3 Analyse Kaliber (ZKW Maatwerk)
Inleiding17
Kaliber (voorheen ZKW maatwerk) is een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf is een bedrijf dat mensen
tewerkstelt die niet in het “reguliere” arbeidscircuit terecht kunnen, dat economische activiteiten
combineert met sociale doelstellingen. Kaliber telt volgens hun website plusminus 230 werknemers,
waarvan plusminus 190 met een beperking.

Ruimte
Korte beschrijving bedrijfssite







Oppervlakte site: ca. 1,43 ha
Site grotendeels ingenomen door bedrijfsbebouwing; bijna volledig verhard
Voorzijde bedrijfssite met onthaal en bezoekersparking aan Herenthoutseweg
Personeelsparking aan westzijde van de site
Laad- en losruimte centraal op de site omsloten door de bedrijfsbebouwing
Aan noordzijde van de site buitenopslag

Evolutie van de bedrijfssite en haar omgeving
Op de Atlas der buurtwegen zijn de eerste woningen te Velhoven zichtbaar. In 1904 wordt de huidige
verbindingsweg met Herentals over het Albertkanaal zichtbaar.
Na de tweede wereldoorlog werd de woonwijk Molekens gerealiseerd. Deze woonwijk situeert zich ten
oosten van de Herenthoutsesteenweg. In 1967 werd ZKW opgericht. Tussen 1969 en 1988 werd de
woonwijk Krakelaarsveld ontwikkeld. Ook werden de eerste twee voetbalvelden aangelegd. Op de
luchtfoto van 1988 zijn de bestaande gebouwen van ZKW Maatwerk zichtbaar. De toenmalige footprint zal
slechts beperkt uitbreiden in de tijd.
Op de luchtfoto’s van 2003 is de fietsverbinding tussen Krakelaarsveld en de Herenthoutsesteenweg en de
uitbreiding van de sportterreinen zichtbaar. Op de site zelf worden achteraan bijkomende parkeerplaatsen
aangelegd.
In 2010 werd de aanleg ten westen van het bedrijf zichtbaar. Deze weg is doorgetrokken tot tegen de
grenzen van het bedrijf. De parking werd verder in noordelijke richting uitgebreid.

17

Bron: www.kalibermaatwerk.be
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Figuur 45: Bestaande ruimtelijke structuur Omgeving Albertkanaal en E313 (bron: GRS Herentals juni
2007 Iris Consulting)

Kaliber is volgens het GRS Herentals gelegen in een kleinhandelslint langsheen de Herenthoutseweg.
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Figuur 46: Kaliber – Topografische kaart (1969)

BRON: NGI

Figuur 47: Kaliber – Orthofoto (1971)

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen
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Figuur 48: Kaliber – Orthofoto (1988)

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen
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Figuur 49: Kaliber – Orthofoto (2003)

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen
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Figuur 50: Kaliber – Orthofoto (2010)

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen
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Figuur 51: Kaliber – Orthofoto (2017)

BRON: Agentschap informatie Vlaanderen
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Figuur 52: Foto’s bestaande toestand 2000
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Stedenbouwkundige vergunningen
Tabel 3: Overzicht Stedenbouwkundige vergunningen
Interne
nummer

Datum beslissing

Onderwerp aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

1981/00015

9/02/1981 (V)

Het bouwen van een hal voor plastificeren van zakken

1985/00078

29/05/1985 (V)

Bouwen opslagplaats en 3 bureeltjes en vergroting bestaande
opslaghal

2000/00307

2/04/2001 (V)

Omvormingswerken van de bestaande gebouwen

Milieuvergunningen
Interne nummer

Datum
beslissing

Onderwerp
aanvraag
milieuvergunning

45.261f2/LS

30/11/1973

Het exploiteren van:

tot

Bezwaarschriften
/

Een
afdeling
voor
diamantverwerking, voorzien van
20 slijpmolens en 10 snijmachines,
gedreven door elektromotoren van
samen circa 16 pk, een afdeling
voor lederbewerking met drie
uitkapmachines
met
drie
elektromotoren van elk 1pk, een
schoenmakerij
met
vier
eletromotoren van samen 5pk, een
maaiafdeling
met
voer
elektromotoren van samen 1,33 pk,
vlecht- en inpakafdeling, een
afdeling voor papierbewerking met
elektromotor van 1,6 pk voor een
papierpers en ene opslagplaats
voor max. 50 ton papierafval, een
luchtcompressor met elektromotor
van 1,75 pk, een elektrische
omvormpost
met
een
transformator van 160 kVA en een
ingegraven houder voor 10 000 liter
lichte stookolie, ten behoeve van
een beschermde werkplaats voor
mindervaliden.
1981/28

21/09/1981

Plaatsen van een vaste receptiën
voor vloeibaar gemaakte butaan en
/of
propaangas,
met
een
gezamenlijke inhoudsvermogen in
liters water van 1600 liter.

/

2/10/1985

Lozen van normaal huisafvalwater
in de openbare riool voortkomend
van
een
werkplaats
voor
gehandicapten

/

12/10/1988

Plaatsen van een vaste receptiën
voor vloeibaar gemaakte butaan en
/of
propaangas,
met
een

/
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gezamenlijke inhoudsvermogen in
liters water van 495 liter.

MLBR2/9900000048/

14/08/1992

Plaatsen van een mazouttank 2 x 10
000 liter

/

18/11/1999

Het veranderen van een beschutte
werkplaats door wijzigingen en
uitbreiding
(gedeeltelijke
en
voorwaardelijke vergunning)

1

21/06/1999

Het veranderen van een beschutte
werkplaats door wijzigingen en
uitbreiding

0

30/01/2006

Een beschutte werkplaats
exploiteren met als voorwerp:

/

TD:sdv/rt

2005/038

te

Het lozen van bedrijfsafvalwater
met een debiet van 0,025m³/uur,
het lozen van huishoudelijk
afvalwater, een transformator van
250 kVA, een luchtcompressor,
opslag van maximaal 50 ton papier
en
karton
in
een
lokaal,
stookinstallatie met een totale
warmtevermogen van 1200kW.
2014/030

3/12/2012

Stopzetten van een lopende klasse
2 vergunning afgeleverd door het
college van burgemeester en
schepenen op 30/01/2006 en
melding voor de beschutte
werkplaats.

/

Het bezwaarschrift luidt als volgt:












De zeef- en tampondrukkerij geeft geuroverlast: prikkelende, hinderlijke geur in de buitenlucht.
Regelmatig is er ook sterke lawaaihinder: de zeefdrukroosters worden met een hogedrukreiniger
afgesproten in de buitenlucht, met verspreiding van een vuile nevel. Het water dat vermengd is
met de verfrestanten komt in de riool terecht.
Compressoren en ventilatoren geven lawaaihinder: dikwijls ook tijdens de weekends;
Verkeersoverlast in de Veldhovenstraat: Dit wordt vooral veroorzaakt door het manoeuvreren of
stationeren van zware vrachtwagens. De situatie aan de toegangspoort wordt daardoor ronduit
gevaarlijk voor de schoolgaande jeugd voor en na schooltijd.
Ongewenst parkeren op de voetpaden door wachtende personenwagens die werknemers
brengen of afhalen. Ze brengen dikwijls beschadigingen aan op openbaar of privédomein. Binnen
het bedrijfsterrein is er nog enorm veel ruimte hiertoe.
Verbrandingsoven met zwart rokende schouw: deze wordt ’s morgens opgestookt en verspreid
via een hoge schouw temidden van het bedrijfsterrein een enorme zwarte rookpluimen die
dikwijls neerslaat bij de omwonende naargelang de windrichting. Deze inrichting is niet terug te
vinden in de milieuvergunningsaanvraag.
Opslag van gevaarlijke, brandbare en toxische stoffen; er zijn reeds twee branden geweest
rondom het terrein van de beschermde werkplaats die tijdig konden geblust worden ondanks het
feit dat de toegang tot de bedrijfsdomeinen zeer moeilijk bereikbaar was. Maar wat zou er
gebeuren als er brand zou uitbreken in één van de opslagruimten met voormelde stoffen temeer
daar er nog opslagruimten zijn met onder meer hout, riet, stro, boomstammen, platen, papier,
karton, verven, cosmetische producten, tabakswaren, kunststoffen en allerlei andere
verpakkingsmaterialen. …
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We zien ons dan ook genoodzaakt bezwaar in te dienen tegen de verdere uitbreidingsplannen van de
industriële activiteiten van de werkplaats.
De beroepers vragen de geplande uitbreidingen uit te stellen en deze op te nemen in het BPA dat voorzien
is voor het komende jaar.
Aan de exploitant werd er op gewezen dat vele bezwaren mits kleine inspanningen en zonder al te grote
kosten kunnen worden verholpen zoals onder meer:





Het plaatsen van een filterinstallatie op de afzuiginrichting van de drukkerij, waardoor de
geuroverlast naar omwonenden kan worden ingeperkt;
Het uitschakelen van compressoren en ventilatoren na de werkuren en tijdens het weekend. Ook
het aanbrengen van een isolatie rondom de buiten opgestelde compressoren beperkt de
mogelijke geluidsoverlast.
Overleg met omwonenden en stedelijke politiedienste aangaande de verkeersoverlast (is geen
milieumaterie).

Mobiliteit
De Herenthoutseweg wordt in het beleidsdocument “Verbreden en verdiepen MP Herentals /
beleidsplan/mei 2014: Vectris CVBA / Herentals” geselecteerd als lokale wegen type 1. Lokale wegen type
1 hebben als hoofdfunctie verbinden op (inter)lokaal niveau en in tweede instantie ontsluiten en toegang
geven. De case is gelegen in de nabijheid van de af- en oprittencomplexen 21 en 22 van de E313.
Figuur 53: situering case op luchtfoto

Op de omliggende straten is er nagenoeg geen parkeeraanbod. Het bedrijf voorziet in zijn eigen
parkeerplaatsen. Deze bevinden zich gedeeltelijk vooraan (toegankelijk voor derden) en achteraan. Er is
geen medegebruik gekend.
De toegangen tot de bedrijfssite bevinden zich in de directe nabijheid van het kruispunt Herenthoutseweg
– Veldhoven – Palmenlaan. Dit zorgt voor verkeersoverlast in onder meer de Veldhovenstraat. Dit wordt
vooral veroorzaakt door het manoeuvreren of stationeren van zware vrachtwagens.
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Figuur 54: Zicht op kruispunt Herenthoutseweg – Veldhoven vanuit Herenthoutseweg (bron:
www.googlemaps.be)

Figuur 55: Zicht op
www.googlemaps.be)

kruispunt

Herenthoutseweg

–

Veldhoven

vanuit

Veldhoven

(bron:

Sociale aspecten
Kaliber is een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf is een bedrijf dat mensen tewerkstelt die niet in het
“reguliere” arbeidscircuit terecht kunnen, dat economische activiteiten combineert met sociale
doelstellingen.

Economische aspecten
ZKW (thans Kaliber) wordt in het GRS van Herentals beschreven als een belangrijke werkgever naast de
klassieke “grote industrieën”, zoals de voedingsindustrie en de staalindustrie.
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Situering onderzoek
Dit document geeft de resultaten weer van het ontwerpend onderzoek op een aantal bedrijfssites in het
bebouwde weefsel van Kortrijk-Bissegem-Wevelgem. Dit ontwerpend onderzoek past een
aantalruimtelijke verwevingsstrategieën toe, die ontwikkeld werden in het project Kameleon.
Die scope van dit onderzoek staat los van het onderzoek dat door UHasselt is gedaan. Beide onderzoeken
hanteren een verschillende onderzoeksmethodiek. Terwijl dit onderzoek het ontwerp naar voor schuift en
een aantal situaties ruimtelijk uittest, vertrekt UHasselt van een meer collaboratieve methodiek, die
gebaseerd is op observaties en interviews met de individuele bedrijven en die uiteindelijk leidt tot
tijdslijnen van de bedrijven. De ene benadering is dus eerder stedenbouwkundig en de andere eerder
bedrijfseconomisch.
Ondanks die verschillende benadering, zien we toch een aantal overlappingen. Sommige strategieën, zoals
het belang van de relatie met de omgeving, komen in beide onderzoeken voor. Daarnaast leveren beide
onderzoeken ook andere resultaten op, die voor een deel te verklaren zijn door die verschillende
benadering. Zo gebruikt het Kameleon-project bijvoorbeeld “verschaling” als verwevingsstrategie. In dit
geval stelt deze strategie voor om grote bouwblokken op te delen naar kleinere zodat er in het gebied een
grotere morfologische samenhang is. Dit illustreert de stedenbouwkundige, morfologische benadering van
het Kameleon-project: vanuit de kleinste bouwblokken en korrels gezien, is verschaling inderdaad een
logisch gevolg. UHasselt vertrekt van een meer bedrijfseconomisch perspectief en nuanceert dit beeld van
grote en kleine bouwblokken enigszins. Verschaling is vanuit bedrijfseconomisch perspectief niet altijd
wenselijk en zelfs ook niet altijd nodig. Het UHasselt-onderzoek haalt voorbeelden van bedrijven aan,
waarin wonen en werken met grote bedrijven, of grote bouwblokken tussen kleine korrels, goed mogelijk
is. Het maakt zelfs specifiek deel uit van dat type economisch weefsel. Dit laatste illustreert het onderzoek
van AWB, dat via inventarisatie verschillen types economische gebieden definieerde. Hierin komen
economische activiteiten zoals productie en industrie ook voor in gemengde omgevingen.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
7

Project Kameleon: ondernemen in de kern
Kameleon is een gesubsidieerd project vanuit het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen in het
kader van de oproep “Ondernemingsvriendelijke gemeente”. Het project speelt in op de prioriteit “ruimte
voor ondernemen buiten bedrijventerreinen”.
De resultaten van het project zijn consulteerbaar op ondernemenindekern.leiedal.be.

Uitdaging
Onze ruimte wordt gekenmerkt door een veelheid aan geïsoleerde gebieden met bedrijvigheid in stedelijke
of gemeentelijke kernen. Met Kameleon wil de intercommunale Leiedal samen met de gemeenten uit de
regio Kortrijk de ruimte voor het ondernemen in deze kernen optimaliseren. Net zoals een kameleon zich
aan de omgeving aanpast, is nagegaan op welke manier bedrijfslocaties in een stedelijke of gemeentelijke
kern kunnen opgaan. Dit kan door vraag en aanbod naar ruimte voor ondernemen beter te matchen.
De lokale besturen staan voor de grote uitdaging om ruimte voor ondernemen in de kernen te behouden,
te stimuleren en te creëren. Een gebrek aan draagvlak, financieel interessantere alternatieven of de
complexiteit van een vestiging in het centrum zorgen ervoor dat bedrijven steeds vaker verdwijnen. Maar
het wegtrekken van bedrijven uit de kern heeft ook heel wat negatieve gevolgen. Er ontstaat leegstand, de
leefkwaliteit vermindert door het verdwijnen van handelsfuncties, de mobiliteitsbehoefte stijgt door het
scheiden van het wonen en werken en er moet nieuwe open ruimte ingenomen worden om de bedrijven
te huisvesten.
Binnen het project Kameleon ontwikkelde Leiedal instrumenten om bij vragen rond hergebruik van verlaten
economische sites de gemeentelijke dienstverlening te optimaliseren en om een proactief beleid voor de
bedrijfshuisvesting te ontwikkelen.

Doelstellingen
Ondernemers op zoek naar bedrijfsruimte worden algauw doorverwezen naar bedrijventerreinen; locaties
in de kern worden te weinig overwogen. Indien er rekening gehouden wordt met een aantal voorwaarden
kunnen veel bedrijfsactiviteiten wel degelijk verzoend worden met woon- of andere functies.
Het project Kameleon heeft daarom als doelstelling de bedrijfshuisvestingsmogelijkheden in de stedelijke
of gemeentelijke kern te verbeteren door een optimale dienstverlening en een proactief beleid.
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Een optimale dienstverlening
Een ondernemer met een vraag over bedrijfshuisvestings- of uitbreidingsmogelijkheden in een
gemeentelijke kern wacht nu vaak te lang op een volledig, duidelijk en genuanceerd antwoord.
Tijdens het project Kameleon werd een verbeterd dienstverleningsproces uitgewerkt op basis van een
gedetailleerde analyse van de huidige gemeentelijke dienstverlening en klantenverwachtingen.
De focus ligt op de organisatie van het proces om ruimtevragen van ondernemers af te wegen.
De resultaten uit het verbetertraject willen we ook op lange termijn garanderen en integreren in het
dagdagelijkse handelen. Door de professionalisering van de interne afstemmingsprocessen worden
economische ruimtevragen op een objectieve en geïntegreerde manier door de verschillende diensten
opgevolgd.
afwegen
De sleutel ligt in het optimaliseren van de interne afstemmingsprocessen om de aanvrager een sneller en
vooral vollediger antwoord te kunnen geven. Centraal hierin staat de ontwikkeling van een
afwegingsinstrument. Met die tool wordt op een objectieve en snelle manier een geïntegreerd advies
gegeven bij ruimtevragen.
Organiseren
Om alles uit het afwegingsinstrument te kunnen halen, is er ook ingezet op het uitwerken van een optimaal
intern gemeentelijk proces voor het behandelen van ruimtevragen. Op basis van de analyse van de
bestaande trajecten is een verbeterd proces voorgesteld. Hierbij wordt ingezet op het centraliseren en
delen van de informatie verspreid over de verschillende diensten

Een proactief beleid
Samen met de gemeenten zette de intercommunale Leiedal ook in op de ontwikkeling van een proactief
beleid rond economische locaties in stedelijke en gemeentelijke kernen. Vandaag gebeurt de visievorming
over vrijkomende economische sites in het centrum nog te vaak ad hoc. Het is de bedoeling dat de gemeente
kan rekenen op een proactief beleid over welk type activiteiten mogelijk en/of wenselijk zijn op specifieke
locaties in de kern, en onder welke voorwaarden.
Het proactief beleidstraject steunt op 3 pijlers: weten, kiezen en sturen.
Weten:
Lokale besturen hebben vaak geen volledig zicht op de aanwezige bedrijvigheid en potenties voor
ondernemen in de kernen. De best beschikbare, maar onvolledige, bronnen zijn een overzicht van de
bestemmingszones en een leegstandsregister. Het proactief beleid is gebaseerd op een volledige
cartografische inventarisatie van de ruimte voor ondernemen in de gemeente. Hiervoor werd een geoloket
opgezet waarbij verschillende bestaande lagen worden gecombineerd en aangevuld met bijkomende data.
Kiezen
Om uit de geïnventariseerde sites de meest strategische locaties voor visievorming te selecteren, is een
methodiek uitgewerkt. Hiervoor is een focusinstrument ontwikkeld dat de sites rangschikt op basis van een
aantal relevante criteria.
Sturen
Tenslotte zijn op basis van de verschillende ontwerpende onderzoeken 9 concrete ruimtelijke strategieën
voor verweving uitgewerkt. Iedere aanpak is geïllustreerd met concrete voorbeelden. De strategieën zijn in
te zetten op de strategisch gekozen sites en bieden een houvast voor een duurzame verweving van
ondernemen in de kern.
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9 ruimtelijke strategieën voor verweving
Er werden op basis van verschillende ontwerpende onderzoeken 9 verschillende ruimtelijke strategieën
voor verweving gedefinieerd? De ruimtelijke strategieën hebben impact op 3 niveaus:
1.

2.

3.

de gemeenschap
a. verschalen
b. verknopen
de omgeving
a. bufferen 2.0
b. openen
c. samenwerken
de site zelf
a. stapelen
b. hergebruiken
c. verdelen
d. plooien

Een eerste groep interventies of strategieën herdefinieert de ruimtelijke relatie tussen de economische
ruimte en de gemeenschap. Nieuwe economische activiteiten op een site bieden soms mogelijkheden om
het domein in te schrijven in de context van de gemeenschap, in plaats van een geïsoleerd en afgesloten
eiland in het centrum te blijven.
De tweede groep strategieën richt zich op de directe relatie tussen de site en haar omgeving.
Economische activiteit is te vaak verborgen, waardoor ze deel lijkt uit te maken van een andere wereld.
Dit resulteert soms in een vorm van intolerantie vanuit de omgeving; onbekend is immers vaak onbemind
of zelfs ongewenst. De ruimtelijke interventies benadrukken het belang van overgangsruimten zoals
collectieve ruimtes, buffers, randen... Overgangsruimten kunnen een rol spelen in het begrenzen van de
omvang en schaal van de economische activiteiten, in het organiseren en - waar nodig - verdelen van de
economische activiteiten, of in het openen van mogelijkheden voor het aantrekken van secundaire
functies zoals pleinen, markten, speeltuinen... Zichtbaarheid en nabijheid herstellen het contact tussen de
omgeving en de economische activiteit.
Een derde groep strategieën werkt op het niveau van het terrein zelf. Deze interventies hebben uiteraard
ook een impact op de omgeving, maar de voordelen beperken zich voornamelijk tot de site zelf
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Onderzoeksgebied
Het gebied waarop de strategieën vanuit Kameleon worden toegepast is de omgeving van het bedrijf
Maylsse-Sterima ter hoogte van de Bissegemstraat. Malysse-Sterima is 1 van 3 bedrijven die werd
geanalyseerd in kader van de segmentatiestudie VI (zie Segmentatie VI: Beweegredenen voor verweving
van wonen en werken – case Kortrijk-Historiek en situering).
Er wordt gefocust op de omgeving van Malysse-Sterima ter hoogte van de Bissegemstraat omdat uit de
analyse van de verweving blijkt dat er zich in dit gebied de grootste problemen (hinder) voordoen. En ook
omdat er grote dynamiek (plannen rond verbouwen, uitbreiden, verplaatsen activiteiten) in dit gebied
heerst.
Figuur 1: Algemene situering projectgebied (bron NGI 2018, Agiv 2017)

Figuur 2: Orthofoto onderzoeksgebied (bron Agiv/Leiedal 2017)
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Resultaten ontwerpend onderzoek
Ontwerpen voor het onderzoekgebied.
Voor het onderzoeksgebied zijn er 2 plannen opgemaakt:
1.

een plan waarbij uitgegaan wordt van de volledige herbouw en herinvulling van de site
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2.

een plan waarbij uitgegaan wordt van de herinvulling een aanpassing van (een deel van) de
bestaande gebouwen.
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Toegepaste ruimtelijke verwevingsstrategieën
Bij het ontwerp van deze plannen zijn er verschillende ruimtelijke verwevingsstrategieën vanuit Kameleon
toegepast. Dit wordt hierna geïllustreerd.

Verknopen
Het creëren van verbindingen is cruciaal. Op die manier stel je de economische site open voor voetgangers
en fietsers waardoor de locatie aan betekenis wint. In sommige gevallen biedt de herontwikkeling van een
economische sproet de mogelijkheid om ontbrekende schakels in het voetgangers- en fietsersnetwerk te
voorzien.

In het onderzoeksgebied bestaat de verknoping in het inbrengen van een nieuwe ontsluiting rechtstreeks
naar de steenweg.
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Verschalen
De schaal van de economische activiteit wordt beperkt om evenwicht te creëren met de woningen en het
publiek domein in de omgeving.

In de ontwikkelde plannen is bij de herinvulling een patroon voorzien waarbij kleiner bedrijfsgebouwen
worden voorzien.

in het geval van het verbouwen wordt de bestaande bebouwing ingedeeld n verschillende modules.
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Herbruiken
Gebouwen op voormalige economische sites hebben vaak erfgoedwaarde of interessante bouwfysische
eigenschappen. Door de organische groei en ontwikkeling kan je sheddaken, betonnen loodsen, bakstenen
gebouwen en metalen loodsen op één en dezelfde site vinden. De evaluatie van de bestaande gebouwen is
dan ook een cruciaal element bij de herontwikkeling van een site. Een gebouw met een “geschiedenis” geeft
algauw meerwaarde aan het reconversieproject.

Bij het ontwerpend onderzoek wordt bij het ontwerp voor de verbouwing bijzondere aandacht besteed
aan de bakstenen gevel. Omwille van zijn kenmerkend karakter wordt die behouden.
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Verdelen
Open ruimtes binnen een afgesloten economische site krijgen steeds een infrastructurele definitie: als
parking, laad- en loskade, buffer,... Bij het herontwikkelen en openen van sites krijgen die open ruimtes een
nieuwe rol: als collectieve of publieke ruimte. De publieke ruimte verdeelt en deelt: als buffer tussen wonen
en als aanduiding van de verdeling tussen de private en gemeenschappelijke delen van de site.

In het onderzoeksgebied wordt het zuiden van de site zodanig ingericht dat die ruimte biedt voor de
ontsluiting en waterbuffering en tegelijkertijd zorgt voor extra afstand ten opzichte van de bestaande
bewoning.
De verkeersinfrastructuur die de site in 2 deelt biedt ook ruimte voor parkeren.
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Openen
In de meeste ondernemingen speelt de economische activiteit zich volledig intern af. Bedrijven lijken
anonieme betonnen dozen zonder verbinding met de buitenwereld. Onderzoek wees erop dat het
exterieur invloed heeft op de appreciatie van de economische activiteit. Kleinschalige gevels leveren dus
een grotere bijdrage aan de relatie tussen de economische activiteit en de stedelijke omgeving dan grote
blinde muren.

Bij de ontwerpen is gepoogd om door middel van doorsteken/openingen in de gevel het massieve
karakter van de gevel te breken en ook inkijk in de bedrijfsactiviteiten te geven. Ook door het inbrengen
van een nieuwe verkeersstructuur wordt het ganse binnengebied geopend voor het publiek.
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Aanpak
Mapping van economische activiteiten
In dit hoofdstuk wordt mapping van economische activiteiten toegelicht en voorgesteld. Het doel van deze
aanpak is om een nieuwe soort kennis te produceren over de locatie en differentiatie van economische
activiteiten in een bepaald gebied. Het werk is gebaseerd op een empirisch onderzoek, waarbij aan de
hand van een visuele controle ter plaatse wordt vastgesteld wat identificeerbaar is als economisch of wat
ontworpen is voor economisch gebruik. Het doel daarvan is het identificeren, lokaliseren en classificeren
van alle verschillende soorten bestaande economische activiteiten in het geselecteerde gebied. De visuele
controle wordt uitgevoerd tijdens een capillaire fase van veldwerkzaamheden, waarbij een operator alle
zichtbare gegevens over zichtbare economische eenheden verzamelt en tegelijkertijd alle mogelijke voor
het publiek toegankelijke gebieden in de gegeven zone (straten, parken, pleinen, parkeerplaatsen enz.)
verkent. Normaal gesproken worden gegevens over economische eenheden die niet zichtbaar zijn vanuit
het publieke domein niet opgenomen in de mapping. Dat kan worden gezien als een beperking van de
tool, die naar onze mening niet van invloed is op de algemene kwaliteit van de bijdrage. Economische
eenheden worden gedefinieerd als plaatsen waar mensen werken of plaatsen die bedoeld zijn om in te
werken. Winkels, werkplaatsmagazijnen, kantoren, scholen en alle andere locaties waar mensen
daadwerkelijk werken of kunnen werken, komen in aanmerking. Plaatsen zoals voormalige buurtwinkels
of voormalige industriële gebouwen die omgebouwd zijn en nu als woningen worden gebruikt, worden
niet in aanmerking genomen, omdat het in de huidige omstandigheden niet mogelijk is om er een
economische activiteit te herbergen, ongeacht hun verleden.
Er wordt een reeks gegevens verzameld om alle economische eenheden en het kadastrale perceel waarop
de eenheden zich bevinden te beschrijven. Kadastrale percelen worden ook gebruikt als basis voor de
weergave van gegevens. De verzamelde gegevens zijn: naam en beschrijving van het bedrijf, dominant
economisch gebruik van het perceel (in geval van meerdere economische toepassingen), dominant
gebruik van het perceel (economie, wonen, wonen en groen, landbouw enz.), aanwezigheid van woningen
op het perceel, locatie van de eenheden (begane grond of niet), aantal gebouwen en aantal verdiepingen
van het hoogste gebouw. De gegevens worden vervolgens geïntegreerd met een desktop-onderzoeksfase,
opgeslagen in een MS Access-database en gevisualiseerd met behulp van een GIS-software. Het
eindproduct van deze tool is niet alleen een gekleurde kaart die laat zien waar de economie zich bevindt
en hoe deze is ingedeeld. Vanuit de database is het mogelijk om verschillende gegevenscombinaties te
verkrijgen en te visualiseren, waardoor het mogelijk is om de bestaande economie vanuit verschillende
invalshoeken te bekijken.
De economische activiteiten worden in totaal in 40 verschillende categorieën georganiseerd (tabel 1). Het
doel van deze classificatie is een aantal categorieën te definiëren die alle verschillende soorten bestaande
economische activiteiten kunnen omvatten en die in te delen naargelang het type activiteit of het
operationele gebied. We willen erop wijzen dat deze classificatie geen poging is om alle verschillende
soorten activiteiten in detail te beschrijven. Daarvoor bestaan er al een aantal complexere en soms niet
helemaal duidelijke databanken.
Mapping geeft een eerste en interessant overzicht van de algemene economische situatie in een bepaald
gebied en kan ook worden gebruikt als een krachtig instrument om contact te leggen en te werken met
bepaalde bedrijven in projecten en planningsprocessen die gericht zijn op specifieke thema's en gebieden
(d.w.z: het project Buda+, Dep. Omgeving). Anderzijds bleek het moeilijk om een gebied vanuit
economisch oogpunt te beschrijven aan de hand van alleen de informatie in de kaarten.
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Tabel 1: Classificatie van economische activiteiten
Code

Beschrijving

Uitleg

E

Leegstaand

Leegstaande gebouwen of eenheden, ongebruikt of verlaten.

OU

Ongekend

Gebouwen of delen daarvan waarvan het huidige of vroegere gebruik niet
herkenbaar is op basis van veldwerk of desktoponderzoek.

VA

Voertuiggerelateerd: lucht

De activiteit van de eenheid houdt verband met het produceren,
assembleren, onderhouden en gebruiken van vliegtuigen en met
luchtvaartmaatschappijen.

VB

Voertuiggerelateerd: fietsen

De activiteit van de eenheid houdt verband met het produceren,
assembleren, onderhouden, gebruiken, verhuren en verkopen van fietsen.

VC

Voertuiggerelateerd: auto en
vrachtwagens

De activiteit van de eenheid houdt verband met het produceren,
assembleren, onderhouden, gebruiken, verhandelen, verhuren en verkopen
van auto's en vrachtwagens en met het leveren van onderdelen daarvan.
Tankstations, carwashes en commerciële parkeerplaatsen zijn inbegrepen.

VR

Voertuiggerelateerd: spoorwegen

De activiteit van de eenheid houdt verband met het produceren,
assembleren, onderhouden, gebruiken en verhandelen van treinen en met
het leveren van onderdelen daarvan.

VW

Voertuiggerelateerd: waterwegen

De activiteit van de eenheid houdt verband met het produceren,
assembleren, onderhouden, gebruiken, verhandelen en opslaan van boten en
met het leveren van onderdelen daarvan.

SE

Diensten: onderwijs

De activiteit van de eenheid is het opleiden of trainen van mensen, inclusief
kleuterschool, crèche en kinderdagverblijf.

SHC

Diensten: zorg

De activiteit van de eenheid is het verstrekken van gezondheidszorg voor
mens en dier, d.w.z. ziekenhuizen, artsen, apotheken, dierenartsen,
hoorcentra, sociale zekerheid, dagopvang voor gehandicapten en
bejaardentehuizen.

UT

Nutsvoorzieningen, afval en recyclage

De activiteit van de eenheid is het leveren of onderhouden van infrastructuur
voor elektriciteit, water- en gasvoorziening, riolering, afvalverwerking en
recyclage.

F

Geloof

De activiteit van de eenheid houdt verband met religieuze diensten en
plaatsen voor godsdienstverering.

ACS

Kunst, cultuur, vrije tijd en sport

De activiteit van de eenheid houdt verband met kunst, cultuur, sport en vrije
tijd, met inbegrip van parochie- en jeugdcentra, gok- en
weddenschappencentra, nachtclubs en casino's.

MPP

Drukkerij en uitgeverij

De activiteit van de eenheid is afdrukken of publiceren, inclusief
fotokopieerwinkels.

RH

Hotels, B&B

De activiteit van de eenheid is het verstrekken van onderdak en bijbehorende
maaltijden en entertainment voor betalende gasten.

RB

Restaurants, cafés en
afhaalrestaurants

De activiteit van de eenheid is het serveren van eten en drinken voor
betalende gasten, inclusief afhaalrestaurants.

RC

Handel: bouw

De activiteit van de eenheid is de verkoop van goederen voor
persoonlijk/privaat verbruik of gebruik: brico en gereedschap.

RF

Handel: voeding

De activiteit van de eenheid is de verkoop van goederen voor
persoonlijk/privaat verbruik of gebruik: voeding en dranken (d.w.z.
supermarkten, kruidenierswinkels, bakkerijen, buurtwinkels, slagerijen,
delicatessenzaken enz.)

RG

Handel: huis en tuin

De activiteit van de eenheid is de verkoop van goederen voor
persoonlijk/privaat verbruik of gebruik: meubilair en badkamermeubilair,
vloeren en tegels, ramen, deuren, trappen, matrassen, gordijnen,
zonneweringen, tuinmaterialen en planten.
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RO

Handel: andere

De activiteit van de eenheid is de verkoop van goederen voor
persoonlijk/privaat verbruik of gebruik: goederen die niet onder de vorige
categorieën vallen (d.w.z. winkels die telefoons, laptops en elektronische
apparaten, speelgoed, huishoudapparaten, kranten, bloemen, huishoudelijke
producten enz. verkopen).

RP

Handel: persoonsgerelateerd

De activiteit van de eenheid is de verkoop van goederen voor
persoonlijk/privaat verbruik of gebruik (d.w.z. schoenen, kleding,
sportuitrusting, brillen, haar- en schoonheidsproducten, juwelen enz.).

CGA

Bouw: tuinaanleg en -onderhoud

De activiteit van de eenheid is rechtstreeks betrokken bij de aanleg van
tuinen, bij landschapsarchitectuur en bij het bouwen of installeren van
zwembaden op een werf.

CIE

Bouw: afwerking, inrichting en
techniek

De activiteit van de eenheid is rechtstreeks betrokken bij de binnen- en
buitenafwerking op een werf (d.w.z dakbedekking, bekleding, installatie van
muren, verlichting, meubilair, deuren en ramen, schilderwerk, technische
installaties).

CGS

Ruwbouw en grondwerken

De activiteit van de eenheid is rechtstreeks betrokken bij de bouw op een
werf, structurele werkzaamheden (d.w.z. wegen, bruggen, rioleringen,
structurele delen van gebouwen enz.) en grondwerken.

MAG

Productie: landbouw

De activiteit van de eenheid is het kweken van planten, groenten en dieren.
Alleen boerderijgebouwen, hun relatieve oppervlakten en kassen worden
opgenomen.

MCO

Productie: bouwmaterialen

De activiteit van de eenheid is het produceren of vervaardigen van
bouwmaterialen (d.w.z beton, zand en grind, geprefabriceerd beton enz.).

MFC

Productie: voeding, drank en catering

De activiteit van de eenheid is het produceren of vervaardigen van
voedingsmiddelen en dranken. Cateringbedrijven zijn inbegrepen.

MMM

Productie: metaal en installaties

De activiteit van de unit is het assembleren, bouwen of maken van
gereedschap en machines of onderdelen. De activiteiten met betrekking tot
de behandeling en verwerking van metalen materialen en hun oppervlakken
zijn inbegrepen.

MO

Groothandel: andere

De activiteit van de eenheid is het produceren of vervaardigen van goederen
(d.w.z. chemische producten, textiel, rubberproducten, verf, verpakkingen,
lijm, 3D-druk).

WC

Groothandel: bouw

De activiteit van de eenheid is het verkopen, leveren, importeren en
exporteren van bouwmaterialen en producten voor professioneel gebruik of
verbruik.

WF

Groothandel: voeding en drank

De activiteit van de eenheid is het verkopen, leveren, importeren en
exporteren van voedingsmiddelen en dranken voor professioneel gebruik of
verbruik.

WO

Groothandel: andere

De activiteit van de eenheid is het verkopen, leveren, importeren en
exporteren van andere goederen voor professioneel gebruik of verbruik
(d.w.z. schoonheidsproducten, elektronische onderdelen en materialen,
speelgoed, audio- en videocomponenten enz.).

WTS

Transport, logistiek en opslag

De activiteit van de eenheid is het transport, de levering of de opslag van
goederen.

SPU

Diensten: openbaar

De activiteit van de eenheid is het verlenen van een openbare dienst (d.w.z.
openbare diensten van alle overheidsniveaus, van de gemeentelijke tot de
nationale
overheid,
openbare
bibliotheken,
politiebureaus,
brandweerdiensten, kantoren van de Europese Unie (EU), gebouwen en
ruimten die voor openbare activiteiten worden gebruikt).

SFL

Diensten: financieel en juridisch

De activiteit van de eenheid is het verlenen van financiële, juridische of
verzekeringsdiensten, waaronder auditing, trustfondsen, investeerders,
belastingadvies, managementadvies en bedrijfsadvies.
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SPC

Diensten: creative, media en reclame

De activiteit van de eenheid is betrokken bij architectuur, ontwerp, marketing
en reclame, fotografie, media, mode, inclusief organisatoren van
evenementen.

SRD

Diensten: onderzoek en ontwikkeling

De activiteit van de eenheid is het leveren van wetenschappelijk onderzoek,
onderzoek en ontwikkeling, technische tests en analyses of laboratoria.

SOP

Diensten: overige persoonlijke
dienstverlening

De activiteit van de eenheid is het verlenen van diensten voor personen en
gezinnen
(d.w.z.
kappers,
schoonheidssalons,
wasserijen,
schoonmaakbedrijven voor privéhuishoudens, rijscholen enz.).

SSC

Ondersteunende diensten: bouw en
gebouwgerelateerd

De activiteit van de eenheid is het verlenen van bouwgerelateerde diensten
of diensten voor gebouwen (d.w.z. onderhoud en reiniging van gebouwen,
beveiligingsdiensten, huur van bouwmachines en -gereedschap).

SSG

Ondersteunende diensten:
goederengerelateerd

De activiteit van de eenheid is het verlenen van goederengerelateerde
diensten (d.w.z. reiniging en industriële reiniging, onderhoud, verpakking,
huur van audio- en videoapparatuur enz.).

SPR

Diensten: professioneel

De activiteit van de eenheid is het verlenen van professionele
(advies)diensten aan personen en bedrijven (d.w.z. vastgoed, arbeids- en HRbureaus,
vertaalen
tolkdiensten,
vakbonden,
callcenters,
informatietechnologie en computers).

Bron: AWB, protocoldocument.

Afbeelding 1: Classificatie van economische activiteiten en legenda

Bron: AWB, protocoldocument.
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Types
Zoals in het vorige hoofdstuk al is gezegd, is mapping van economische activiteiten alleen niet voldoende
om de economische structuren en dynamiek in een gebied in kaart te brengen. Desalniettemin vormt het
een solide basis van gegevens en kennis om dit doel te bereiken. Economische types vormen de tweede
benadering die in deze studie wordt gebruikt. Zij geven het verband weer tussen mapping van
economische activiteiten en de bereidheid om te begrijpen hoe economische activiteiten zijn verspreid en
gemengd.
Economische types zijn bedoeld als gebieden die worden gekenmerkt door dezelfde economische
weefselnabijheid en door de overheersende aanwezigheid van een economisch gebruik, of een
combinatie van toepassingen. Een economisch type is gebaseerd op een visuele interpretatie van lagen
die verschillende informatie bevatten, zoals de mapping van economische activiteiten, een luchtfoto en
als laatste een laag die percelen combineert met economische en residentiële toepassingen. Types
worden gedefinieerd aan de hand van vier hoofdparameters:
−
−
−
−

Nabijheid, bedoeld als afstand tussen economische percelen.
Dominant economisch gebruik van percelen, op basis van de mapping van economische
activiteiten.
Soortgelijke omgevingskenmerken, zoals toegankelijkheid of de aanwezigheid van een gedeelde
infrastructuur.
De aanwezigheid van wooneenheden.

Door deze aanpak is het mogelijk om een bepaald deel van het grondgebied dat plaats biedt aan
economische activiteiten op te splitsen in economische structuren, clusters of gebieden met dezelfde
kenmerken. Deze elementen zijn gebaseerd op gegevens die op het terrein zijn verzameld, gecombineerd
met de bovengenoemde lagen en uitgewerkt in een visuele interpretatie. De resultaten geven weer hoe
de economie is verspreid en georganiseerd over een gebied met een consistent niveau van
nauwkeurigheid.
Op basis van de bovengenoemde parameters zijn in totaal 16 verschillende types gedefinieerd, die de
economische omgevingen die aanwezig zijn in het bestudeerde gebied vertegenwoordigen. Het aantal
types ligt niet vast. Nieuwe combinaties van toepassingen in verschillende economische omgevingen
kunnen leiden tot de definitie van nieuwe types. Een volledigere definitie van de typologieën is
beschikbaar in bijlage 1.
Afbeelding 2: Categorieën van economische types

Bron: AWB, typologieënmethodologie.
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Vanwege het grote aantal verschillende economische categorieën (tabel 1) kunnen de resultaten van de
inhoudelijke analyse voor elk economisch type, dat wil zeggen het aantal economische activiteiten per
sector, nogal verwarrend zijn. Daarom zijn de veertig categorieën gegroepeerd in een totaal van negen
categorieën. De herindeling is gebaseerd op de bereidheid om activiteiten die zich normaal gesproken in
een vergelijkbare economische omgeving bevinden, of die vergelijkbare kenmerken hebben, samen te
voegen om hun aanwezigheid te benadrukken wanneer zij in een andere economische context zijn
opgericht. In tabel 2 worden deze 9 categorieën beschreven aan de hand van de in tabel 1 weergegeven
activiteitencodes.
Tabel 2: Categorisering van economische activiteiten op basis van typeanalyse
Categorie

Codes

Landbouw
Industriële activiteiten

MAG
CGA, CIE, CGS, MCO, MFC, MMM, MO, MPP, UT, VA, VB, VC, VR, VW, WC, WF,
WO, WTS

Industriële diensten

SSC, SSG

Kantoordiensten

SFL, SPC, SPR, SRD

Stedelijke diensten en vrije tijd

ACS, F, SE, SHC, SOP, SPU

Bouwhandel

RC

Handel, restaurants en hotels

RF, RG, RH, RO, RP, RB

Leegstaand

E

Ongekend

OU

Bron: AWB, typologieënmethodologie.
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Casus Kortrijk
Algemene beschrijving van het gebied
Het in kaart gebrachte gebied ligt aan de rand van Kortrijk op de route van de stad naar Wevelgem, via
Bissegem. Een totale oppervlakte van 7,7 km² is in kaart gebracht en gestructureerd langs twee van de
belangrijkste historische wegen in het gebied: de Meensesteenweg-Kortrijkstraat in het westen en de
Oude Ieperseweg-Kortrijksestraat in het noorden. Er zijn nog enkele andere infrastructuren aanwezig in
het gebied: de rivier de Leie in het zuiden, de A17 Brugge-Doornik, de Kortrijkse ring, de spoorweg
Kortrijk-Ieper en als laatste de luchthaven Kortrijk-Wevelgem. Deze combinatie van historische wegen en
infrastructuren is altijd een vruchtbare voedingsbodem geweest voor de economie, met name de
industrie en de productie, die van oudsher altijd aanwezig zijn geweest in het gebied.
Afbeelding 3: Territoriale context

Bron: AWB.

Zoals verwacht vertegenwoordigt de economie vandaag de dag nog steeds een sterk karakter van het
gebied. Uit de kaart met het dominante economische gebruik (afbeelding 4) blijkt hoeveel activiteiten er
zijn en hoe gedifferentieerd ze zijn, zowel in gebruik als in omvang. De kaart met economische types
(afbeelding 5) is bedoeld om patronen en clusters te identificeren om zo te kunnen verklaren hoe de
economie gestructureerd en georganiseerd is. Op de derde en laatste kaart worden de percelen in drie
categorieën verdeeld: de percelen met alleen een economisch gebruik, de percelen waar economie en
huisvesting gecombineerd zijn op hetzelfde perceel en als laatste de percelen met gebouwen die niet
worden gebruikt of die niet bedoeld zijn voor economische activiteiten (meestal huisvesting). De
combinatie van deze drie producten vertegenwoordigt een reeks basisinformatie die kan worden gebruikt
bij de beschrijving van de rol en het belang van economie in deze zone.
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Afbeelding 4: Dominant economisch gebruik (legenda beschikbaar bij afbeelding 8)

Bron: AWB.

Afbeelding 5: Economische types (legenda beschikbaar bij afbeelding 10)

Bron: AWB.
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Afbeelding 6: Vergelijking tussen percelen met en zonder economisch gebruik (legenda beschikbaar bij
afbeelding 9)

Bron: AWB.

Uit de visuele interpretatie van deze kaarten kan worden opgemaakt dat de economie homogeen over het
hele grondgebied is verspreid. Vrijwel de gehele bebouwde ruimte herbergt economische activiteiten met
verschillende patronen en concentraties. Er zijn slechts enkele zones met vrijwel geen zichtbare
economische activiteiten, zoals de meer recente woningbouw of de laatste groene en landbouwvelden
aan de rivier. In deze gebieden zijn slechts enkele geïsoleerde of solitaire activiteiten zichtbaar.
De aanwezigheid van economische activiteiten langs de bovengenoemde historische wegen is sterk, maar
soms gefragmenteerd. Vandaag de dag zijn deze straten nog steeds een uitstekende locatie voor een
groot aantal bedrijven en bieden ze hun zowel een goede zichtbaarheid als een verscheidenheid aan
ruimte. Dit verschil heeft het mogelijk gemaakt dat in sommige delen een zeer nauwe combinatie van
verschillende activiteiten (aaneengesloten detailhandel, diensten, industrie en productie), zowel wat het
gebruik als de omvang betreft, naast elkaar bestaan, gaande van kleine winkels en kantoren tot
autohandelaars, groothandelaars, leveranciers of industriëlere ondernemingen. Enkele andere
regelmatige en doorlopende patronen zijn te vinden in wat normaal gesproken het centrum van oude
dorpen is, zoals Bissegem en Wevelgem, waar een meer homogene en continue mix tussen winkels,
restaurants, bars en diensten bestaat, die allemaal gekenmerkt worden door vergelijkbare dimensies en
voor dit soort omgevingen gemeengoed lijken te zijn. Tussen deze twee soorten gebieden zijn enkele
meer gefragmenteerde zones zichtbaar. Gebieden met nabijgelegen of discontinue activiteiten,
gedifferentieerd naar de afstand tussen de bedrijven, verbinden altijd meer continue types, waardoor
deze economische structuren kunnen worden gecreëerd.
In het gebied zijn meerdere zones met een mix van industrie en productie als hoofdkenmerk aanwezig. Dit
kenmerk is uitzonderlijk in Vlaanderen omdat de productie meestal slechts een klein deel van het
werkelijke gebruik op industrieterreinen vertegenwoordigt, terwijl groothandelaars en leveranciers,
industriële diensten en bouw- of voertuiggerelateerde bedrijven meer wijdverbreid zijn.
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Beschrijving van de bedrijfsomgeving
Voor deze studie zijn drie bedrijven geselecteerd en nader geanalyseerd. Hier wordt een analyse gegeven
van het economische type waarin deze bedrijven zijn gevestigd en een overzicht van de directe omgeving.
De drie bedrijven zijn:
−
−
−

1. Elektriciteit Marc Destoop
2. Kava Wijnhandel
3. Malysse-Sterima

Elektriciteit Marc Destoop
Elektriciteit Marc Destoop is een elektriciteitsbedrijf gevestigd aan de Meensesteenweg in KortrijkBissegem. Het bedrijf is actief op bouwplaatsen en behoort daarom tot de categorie 'Bouw binnen en
buiten' (CIE, Construction: Interior and Exterior finishing). Een tweede economische activiteit, die actief is
op het gebied van touwen die in elkaar verstrengeld zijn en die als onderdeel van 'Vervaardiging van
overige' (MO, Manufacture Other) is gecategoriseerd, is aanwezig op het perceel. Dit bedrijf gebruikt
minder ruimte op het terrein, waardoor het economische gebruik niet representatief is voor het
dominante gebruik. Er zijn woningen aanwezig rondom het bedrijf, maar niet op de percelen zelf. Tussen
het bedrijf en de hoofdweg bevindt zich een reeks rijhuizen van drie verdiepingen met een lage dichtheid.
Deze kijken uit over de activiteit met hun achtertuin, die in de meeste gevallen bestaat uit privétuinen of
uit loodsen die door de economische activiteiten worden gebruikt voor de overige activiteiten.
Afbeelding 7: Luchtfoto Elektriciteit Marc Destoop

Bron: Geopunt.
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Afbeelding 8: Dominant economisch gebruik Elektriciteit Marc Destoop

Bron: AWB.

Afbeelding 9: Vergelijking economisch en niet-economisch gebruik Elektriciteit Marc Destoop

Bron: AWB.
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Afbeelding 10: Economisch type Elektriciteit Marc Destoop

Bron: AWB.

Het bedrijfsterrein maakt deel uit van het type 'Nabijgelegen activiteiten (detailhandel, diensten en
industrie)'. Dit specifieke type wordt gedefinieerd door een reeks kenmerken, zoals:
−
−
−
−

de afstand tussen bedrijven die niet meer dan 20 meter bedraagt;
de aanwezigheid van gedeelde infrastructuur, de Meensesteenweg, waar alle bedrijven gevestigd
zijn;
homogeniteit zowel wat betreft de afmetingen als de grootte van de percelen;
een combinatie van detailhandel, diensten en industrieel gebruik.

De grafiek met het aantal eenheden in afbeelding 11 geeft de combinatie van activiteiten binnen het type
weer. Het meest aanwezig is de categorie 'industriële activiteiten' (14 economische eenheden), gevolgd
door 'stedelijke diensten en vrije tijd' (9 economische eenheden), 'kantoordiensten' (5 economische
eenheden) en 'detailhandel, restaurants en hotels' (4 economische eenheden). De andere categorieën zijn
niet erg aanwezig. Zo is het aantal 'leegstaande' en 'ongekende' eenheden heel laag, met 4 in totaal. Dit
kan ook gebruikt worden als indicator voor een lage leegstand in dit specifieke deel van de
Meensesteenweg en binnen het type.
De grafiek van het aantal percelen toont hoeveel percelen per economische categorie zich binnen het type
bevinden. Het economisch gebruik van het perceel dat in aanmerking wordt genomen, is het belangrijkste.
'Industriële activiteiten' bevinden zich op 19 percelen, 'stedelijke diensten en vrije tijd' op 9 percelen,
'kantoordiensten' op 5 percelen en 'detailhandel, restaurants en hotels op 4 percelen. Slechts 2 percelen
zijn 'leegstaand' en 1 is 'ongekend'. De industriële activiteiten vormen nog steeds de dominante categorie
en het totale aandeel ervan is groter in vergelijking met het aantal eenheden. Dat betekent dat de
industriële activiteiten in het gebied zich op meerdere percelen bevinden en niet slechts op één perceel
zoals de meeste andere activiteiten. Dat wordt ook bevestigd in de som van het gebied-grafiek, waarin het
verschil tussen de industriële categorie en alle andere categorieën nog groter is. Wat ook interessant is, is
het verschil tussen het aantal eenheden en het gebied voor de categorie ‘stedelijke diensten en vrije tijd’.
Deze activiteiten zijn in ruime mate aanwezig in het gebied (24%), maar door hun omvang en behoeften
gebruiken ze slechts een klein deel van de economische ruimte (7%).
Deze kleine analyse bevestigt de bestaande mix van verschillende economische eenheden, met een
overwicht aan industriegerelateerde eenheden, waar 'Elektriciteit Marc Destoop' deel van uitmaakt.
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Het bedrijf wordt omringd door andere kleine en middelgrote bedrijven, die in dezelfde straat gevestigd
zijn en voornamelijk actief zijn in: activiteiten in verband met voertuigen (autoherstellers, garages of
autohandelaren), groothandel en transport (verhuizers, leveranciers van sanitaire en
verwarmingsonderdelen) en ondersteunende diensten voor de bouw (verhuur van bouwmachines en uitrusting). Aan de noordzijde is een leegstaande of niet volledig gebruikte schuur aanwezig, daarnaast
bevinden zich nog enkele andere grote loodsen, bijna volledig bezet door bedrijven die actief zijn in de
groothandel en industriële wasserijen. De residentiële sector is ook aanwezig in het type, vooral langs de
Meensesteenweg met een uniform en bijna doorlopend front van woningen, vaak vermengd met
economische activiteiten.
Afbeelding 11: Analyse van economisch type Elektriciteit Marc Destoop

Bron: AWB.
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Kava Wijnhandel
Kava wijnhandel is een drankengroothandel, geklasseerd als onderdeel van de categorie 'Groothandel:
voeding en drank' (WF, Wholesale: Food & Beverage), die vroeger op twee locaties actief was. De eerste
locatie was in het centrum van Bissegem, die vroeger de bedrijfswinkel was en die werd verkocht, en de
tweede in de Brouwerijstraat net buiten het dorpscentrum, waar het bedrijf nu actief is. Het
bedrijfseconomisch gebruik is ook het dominante gebruik; er zijn geen andere bedrijven of economische
toepassingen op het perceel aanwezig.
Hoewel er op het terrein van Kava Wijnhandel geen woningbouw is, is de directe omgeving absoluut
interessant. Het bedrijf is bijna volledig ingebed in een residentiële omgeving, georganiseerd rondom het
hele blok in rijtjeshuizen van twee verdiepingen met tuinen aan de achterzijde.

Afbeelding 12: Luchtfoto Kava Wijnhandel

Bron: Geopunt.
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Afbeelding 13: Dominant economisch gebruik Kava Wijnhandel

Bron: AWB.

Afbeelding 14: Vergelijking economisch en niet-economisch gebruik Kava Wijnhandel

Bron: AWB.
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Afbeelding 15: Economisch type Kava Wijnhandel

Bron: AWB.

De activiteit bevindt zich in de categorie 'Niet-aaneensluitende detailhandel, diensten, industrie en
productie'. Dit type wordt gedefinieerd door de volgende kenmerken:
−
−
−
−

een afstand tussen bedrijven die kleiner is dan 50 meter;
een homogene voornamelijk residentiële omgeving;
een economische combinatie van detailhandel, diensten en industrieel gebruik;
bedrijven gegroepeerd in kleine clusters die niets met elkaar te maken hebben en geen
gemeenschappelijke infrastructuur hebben.

Om te begrijpen hoe het type vanuit economisch oogpunt is gestructureerd, wordt hier een analyse
gepresenteerd die zich richt op het tellen van het aantal economische eenheden en percelen met
economisch gebruik die per categorie aanwezig zijn in het type en hun specifieke gebied.
Afbeelding 16 geeft de combinatie van activiteiten binnen het type weer. Het meest aanwezig is de
categorie 'industriële activiteiten' (8 economische eenheden), gevolgd door 'kantoordiensten' (5
economische eenheden), 'stedelijke diensten en vrije tijd' (4 economische eenheden) en 'detailhandel,
restaurants en hotels' (3 economische eenheden). Net als bij de vorige casus blijkt uit deze analyse
duidelijk de mix van verschillende activiteiten binnen het type.
De grafiek van het aantal percelen toont hoeveel percelen per economische categorie zich binnen het type
bevinden. Het economisch gebruik van het perceel dat in aanmerking wordt genomen, is het belangrijkste.
'Industriële activiteiten' bevinden zich op 13 percelen, 'kantoordiensten' en 'stedelijke diensten en vrije
tijd' elk op 4 percelen en 'detailhandel, restaurants en hotels' op 2 percelen. Slechts 2 percelen hebben
een 'ongekend' gebruik. Leegstaande percelen zijn er niet in dit gebied. Net als in de vorige casus blijkt uit
de vergelijking tussen het aantal eenheden en het aantal percelen dat de industriële sector als enige een
toename laat zien. Dit wordt duidelijker wanneer de totale economische oppervlakte van de percelen in
aanmerking wordt genomen. De industrie toont een toename van 36% van het totale aantal eenheden tot
69% van de totale economische ruimte. Het tegenovergestelde gebeurt voor de kantoordiensten, die de
23% van de economische eenheden in het gebied zijn die slechts de 7% van de economische ruimte
gebruiken.
Hoewel het bedrijf in een ruimtelijk gearticuleerd type gevestigd is, zijn er slechts weinig bedrijven in de
dichtstbijzijnde buurt. Het zijn allemaal kleine en middelgrote activiteiten, actief in de metaalbewerking en
in de installatie van deuren en ramen, die aan dezelfde straat gelegen zijn.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
20

Afbeelding 16: Analyse van economisch type Kava Wijnhandel

Bron: AWB.
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Malysse-Sterima
Malysse-Sterima is een medisch textiel- en instrumentensterilisatiebedrijf dat actief is op twee locaties in
Bissegem, meer bepaald in de Bissegemsestraat en de Zonnekestraat. Het bedrijf maakt deel uit van de
categorie 'Ondersteunende diensten: goederengerelateerd' (SSG, Supporting Services: Goods related).
Beide locaties hebben vergelijkbare kenmerken: een uniek economisch gebruik dat overeenkomt met het
bedrijf en het ontbreken van woningen.
Afbeelding 17: Luchtfoto locaties Malysse-Sterima

Bron: Geopunt.
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Er staan een aantal huizen in de onmiddellijke omgeving van het bedrijf, maar niet op de bedrijfsterreinen
zelf. Op de locatie aan de Bissegemsestraat zijn slechts weinig woonplekken aanwezig en naast het bedrijf
gelegen. Op de tweede locatie bevindt zich voor het bedrijf een meer doorlopend front van twee-ondereen-kapwoningen, die de rand van een woonwijk voorstellen. Hierdoor ontstaat een relatie tussen deze
twee elementen.
Afbeelding 18: Dominant economisch gebruik Malysse-Sterima-locaties

Bron: AWB.
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Afbeelding 19: Vergelijking economisch en niet-economisch gebruik Malysse-Sterima

Bron: AWB.
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Afbeelding 20: Economische types Malysse-Sterima

Bron: AWB.

Beide locaties maken deel uit van de categorie 'Aaneengesloten activiteiten: hoofdzakelijk industrie en
productie'. Deze twee worden gedefinieerd door de volgende gemeenschappelijke kenmerken:
−
−
−
−

afstand tussen bedrijven binnen een straal van 0 tot 20 meter;
de aanwezigheid van industriegerelateerde en productieactiviteiten;
een infrastructuur naast of in het type (spoorweg);
een klein aantal huizen met soortgelijke kenmerken.

Om te begrijpen hoe het type vanuit economisch oogpunt is gestructureerd, wordt hier een analyse
gepresenteerd die zich richt op het tellen van het aantal economische eenheden en percelen met
economisch gebruik die per categorie aanwezig zijn in het type en hun specifieke gebied, eerst voor de
Bissegemsestraat en dan voor de Zonnekestraat.
Afbeelding 21 geeft de combinatie van activiteiten binnen het eerste type weer. Het meest aanwezig is de
categorie 'industriële activiteiten' (5 economische eenheden), gevolgd door 'industriële diensten' (3
economische eenheden), 'leegstaand' (2 economische eenheden) en 'ongekend' (2 economische
eenheden). De grafiek van het aantal percelen toont hoeveel percelen per economische categorie zich
binnen het type bevinden. Het economisch gebruik van het perceel dat in aanmerking wordt genomen, is
het belangrijkste. 'Industriële activiteiten' vinden plaats op 5 percelen en 'industriële diensten' op 4
percelen. In totaal hebben slechts 2 percelen de status 'leegstaand' of 'ongekend'.
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Andere economische toepassingen die geen verband houden met de industrie zijn niet zichtbaar in het
type. In dit geval behoudt de industriële sector een stabiel aandeel in de drie verschillende grafieken,
terwijl het aandeel van de industriële diensten stijgt van 25% van het totale aantal eenheden tot 37% van
de totale economische ruimte. Wat ook interessant is, is het verschil tussen de leegstaande percelen die
9% van het totaal uitmaken, terwijl het aandeel van de oppervlakte 18% bedraagt. Dit bevestigt wat
duidelijk zichtbaar is op de kaart van het dominante economische gebruik: de aanwezigheid van een groot
leegstaand economisch perceel in het type. Afbeelding 22 geeft de combinatie van activiteiten binnen het
tweede Malysse-Sterimatype weer. Het meest aanwezig is de categorie 'industriële activiteiten' (5
economische eenheden), gevolgd door 'industriële diensten', 'stedelijke diensten en vrije tijd' en
'ongekend' (elk 1 economische eenheid). Andere economische toepassingen die geen verband houden
met de industrie zijn niet zichtbaar.
De grafiek met het aantal percelen lijkt heel erg op de grafiek met de eenheden: industriële percelen zijn
nog steeds de belangrijkste, terwijl de andere hun aandeel behouden. Wat interessant is, is het
taartdiagram van het gebied waaruit een aandeeltoename van 17% van het totale aantal percelen tot 59%
van de totale economische ruimte blijkt voor de categorie industriële diensten. Dat komt door de
aanwezigheid van de Malysse-Sterimalocatie, die een groot deel van het type inneemt.
De activiteiten van de bedrijfswijken zijn voor beide locaties vergelijkbaar. Middelgrote producenten van
goederen en metaalbewerkingsbedrijven zijn, naast groothandelaars en leveranciers, in beide types
aanwezig.
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Afbeelding 21: Analyse van economisch type locatie Bissegemsestraat

Bron: AWB.
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Afbeelding 22: Analyse van economisch type locatie Zonnekestraat

Bron: AWB.
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Casus Roeselare
Algemene beschrijving van het gebied
Het in kaart gebrachte gebied is gelegen in het centrum van Roeselare en de directe omgeving. Een totale
oppervlakte van 2,7 km² is in kaart gebracht en gestructureerd in en rond het historische centrum, de
industriële haven en langs twee van de belangrijkste uitvalswegen, de Koning Albert I-laan en de
Meensesteenweg. Er zijn nog andere infrastructuren aanwezig in het gebied: de twee ringen en de
spoorlijn die de stad met de rest van de regio verbindt. Het gebied presenteert zich als een mix van
verschillende naast elkaar gelegen structuren en patronen waarin de economie in verschillende vormen
aanwezig is.
Afbeelding 23: Territoriale context

Bron: AWB.

Aan de hand van een visuele analyse van de twee kaarten is het mogelijk om te zien hoe de economie
over het grondgebied is georganiseerd. Het meer historische deel van het stadscentrum, gestructureerd
door een combinatie van parallelle en loodrechte straten, vormt de echte economische kern van het
gebied. Hier zijn bijna alle activiteiten met betrekking tot winkels, restaurants en hotels gevestigd en
geconcentreerd langs drie van de belangrijkste historische straten: de Ooststraat, het Stationsplein en de
Noordstraat. De laatste is ook de belangrijkste winkelstraat, niet alleen van het stadscentrum maar van
Roeselare in zijn geheel.
De rest van de economie is verspreid over het centrum en volgt het patroon van de verschillende fasen
van de historische stadsontwikkeling. Gebieden met een meer gefragmenteerde economische
aanwezigheid zijn zichtbaar, bijvoorbeeld aan de achterkant van het station. Dit gebied, Krottegem
genaamd, was vroeger de arbeiderswijk van de stad waar economie en industrie altijd al aanwezig waren.
Tegenwoordig speelt de economie nog steeds een rol in het gebied, ook al is er sprake van een nietaaneensluitende structuur en zijn er nog maar weinig industriële bedrijven over. De rest van de
activiteiten zijn voornamelijk winkels, kleine kantoren of scholen in de woonomgeving.
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Afbeelding 24: Dominant economisch gebruik (legenda beschikbaar bij afbeelding 28)

Bron: AWB.

Afbeelding 25: Economische types (legenda beschikbaar bij afbeelding 30)

Bron: AWB.
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Afbeelding 26: Vergelijking tussen percelen met en zonder economisch gebruik (legenda beschikbaar bij
afbeelding 29)

Bron: AWB.

Ten zuiden van het stadscentrum zijn drie verschillende omgevingen zichtbaar. De eerste wordt
gedefinieerd door een concentratie van scholen die het belangrijkste onderwijscentrum in de omgeving
van Roeselare en de enige overheersende dienstencluster in de gehele in kaart gebrachte streek vormen.
De tweede volgt de Meensesteenweg, een van de belangrijkste toegangswegen tot de stad, die het
centrum van de stad met de twee ringen verbindt. Het hoofdgedeelte van deze straat, dat in de jaren
zestig is ontwikkeld, loopt van het centrum naar de oude ring en bestaat uit twee delen die zich
kenmerken door een aaneengesloten economisch front. Het eerste deel ligt dicht bij de historische
economische kern en vormt daar een uitbreiding van. Het tweede bevindt zich rond het stadsziekenhuis,
waar een cluster van winkels, restaurants, bars, kleine kantoren en diverse diensten aanwezig is. Het
laatste deel van deze weg is in een later stadium ontwikkeld en verbindt de twee ringen met elkaar. In
deze drukke omgeving is de economie georganiseerd in een soort hoofdstraat, met een mix van
detailhandel, diensten en industriële activiteiten.
Het derde deel ligt langs de oude spoorlijn die Roeselare met Ieper verbond en die in de tweede helft van
de 20e eeuw tot straat werd omgebouwd. Er zijn maar weinig plekken met een aaneengesloten
economisch weefsel aanwezig, terwijl het grootste deel van de straat is georganiseerd in een nietaaneensluitende mix van voornamelijk diensten en detailhandel.
Belangrijk in het gebied is de aanwezigheid van de industriële cluster in het havengebied. Deze plek wordt
van oudsher gebruikt door industrieën die voornamelijk actief zijn in de productie en verwerking van
levensmiddelen of diervoeders. Wat interessant is, is de link tussen deze bedrijven en het kanaal, dat nog
steeds wordt gebruikt als transportmiddel voor granen en andere materialen. Er zijn nog enkele andere
activiteiten, met name op het gebied van bouw, recyclage, groothandel en transport, die het industriële
karakter van het gebied versterken. De enige andere echte industriële cluster bevindt zich rond de site van
brouwerij Rodenbach en wordt op de volgende pagina's nader geanalyseerd.
De gebieden waar economische activiteiten niet zichtbaar zijn, komen overeen met de laat 20 e-eeuwse
monofunctionele woningbouw, waar normaal gesproken geen economie aanwezig is. Uitzonderingen
daarop zijn enkele activiteiten aan huis, zoals thuiskantoren, kappers, artsen enz.
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Beschrijving van de bedrijfsomgeving
Voor deze studie zijn drie bedrijven geselecteerd en nader geanalyseerd. Hier wordt een analyse gegeven
van het economische type waarin deze bedrijven zijn gevestigd en een overzicht van de directe omgeving.
De drie bedrijven zijn:
−
−
−

1. Rodenbach
2. Roularta
3. VDV Advocaten

Rodenbach
Rodenbach is een brouwerij met een lange geschiedenis in de omgeving, gelegen aan de Spanjestraat,
vlakbij het centrum van Roeselare. Het bedrijf maakt deel uit van de categorie 'Vervaardiging: voeding,
drank en catering' (MFC, Manufacture: Food, Beverage & Catering). Op het terrein zijn, naast de
bedrijfskantoren, productie- en opslagonderdelen, nog enkele andere economische functies aanwezig. Zo
is er een evenementenhal voor bruiloften en andere evenementen, een kantoorgebouw waarin
verschillende bedrijven gevestigd zijn en een restaurant/bar voor al deze activiteiten en het publiek.
Ondanks de aanwezigheid van verschillende economische toepassingen is brouwerij Rodenbach de
dominante van de locatie. Dit is een duidelijk gevolg van het feit dat het bedrijf het grootste deel van de
beschikbare economische ruimte gebruikt.
Het gehele terrein wordt gebruikt voor economische activiteiten; daardoor zijn er geen woningen in het
gebied aanwezig. Rondom het bedrijf liggen enkele woningen, die voornamelijk bestaan uit rijtjeshuizen
die met hun achtertuin uitkijken op het bedrijf. Voor het bedrijf staat een vrijstaand huis met
bijbehorende tuin, gecombineerd met enkele andere rijtjeshuizen.
Afbeelding 27: Luchtfoto Rodenbach

Bron: Geopunt.
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Afbeelding 28: Dominant economisch gebruik Rodenbach

Bron: AWB.

Afbeelding 29: Vergelijking economisch en niet-economisch gebruik Rodenbach

Bron: AWB.
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Afbeelding 30: Economisch type Rodenbach

Bron: AWB.

Het bedrijf is gevestigd in de categorie ‘Aaneengesloten activiteiten: hoofdzakelijk industrie en productie’,
met de volgende kenmerken:
−
−
−
−

afstand tussen economische percelen tussen 0 en 20 meter;
een bijna doorlopend economisch front langs de hoofdbaan;
omvangrijke percelen en economische ruimten;
een beperkte aanwezigheid van huisvesting binnen het type;

Om te begrijpen hoe het type vanuit economisch oogpunt is gestructureerd, wordt hier een analyse
gepresenteerd die zich richt op het tellen van het aantal economische eenheden en percelen met
economisch gebruik die per categorie aanwezig zijn in het type en hun specifieke gebied.
De grafiek van het aantal eenheden in afbeelding 31 toont de mix van activiteiten binnen het type. Het
meest aanwezig is de categorie 'kantoordiensten' (9 economische eenheden), gevolgd door 'stedelijke
diensten en vrije tijd' (5 economische eenheden), 'industriële activiteiten' (3 economische eenheden),
'detailhandel, restaurants en hotels' en 'leegstaand' (elk 1 economische eenheid). Het is interessant om te
zien hoe in een overheersend industrieel en productietype het grootste aantal eenheden tot de categorie
'kantoordiensten' behoort en niet tot de categorie 'industriële activiteiten'.
De grafiek van het aantal percelen toont hoeveel percelen per economische categorie zich binnen het type
bevinden en verschilt behoorlijk van de eenhedengrafiek. Het dominante economische gebruik van de
percelen wordt in overweging genomen. Er zijn slechts 5 economische percelen in het type aanwezig:
twee daarvan worden gebruikt voor 'industriële activiteiten', twee zijn 'leegstaand' en eentje wordt
gebruikt voor 'kantooractiviteiten'. De categorie van de kantoordiensten is niet meer de dominante, de
industriële activiteiten bevinden zich op meer percelen en gebruiken 62% van de totale economische
ruimte in het type. Dit aantal is zelfs nog hoger (tot 93% van het totaal) als de leegstaande percelen
worden beschouwd als onderdeel van het industriegebied, aangezien ze vroeger tot deze categorie
behoorden voordat ze leeg raakten. Het aandeel van de 'kantoordiensten' daalt van 47% van het totaal in
economische eenheden naar 7% van de totale economische ruimte. Uit deze gegevensanalyse blijkt dat de
industriële activiteiten minder talrijk zijn, maar het grootste deel van de economische ruimte in dit type
gebruiken.
De wijk rondom Rodenbach bestaat uit een combinatie van zeer verschillende gebieden: een sportveld
aan de achterzijde, aan de oostzijde de eerder genoemde rijtjeshuizen met uitzicht op het bedrijf vanuit
hun achtertuin en vooral aan de westzijde enkele andere industriële loodsen die niet volledig in gebruik
zijn. Al deze elementen, gecombineerd met de rest van de woningen, zorgen voor een zeer gemengde
omgeving, waarvan Rodenbach de belangrijkste kern is.
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Afbeelding 31: Analyse van economisch type Rodenbach

Bron: AWB.
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Roularta
Roularta is een uitgeverij die actief is in de productie en het drukken van tijdschriften en kranten, gelegen
tussen de Meiboomlaan en de Meensesteenweg in de buitenwijken van Roeselare. Het bedrijf maakt deel
uit van de categorie 'Drukkerij en uitgeverij' (MPP, Printing and Publishing). Het hoofdkantoor van het
bedrijf bevindt zich ook hier en om die reden bevat de locatie alle verschillende onderdelen van de
activiteit (kantoren, productie, opslag en levering). Andere economische toepassingen of woningen zijn
niet aanwezig op de locatie, waardoor 'Drukkerij en uitgeverij (MPP)' het dominante economische gebruik
van het perceel is. Groepen vrijstaande of rijtjeshuizen, in sommige gevallen in combinatie met
economische activiteiten, zijn gelegen aan de Meensesteenweg direct naast het bedrijf. Aan de andere
kant, langs de oude spoorlijn en aan de rand van een woonwijk, is een front van vrijstaande en
rijtjeshuizen aanwezig die vanuit hun achtertuin uitzicht op de hoofdingang van het bedrijf hebben. In het
zuiden vormt een groen gebied een buffer tussen het bedrijf en een 20 e-eeuwse monofunctionele
woonwijk waarin geen economische activiteiten aanwezig zijn.
Afbeelding 32: Luchtfoto Roularta

Bron: Geopunt.
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Afbeelding 33: Dominant economisch gebruik Roularta

Bron: AWB.

Afbeelding 34: Vergelijking economisch en niet-economisch gebruik Roularta

Bron: AWB.
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Afbeelding 35: Economisch type Roularta

Bron: AWB.

Roularta is gevestigd in een omgeving met ‘Aaneengesloten activiteiten: detailhandel, diensten, industrie
en productie’, waaronder het bedrijf zelf en de winkelstraatomgeving langs de Meensesteenweg, met de
volgende kenmerken:
−
−
−

afstand tussen bedrijven binnen een straal van 0 tot 20 meter;
de aanwezigheid van gedeelde infrastructuur (de Meensesteenweg);
een mix van diensten, detailhandel en industriële dienstactiviteiten.

Om te begrijpen hoe het type vanuit economisch oogpunt is gestructureerd, wordt hier een analyse
gepresenteerd die zich richt op het tellen van het aantal economische eenheden en percelen met
economisch gebruik die per categorie aanwezig zijn in het type en hun specifieke gebied (afbeelding 17).
De grafiek van het aantal eenheden in afbeelding 36 toont de mix van activiteiten binnen het type. Het
meest aanwezig is de categorie 'industriële activiteiten' (14 economische eenheden), gevolgd door
'kantoordiensten' en 'detailhandel, restaurants en hotels' (elk 13 economische eenheden), 'stedelijke
diensten en vrije tijd' (7 economische eenheden) en 'leegstaand' (5 economische eenheden). Een
evenwicht tussen de categorieën is zichtbaar.
De grafiek van het aantal percelen toont hoeveel percelen per economische categorie zich binnen het type
bevinden. Het economisch gebruik van het perceel dat in aanmerking wordt genomen, is het belangrijkste.
'Industriële activiteiten' bevinden zich op 25 percelen, 'detailhandel, restaurants en hotels' op 16 percelen,
'stedelijke diensten en vrije tijd' op 9 percelen, 'kantoordiensten' op 6 percelen en 4 percelen zijn
'leegstaand'.
Wat interessant is, is het verschil tussen de derde en laatste grafiek en de twee vorige grafieken. Het
aandeel van de 'industriële activiteiten' neemt toe van 42% van het totaal in percelen naar 75% van de
totale economische ruimte in het type. Aan de andere kant is het gewicht van alle andere categorieën veel
lager in vergelijking met het aantal eenheden of percelen. De belangrijkste reden hiervoor is de omvang
van de percelen van Roularta, die groter zijn dan alle andere economische percelen in het gebied. De
industrie is veruit de dominante economische categorie in het gebied.
De economische buren van het bedrijf vormen een interessante mix van verschillende kleine en
middelgrote bedrijven die actief zijn in verschillende sectoren, zoals detailhandel (kleding, drank, meubels
en textiel), diensten (artsen, advocaten, banken en andere financiële diensten) en autogerelateerde
activiteiten (autohandelaars/garagisten of tankstations).

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
38

Afbeelding 36: Analyse van economisch type Roularta

Bron: AWB.
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VDV Advocaten
VDV Advocaten is een advocatenkantoor gevestigd aan de Henri Horriestraat in het centrum van
Roeselare. Als advocatenkantoor maakt het bedrijf deel uit van de categorie 'Diensten: financieel,
verzekering, juridische bijstand' (SFL, Services: Financial, Insurance and Legal consultancy). Het
bedrijfsterrein is relatief klein en bestaat uit twee percelen. Daarom zijn er geen huizen aanwezig en is het
enige economische gebruik dat van het bedrijf. Anderzijds vertegenwoordigt huisvesting een sterk
karakter van het gebied. Die is aanwezig in het merendeel van de percelen rond het bedrijfsterrein,
georganiseerd in rijtjeshuizen, appartementsgebouwen of appartementen die zich boven de economische
activiteiten bevinden.
De omgeving van het bedrijf is zeer homogeen wat betreft economische activiteiten, met een mix van
detailhandel en diensten die bijna overal aanwezig maar niet gelijk verdeeld zijn. Aan de noordzijde van
het bedrijf, langs de Sint-Amandsstraat, liggen de economische activiteiten minder dicht bij elkaar en zijn
ze meer vermengd met woonpercelen. Langs de andere straten rond het blok is een meer aaneengesloten
economisch front aanwezig, ondanks de aanwezigheid van woningen.

Afbeelding 37: Luchtfoto VDV Advocaten

Bron: Geopunt.
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Afbeelding 38: Dominant economisch gebruik VDV Advocaten

Bron: AWB.

Afbeelding 39: Vergelijking economisch en niet-economisch gebruik VDV Advocaten

Bron: AWB.
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Afbeelding 40: Economisch type VDV Advocaten

Bron: AWB.

De activiteit maakt deel uit van een ‘Aaneengesloten mix van detailhandel en diensten'. De kenmerken
van dit type zijn:
−
−
−
−

afstand tussen economische percelen tussen 0 en 20 meter;
een aaneengesloten economisch front in alle straten;
een stedelijke omgeving waar huizen aanwezig zijn;
een homogene mix van detailhandel en dienstengerelateerde activiteiten.

Om te begrijpen hoe het type vanuit economisch oogpunt is gestructureerd, wordt hier een analyse
gepresenteerd die zich richt op het tellen van het aantal economische eenheden en percelen met
economisch gebruik die per categorie aanwezig zijn in het type en hun specifieke gebied.
De grafiek van het aantal eenheden in afbeelding 41 toont de mix van activiteiten binnen het type. Het
meest aanwezig is de categorie 'detailhandel, restaurants en hotels' (17 economische eenheden), gevolgd
door 'stedelijke diensten en vrije tijd' (13 economische eenheden), 'kantoordiensten' (12 economische
eenheden), 'leegstaand' (9 economische eenheden) en 'industriële diensten' (1 economische eenheid).
De grafiek van het aantal percelen toont hoeveel percelen per economische categorie zich binnen het type
bevinden; het dominante gebruik van de percelen is in aanmerking genomen. Ook al is er nog steeds een
algemeen evenwicht zichtbaar, het enige verschil is het toegenomen aandeel van de diensten op het
totaal. 'Kantoordiensten' bevinden zich op 16 percelen, 'stedelijke diensten en vrije tijd' op 15 percelen,
'detailhandel, restaurants en hotels' op 13 percelen en 5 percelen zijn 'leegstaand'.
Ook in de laatste en derde grafiek volgt het evenwicht in de mix van activiteiten dezelfde trend als in de
eerste twee grafieken en komt het overeen met de typedefinitie. 'Stedelijke diensten en vrije tijd'
gebruiken 40% van de totale economische ruimte, 'kantoordiensten' gebruiken 24%, 'detailhandel,
restaurants en hotels' gebruiken 22% en 'leegstaande' percelen vormen de resterende 14%.
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Afbeelding 41: Analyse economisch type VDV Advocaten

Bron: AWB.
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Casus Herentals
Algemene beschrijving van het gebied
Het in kaart gebrachte gebied ligt in Herentals, tussen het centrum van de stad en het dorp Morkhoven in
het zuiden. Een totale oppervlakte van 10,7 km2, die het grootste deel van het historische stadscentrum,
het dorp Morkhoven en de directe omgeving en een lange strook van het platteland tussen de twee
omvat, is in kaart gebracht. In de omgeving zijn enkele infrastructuren aanwezig: twee kanalen (het
Albertkanaal en het Kanaal Bocholt-Herentals), de spoorlijn Herentals-Turnhout, de A13 en de ring.
In deze casestudie is het de bedoeling om verschillende delen van het territorium te analyseren die niet
ruimtelijk met elkaar verbonden zijn, zoals een oud stadscentrum en een laat 20 e-eeuwse woonwijk,
gescheiden door een blauwe infrastructuur, een dorp en een deel van het platteland langs een oude
spoorlijn.
Afbeelding 42: Territoriale context

Bron: AWB.

De kaart met daarop het dominante economische gebruik (afbeelding 43) toont deze bovengenoemde
delen al binnen het gebied, elk met een verschillende reeks economische activiteiten, zowel in omvang als
in gebruik. Aan de andere kant is de kaart met economische types (afbeelding 44) bedoeld om patronen
en clusters te identificeren om zo te kunnen verklaren hoe de economie gestructureerd en georganiseerd
is. De combinatie van deze twee producten vertegenwoordigt een reeks basisinformatie die kan worden
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gebruikt bij de beschrijving van de rol en het belang van economie in deze zone. Daarnaast biedt ze ook
een vergelijking tussen percelen met of zonder economisch gebruik en percelen waar beide worden
gecombineerd.
Uit een visuele analyse blijkt dat de hoogste dichtheid en het grootste aantal economische activiteiten,
met name op het gebied van detailhandel en diensten, zich in het historische centrum van Herentals
bevinden. Hier zijn twee activiteitenconcentraties zichtbaar: de Zandstraat, een monofunctionele
winkelstraat, en de historische hoofdweg tussen Noord en Zuid (Hofkwartier - Grote Markt - Bovenrij) die
wordt gekenmerkt door een mix van winkels, restaurants, hotels en diensten (banken,
verzekeringskantoren, advocaten, artsen, kappers, culturele centra enz.). Achter deze straten wordt de
economische structuur snel anders, met een lagere dichtheid van economische activiteiten, die
voornamelijk actief zijn in het onderwijs, de gezondheidszorg en de publieke sector en een hoger
woningaanbod. Als we naar het zuiden richting de kanalen gaan, gaat dit patroon verder met nietaaneensluitende economische gebieden langs de hoofdstraten.
Op het kruispunt van de twee kanalen en direct naast een van de hoofdverbindingen tussen de A13 en de
ring is de industriële cluster duidelijk zichtbaar. Hoewel het gebied direct naast twee kanalen ligt die voor
goederenvervoer over water worden gebruikt, heeft geen van de bedrijven een directe link met deze
infrastructuur. Interessant bij deze casus is het brede scala aan industriële toepassingen in het gebied, van
bouw en productie tot voertuiggerelateerde activiteiten, groothandel, transport en ondersteunende
diensten.
Afbeelding 43: Dominant economisch gebruik (legenda beschikbaar bij afbeelding 47)

Bron: AWB.

In het gebied dat wordt begrensd door het Albertkanaal, de A13 en de Herenthoutseweg is een 20 eeeuwse woonwijk aanwezig. Deze omgeving biedt een vrijwel doorlopende economische structuur langs
de hoofdstraat, die voornamelijk bestaat uit een vergelijkbare omvang van de detailhandel en
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dienstengerelateerde activiteiten en een paar grotere bedrijven die actief zijn op het gebied van
voertuigreparatie, verpakking en het telen van planten en bloemen. De rest van het gebied bestaat uit
woningen met concentraties van voornamelijk dienstengerelateerde activiteiten of een cluster van
solitaire activiteiten, vaak in combinatie met woningen.
Tussen dit gebied en Morkhoven is een deel van het agrarisch landschap langs de oude spoorlijn
Herentals-Aarschot in kaart gebracht. Landbouwgerelateerde activiteiten in de landbouw of de
groenteteelt vormen bijna het geheel van de bedrijven in het gebied. Een deel daarvan, vooral langs de
Servaas Daemsstraat, is gegroepeerd in clusters van niet-aaneensluitende economische activiteiten. De
rest zijn solitaire activiteiten die soms gegroepeerd zijn als ze dicht bij elkaar liggen.
Het dorp Morkhoven ligt in het zuidelijke deel van het in kaart gebrachte gebied. In deze zone zijn de
economische activiteiten voornamelijk gesitueerd rond de dorpskern en aan de hoofdstraten die
erdoorheen lopen, de Molenstraat en de Wiekevorstseweg. In deze straten en in sommige delen van de
achterliggende woonwijken zijn niet-aaneensluitende economische gebieden met een verschillende
concentratie van activiteiten zichtbaar. De dorpskern vormt een economisch weefsel met nabijgelegen
activiteiten die een mix vormen van de drie hoofdsectoren: detailhandel en restaurants, diensten en
industrie. Interessant in deze casus is de aanwezigheid van een buitenproportioneel bedrijf, Hout Luyten,
dat in het volgende hoofdstuk nader zal worden geanalyseerd. Aan de Molenstraat, buiten het centrum
van het dorp, bevinden zich twee kleine clusters van voornamelijk industriële activiteiten. De rest van het
bebouwde gebied bevat weinig solitaire bedrijven of residentiële monofunctionele zones waar de
economische activiteiten niet zichtbaar zijn.
Afbeelding 44: Economische types (legenda beschikbaar bij afbeelding 49)

Bron: AWB.
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Afbeelding 45: Vergelijking tussen percelen met en zonder economisch gebruik (legenda beschikbaar bij
afbeelding 48)

Bron: AWB.
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Beschrijving van de bedrijfsomgeving
Voor deze studie zijn drie bedrijven geselecteerd en nader geanalyseerd. Hier wordt een analyse gegeven
van het economische type waarin deze bedrijven zijn gevestigd en een overzicht van de directe omgeving.
De drie bedrijven zijn:
−
−
−

1. Houthandel Luyten
2. OMD Glaswerken
3. ZKW Maatwerk

Houthandel Luyten
Houthandel Luyten is een houtbewerkings- en groothandelbedrijf dat gevestigd is aan de Molenstraat in
het centrum van Morkhoven. De hoofdactiviteit van het bedrijf is de levering van hout voor de
bouwsector en daarom behoort het bedrijf tot de categorie 'Groothandel: bouw' (WC, Wholesale:
Construction materials). Het bedrijf bestaat uit verschillende delen die zich allemaal op dezelfde locatie
bevinden: kantoren, een showroom, een houtverwerkingsruimte en een materiaaldepot. Hoewel er op de
locatie een winkel voor etnische decoratie gevestigd is, is het dominante economische gebruik van het
perceel dat van het bedrijf. In dit geval zijn er een aantal woningen aanwezig op het perceel, dat bestaat
uit enkele appartementen boven de bedrijfskantoren/showroom en een huis direct bij de hoofdingang van
het bedrijf.
Zoals reeds vermeld is het bedrijf gevestigd in het centrale deel van het dorp, waardoor een groot aantal
woongebouwen zich in de directe omgeving van het bedrijf bevinden. Aan de voorzijde, langs de
Molenstraat, zijn verschillende woonvormen aanwezig, zoals vrijstaande, twee-onder-een-kap- en
rijtjeshuizen. Naast het bedrijf wordt een nieuwe woonwijk gebouwd die bestaat uit vrijstaande
woningen, waardoor er een directe relatie ontstaat tussen het bedrijf en deze omgeving.
Afbeelding 46: Luchtfoto Houthandel Luyten

Bron: Geopunt.
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Afbeelding 47: Dominant economisch gebruik Houthandel Luyten

Bron: AWB.

Afbeelding 48: Vergelijking economisch en niet-economisch gebruik Houthandel Luyten

Bron: AWB.
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Afbeelding 49: Economisch type Houthandel Luyten

Bron: AWB.

Het bedrijfsterrein maakt deel uit van het type 'Nabijgelegen activiteiten (detailhandel, diensten en
industrie)', met de volgende kenmerken:
−
−
−
−

de afstand tussen bedrijven bedraagt niet meer dan 20 meter;
alle bedrijven bevinden zich in dezelfde twee straten: Molenstraat en Dorp;
een mix van diensten, detailhandel en industriële activiteiten;
een sterke aanwezigheid van huisvesting in het gebied.

Om te begrijpen hoe het type vanuit economisch oogpunt is gestructureerd, wordt hier een analyse
gepresenteerd die zich richt op het tellen van het aantal economische eenheden en percelen met
economisch gebruik die per categorie aanwezig zijn in het type en hun specifieke gebied.
De grafiek van het aantal eenheden in afbeelding 50 toont de mix van activiteiten binnen het type. Het
meest aanwezig is de categorie 'stedelijke diensten en vrije tijd' (9 economische eenheden), gevolgd door
'industriële activiteiten' (7 economische eenheden), 'kantoordiensten' en 'leegstaand' (elk 5 economische
eenheden), 'detailhandel, restaurants en hotels' (4 economische eenheden) en 'ongekend' (3 economische
eenheden).
De grafiek van het aantal percelen toont hoeveel percelen per economische categorie zich binnen het type
bevinden. Het economisch gebruik van het perceel dat in aanmerking wordt genomen, is het belangrijkste.
'Industriële activiteiten' bevinden zich op 18 percelen, 'stedelijke diensten en vrije tijd' op 10 percelen,
'kantoordiensten' bevinden zich op 4 percelen en 'detailhandel, restaurants en hotels' op 2 percelen. Vijf
percelen zijn 'leegstaand' en 3 percelen zijn 'ongekend'. Het belangrijkste verschil met de vorige grafiek is
de toegenomen invloed van de industriële sector op het niveau van de economische percelen. Deze trend
is zelfs nog duidelijker in de derde en de laatste grafiek. De 'industriële activiteiten' zijn goed voor 52% van
de totale economische ruimte, een resultaat dat hoger is dan de 21% van het totaal in economische
eenheden. Deze activiteiten zijn niet het meest aanwezig in het gebied, maar ze nemen een aanzienlijke
hoeveelheid ruimte in beslag, terwijl de stedelijke en vrijetijdsdiensten een tegengestelde trend volgen: ze
zijn in ruime mate aanwezig, maar ze vertegenwoordigen slechts 16% van de totale economische ruimte.
Het merendeel van de activiteiten in de bedrijfswijk is gelegen aan de hoofdstraat van het dorp en bestaat
uit een mix van kleine financiële, gezondheidszorg- en onderwijsdiensten en een klein aantal diverse
winkels. Een tankstation en een garagist zijn ook aanwezig in de omgeving. Al deze bedrijven hebben een
vergelijkbare omvang, kleiner dan Hout Luyten, het grootste bedrijf in het gebied.
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Afbeelding 50: Analyse economisch type Houthandel Luyten

Bron: AWB.
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OMD Glaswerken
OMD Glaswerken is een glasblazerijbedrijf dat actief is in het slijpen en plaatsen van glas voor de
industriële en residentiële bouwsector in de Burchtstraat in Herentals. Het bedrijf is actief op
bouwplaatsen en behoort daarom tot de categorie 'Bouw binnen en buiten' (CIE, Construction Interior and
Exterior finishing). Het bedrijf gebruikt het hele perceel en daarom zijn er geen andere economische
toepassingen of huizen aanwezig en is het bedrijfsgebruik ook het dominante economische gebruik.
Er staan een aantal huizen in de onmiddellijke omgeving van het bedrijf. Dit is beperkt tot sociale
woningen met één verdieping en met een lage dichtheid en enkele rijtjeshuizen waarin weinig
economische activiteiten (kantoordiensten) aanwezig zijn.
Afbeelding 51: Luchtfoto OMD Glaswerken

Bron: Geopunt.
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Afbeelding 52: Dominant economisch gebruik OMD Glaswerken

Bron: AWB.

Afbeelding 53: Vergelijking economisch en niet-economisch gebruik OMD Glaswerken

Bron: AWB.
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Afbeelding 54: Economisch type OMD Glaswerken

Bron: AWB.

Het bedrijf is gevestigd in de categorie ‘Aaneengesloten activiteiten: detailhandel, diensten, industrie en
productie' met de volgende kenmerken:
−
−
−
−
−

afstand tussen economische percelen binnen een straal van 0 tot 20 meter;
economische percelen van noemenswaardige omvang;
een mix tussen diensten en industriële activiteiten, met leegstaande ruimten;
een kleine hoeveelheid huizen, gevestigd binnen en in de onmiddellijke omgeving van het type;
een doodlopende straat.

Om te begrijpen hoe het type vanuit economisch oogpunt is gestructureerd, wordt hier een analyse
gepresenteerd die zich richt op het tellen van het aantal economische eenheden en percelen met
economisch gebruik die per categorie aanwezig zijn in het type en hun specifieke gebied. De grafiek van
het aantal eenheden in afbeelding 55 toont de mix van activiteiten binnen het type. Het meest aanwezig is
de categorie 'leegstaand' (5 economische eenheden), gevolgd door 'stedelijke diensten en vrije tijd' (3
economische eenheden), 'industriële activiteiten' (2 economische eenheden) en 'kantoordiensten' (1
economische eenheid). Het totale aantal eenheden, namelijk 11, is niet erg hoog. Opvallend is dat de
categorie 'leegstaand' het meest aanwezig is, wat wijst op een zeer grote leegstand binnen het type, die
grondiger moet worden onderzocht.
De grafiek van het aantal percelen toont hoeveel percelen per economische categorie zich binnen het type
bevinden en lijkt heel erg op de eenhedengrafiek. Het dominante economische gebruik van de percelen
wordt in overweging genomen. 3 percelen zijn 'leegstaand', 2 worden gebruikt voor 'stedelijke diensten en
vrije tijd' en 2 andere zijn gelijk verdeeld tussen 'industriële activiteiten' en 'kantoordiensten'. In de som
van de grafiek van de economische ruimte is dezelfde trend zichtbaar. De categorie 'leegstaand'
vertegenwoordigt 43% van de totale economische ruimte, gevolgd door 'stedelijke diensten en vrije tijd'
met 34%, 'industriële activiteiten' met 16% en 'kantoordiensten' met 7%.
Zoals reeds vermeld, is het bedrijf gelegen aan het einde van een doodlopende straat, voornamelijk
omgeven door een groene zone. Vanuit economisch oogpunt telt de dichtstbijzijnde buurt van het bedrijf
slechts enkele percelen. Deze zijn grotendeels leeg, zoals uitgelegd tijdens de typeanalyse. Er zijn nog
steeds een aantal scholen aanwezig in dit gebied. In een van de kavels naast het bedrijf is een combinatie
van woningbouw en economische activiteiten (een aannemer, een groothandelkantoor en een
theatergezelschap) aanwezig.
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Afbeelding 55: Analyse economisch type OMD Glaswerken

Bron: AWB.
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ZKW Maatwerk
ZKW Maatwerk is een sociaal verpakkingsbedrijf dat gevestigd is aan de Herenthoutseweg in Veldhoven
(Herentals) en onderdeel is van de categorie 'Ondersteunende diensten: goederengerelateerd' (SSG,
Supporting Services: Goods related) . Ook in dit geval wordt het terrein volledig door het bedrijf gebruikt,
waardoor er geen andere economische activiteiten of woningen op het terrein aanwezig zijn en het
dominante economische gebruik overeenkomt met de activiteit.
Naast en rondom de activiteit bevinden zich twee verschillende woonomgevingen. De eerste bevindt zich
aan de achterzijde van het bedrijf en bestaat uit recent gebouwde twee-onder-een-kapwoningen, die in
de nabije toekomst waarschijnlijk nog intensiever zullen worden door de aanwezigheid op onbebouwde
woonpercelen. In dezelfde omgeving zijn ook enkele sociale woningen in een appartementsgebouw met
meerdere verdiepingen aanwezig. De tweede omgeving is gelegen langs de twee hoofdstraten van het
gebied (Veldhoven en Herenthoutseweg) en bestaat uit twee-onder-een-kap- of vrijstaande woningen
met twee verdiepingen, met een langere historische aanwezigheid in het gebied, met uitzicht op het
bedrijf vanuit hun achtertuin.
Afbeelding 56: Luchtfoto ZKW Maatwerk

Bron: Geopunt.
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Afbeelding 57: Dominant economisch gebruik ZKW Maatwerk

Bron: AWB.

Afbeelding 58: Vergelijking economisch en niet-economisch gebruik ZKW Maatwerk

Bron: AWB.
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Afbeelding 59: Economisch type ZKW Maatwerk

Bron: AWB.

Het bedrijf maakt deel uit van het type 'Nabijgelegen activiteiten (detailhandel, diensten en industrie)',
met de volgende kenmerken:
−
−
−
−

de afstand tussen bedrijven bedraagt niet meer dan 20 meter;
een gedeelde infrastructuur, de Herenthoutseweg, waar alle bedrijven gevestigd zijn;
een mix van verschillende economische toepassingen;
de aanwezigheid van huisvesting tussen bedrijven.

Om te begrijpen hoe het type vanuit economisch oogpunt is gestructureerd, wordt hier een analyse
gepresenteerd die zich richt op het tellen van het aantal economische eenheden en percelen met
economisch gebruik die per categorie aanwezig zijn in het type en hun specifieke gebied.
De grafiek van het aantal eenheden in afbeelding 60 toont de mix van activiteiten binnen het type. Het
meest aanwezig is de categorie 'detailhandel, restaurants en hotels' (6 economische eenheden), gevolgd
door 'industriële activiteiten' (4 economische eenheden), 'stedelijke diensten en vrije tijd' (3 economische
eenheden), 'industriële diensten' (1 economische eenheid) en 'kantoordiensten' (1 economische eenheid).
De grafiek van het aantal percelen toont hoeveel percelen per economische categorie zich binnen het type
bevinden. Het economisch gebruik van het perceel dat in aanmerking wordt genomen, is het belangrijkste.
Hieruit blijikt een vergelijkbaar maar lichtjes afwijkend patroon: 'detailhandel, restaurants en hotels' en
'industriële activiteiten' gebruiken hetzelfde aantal percelen (elk 6), 'stedelijke diensten en vrije tijd' is
aanwezig op 3 percelen en slechts 1 perceel wordt gebruikt door 'industriële diensten'.
Er zijn nog wat meer verschillen zichtbaar wanneer de oppervlakte van het perceel in aanmerking wordt
genomen. De aanwezigheid van industriële diensten neemt toe van 6% van het totale aantal percelen tot
27% van de totale economische ruimte, waaruit blijkt dat het enige bedrijf dat actief is in deze sector zich
op een groot perceel bevindt. Anderzijds is het aandeel van categorieën zoals 'industriële activiteiten' en
'stedelijke diensten en vrije tijd' kleiner. Die bevinden zich op meer maar kleinere percelen en gebruiken
daarom minder economische ruimte. Tot slot is de aanwezigheid van de categorie 'detailhandel,
restaurants en hotels' in alle drie de grafieken constant, dankzij de aanwezigheid van een mix van kleine
en middelgrote activiteiten die actief zijn langs de hoofdstraat.
De dichtstbijzijnde buurt van het bedrijf kan ook worden onderverdeeld in twee verschillende
omgevingen. De eerste is gelegen aan de achterkant, waar twee thuiskantoren en een kinderdagverblijf
aanwezig zijn die ruimtelijk niet aan het bedrijfsterrein verbonden zijn. De tweede bestaat uit alle
bedrijven aan de Herenthoutseweg die deel uitmaken van het economische type. Met uitzondering van
enkele middelgrote bedrijven, zoals een tuincentrum en een garage, zijn de rest van de economische
activiteiten klein. Deze hebben vergelijkbare afmetingen, worden vaak gecombineerd met huisvesting en
zijn actief in de detailhandel, de voedingssector en de gezondheidszorg.
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Afbeelding 60: Analyse economisch type ZKW Maatwerk

Bron: AWB.
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